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Ms. Ildikó Bernáth studied public administration and finance in Budapest. Previously she held various positions in state 

administration and in the business sector. She had been involved in local politics from 1994 and since 1998 she has been a 

Member of Parliament (FIDESZ) specializing in employment policy, disadvantaged social groups and equal chances. As of 

September, 2010 she is working as Ministerial Commissioner for Disability Affairs responsible for enhancing the integration of 

people with disabilities through the development of a medium-and long-term strategy and for creating a new employment 

concept for the employment of people with disabilities. Besides her professional duties she is also present in the civil sector 

actively helping the integration of disadvantaged groups.

Bernáth Ildikó felsõfokú államigazgatási és pénzügyi végzettséggel rendelkezik. Korábban az államigazgatásban és az üzleti 

szférában dolgozott; 1994-tõl a FIDESZ színeiben megyei, 1998 óta parlamenti képviselõ, szakterülete a foglalkoztatáspolitika és a 

hátrányos helyzetû társadalmi csoportok esélyegyenlõsége. 2010. szeptembere óta fogyatékosságügyi miniszteri biztos, feladata 

a fogyatékos emberek társadalmi befogadása elõsegítése, a mindennapjaik megkönnyítését szolgáló közép- és hosszú távú 

stratégia megalkotása, továbbá a fogyatékos és megváltozott munkaképességû emberek munkavállalását támogató új 

foglalkoztatáspolitikai koncepció kidolgozása. Szakmai feladatai mellett a civil szférában is tevékenyen segíti a fogyatékos 

emberek esélyegyenlõségét.

A fogyatékos emberek esélyegyenlõségéért tett kormányzati lépések

Speakers and abstracts
Elõadók és elõadások



Prof. Dr. Könczei György

The speaker: economist, sociologist, academic doctor author of several books and articles, chapters in books. He wore elective 
offices in the Council of Europe and in the United Nations; the founder of Disability Studies Free University (2006-2009), the 
founding editor of www.disabilityknowledge.org (2005-2011 - ceased to exist), professor at Eötvös Loránd University Gustav 
Bárczi Faculty of Special Education, who is proud and grateful that MEREK staff accepted him as a colleague of equal rank.

Az elõadó: közgazdász, szociológus, akadémiai doktor, számos könyv és folyóiratcikk, könyvrészlet szerzõje, választott 
tisztségeket viselt az Európa Tanácsban, az ENSZ-ben, a Fogyatékosságtudományi Szabadegyetemek (2006-2009) alapítója és 
egyik mûködtetõje, a www.disabilityknowledge.org (2005-2011 - megszûnt) alapító szerkesztõje, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi tanára, aki büszke arra, és hálás azért, hogy a MEREK 
kollektívája egyenrangú munkatársként befogadta.

Abstract  

The lecture aims to present and deconstruct a few typical types of dominant and repressive assumptions around disability
The typical models of disability and means of decision-making about people with disabilities are described (moral, medical, social 
and human rights models) as well as basic narratives defining the social relationship to people with disabilities (bio-medical, 
sentimental, triumphant, catastrophic and humiliating – sic! – narratives).

Az elõadás, arra törekszik, hogy bemutassa és dekonstruálja a fogyatékosságot övezõ tipikus és domináns, elnyomó, hatalmi 
nézõpontok néhány jellemzõ típusát.
Bemutatja a fogyatékosságról való gondolkodás, és a fogyatékos személyekkel kapcsolatos döntéshozatal tipikus modelljeit 
(morális, medikális, szociális, emberi jogi modellek), és a fogyatékossággal élõ emberekhez való társadalmi viszonyt alapjaiban 
meghatározó narratívákat (biológiai-orvosi, szentimentális, gyõzedelmes, katasztrofális, abjektáló – sic! – narratívák).

CV  

The one stared at finally looks back: models and narratives

A megbámult végre visszanéz: modellek és narratívák



Jan Albers 

CV 
Mr. Jan Albers from The Netherlands studied at the University Heidelberg in Germany 1964 – 1970, and became Director of 
Communication at the SRH Group in Heidelberg from 1970 'til 1977. He was Director of the Vocational Rehabilitation Centre 
Hoensbroek in The Netherlands in 1977-1986, a medical and vocational rehabilitation facility, and also a board member of the 
Hoensbroek Centre until 1989. After that he became board member and CEO of Stichting Revalidatie Limburg, a merger 
organisation of several rehabilitation facilities in the medical, vocational and educational field, in 1989–2004. 
Mr. Albers has extensive international experiences being the former chairperson of the Vocational Commission of Rehabilitation 
International, leading several EU-funded programmes as well as being one of the four founders and former presidents of the 
European Platform for Rehabilitation (EPR). Since his retirement in 2004 Mr. Albers has been involved in various activities of EPR as 
a senior consultant.

A holland Jan Albers diplomáját a Heidelbergi Egyetemen szerezte 1970-ben. Elsõ munkahelyén a heidelbergi SRH Csoportnál a 
kommunikációs terület igazgatója volt 1970-1977-ig. 1977-1986 között igazgatója volt a Hoensbroek Foglalkozási Rehabilitációs 
Központnak Hollandiában, mely egy egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs intézmény; 1989-ig részt vett az intézmény 
igazgatóságában is. Ezt követõen elõször igazgatósági tagja, majd 2004-ig ügyvezetõje lett a Stichting Revalidatie Limburgnak, 
mely különbözõ egészségügyi, foglalkozási és képzési rehabilitációval foglalkozó szervezetek egyesülésébõl jött létre.
Mr. Albers kiterjedt nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik. Elnöke volt a Rehabilitation International Foglalkozási Rehabilitációs 
Tanácsának, s számos, EU által finanszírozott projektnek. Albers úr társ-alapítója az Európai Rehabilitációs Platformnak (EPR), ahol 
korábban elnökként, majd 2004-es nyugdíjba vonulása óta vezetõ tanácsadóként dolgozik.

ABSTRACT

A paradigm shift in social services and in the approach to disability is responsible for the changes in assistive technologies (AT). 
People with disabilities and elderly people increasingly want to live self-determined and independent lives. The use of AT enables 
these people to live at home as opposed to receiving institutional care, but only the use of technologies with universal design 
considerations may be successful. The use of assistive technology requires various expertise and a cooperation of the client need, 
with only a small part of the solution being the tool itself. This is the only way to achieve customers living integrated in society.
The three types of provisional systems of AT represent fundamentally different approaches. In the client-centered model the user 
is in direct contact with the distributor. Rehabilitation helps market participants develop new AT services.

Az elõadás a támogató technológiák terén tapasztalható változások mozgatórugójaként említi a paradigmaváltást mind a 

fogyatékosság szemléletében, mind a szociális szolgáltatásokban. 
A fogyatékos és idõs emberek egyre inkább szeretnének független és önrendelkezõ életet élni. A támogató technológiák otthoni 
alkalmazása segítségével elkerülhetõ ezen emberek intézményi ellátása, ugyanakkor a támogató technológiák alkalmazása csak 
az egyetemes tervezés szempontjai figyelembe vételével lehet eredményes. A támogató technológiákhoz többféle szaktudásra és 
az ügyfél folyamatos együttmûködésére van szükség, melynek csak egy kis része maga a mûszaki megoldás, eszköz. Csak így 
érhetõ el, hogy az ügyfelek integrált módon éljenek a társadalomban. 
A három fajta segédeszköz-biztosítási rendszer alapvetõen eltérõ szemléleteket is képvisel. Az ügyfélközpontú modellben a 
felhasználó a forgalmazóval áll közvetlen kapcsolatban. A rehabilitáció segíti a fejlesztõket új támogató technológia szolgáltatások 
kialakításában. 

Assistive Technologies and Rehabilitation - Challenges and Solutions

Támogató technológiák és rehabilitáció – kihívások és megoldások



Kaj Vestergaard-Nielsen 

CV

Kaj Vestergaard-Nielsen graduated as a magister of political science and administration at the University of Aarhus. For more than 
20 years he has been the Head of Service Area of more than 100 institutions for persons with social, physical and mental 
disabilities in the County of Aarhus in Denmark. In 2007 – 2010 he was Head of Development in the Central Denmark Region. Now 
he is acting as a special consultant for the same region. Kaj Nielsen has also been a consultant for the Guruló Project since 2008

Kaj Vestergaard-Nielsen politikatudományi és a közigazgatási diplomáját az Aarhusi Egyetemen szerezte (Dánia). Több, mint 20 
évig felügyelte a fogyatékos embereknek nyújtott szolgáltatásokat mintegy 100 intézményben Aarhus megyében. 2007-2010-ig a 
Közép-Jütlandi Régió fejlesztési vezetõje, azóta a régió különleges tanácsadója. Kaj Vestergaard-Nielsen a Guruló projektben 
2008. óta vesz részt mint szaktanácsadó.

ABSTRACT

The speech at the Conference will illustrate the Danish provisional system of AT in 7 aspects:
- Reasons for assigning AT
- A coordinated concept of disability
- Guiding disability principles
- Defining AT to be assigned
- Choosing assigning level
- Knowledge creation and practising methods 
- Choosing operators and financers

The Danish example represents a decentralised, public provisional AT-system with elements of private outsourcing. It gives AT-

services through 85 centres to yearly 600.000 persons with physically disabled relations to society. 

Az elõadás hét szempont mentén ismerteti a dán támogató technológia-ellátási rendszert:

- Miért van szükség a támogató technológiákra?

- A fogyatékosság összehangolt fogalma 

- A fogyatékosság irányadó elvei 

- A megfelelõ támogató technológiák kiválasztása 

- Mely szinten érdemes biztosítani a különféle támogató technológiákat?

- Tudások létrehozása és gyakorlása

- Szolgáltatók és finanszírozók kiválasztása

A dán példa egy decentralizált állami támogató technológia-biztosítási rendszert képvisel, melyben piaci szereplõk is részt 

vesznek. A rendszer évente mintegy 600,000 mozgássérült embert és családtagjait szolgálja ki szolgáltatásaival 85 támogató 

technológia-központban.

Principles and methodology of providing AT in Denmark 

A dán segédeszköz-ellátási rendszer alapjai



Prof. Dr. Klaus Miesenberger
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Prof. Mag. Dr. Klaus Miesenberger is Managing Director of the Institute Integriert Studieren at the Johannes Kepler University in Linz, 
Austria. He has a background in computer sciences and economics. He is responsible for R&D and teaching at the institute which also 
runs a service centre for students with disabilities. He gives lectures at different Austrian universities and teacher training academies. His 
research and teaching is related to assistive technologies, eAccessibility and Design for All. He has been involved in more than 60 national 
and international R&D projects in these fields. 

Among his several professional engagements, just to name a few, he chairs the working group “Computer Science with/for People with 
Special Needs” of the Austrian Computer Society. He is the founder and the chair of the international association “International 
Computer Camps”, organising annual computer training events for young blind and visually handicapped students. Mr. Miesenberger 
acts as the managing director of National Contact Point for EDeAN (European Design for All and e-Accessibility Network), and he is 
President of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE).  

Prof. Mag. Dr. Klaus Miesenberger ügyvezetõ igazgatója az Integrált Tanulás Intézetének (Institut Integriert Studieren) a Johannes Kepler 
Egyetemen Linzben, Ausztriában. Képzettségeit az informatikai tudományok és a közgazdaságtan terén szerezte. Felel az Intézetben 
folytatott K+F tevékenységért és az oktatásért (az intézet egyben egy szolgáltató központ is fenntart a fogyatékkal élõ diákok számára). 
Elõadásokat tart különbözõ osztrák egyetemeken és tanárképzõ intézményekben. Kutatási és oktatási tevékenység elsõsorban a 
támogató technológiákra, az elektronikus hozzáférhetõségre és az egyetemes tervezésre terjed ki. Több, mint 60 hazai és nemzetközi 
K+F projektben vett már részt.

Számos szakmai megbízásai közül elnökli az Osztrák Számítógép-tudományi Társaság „Számítógép-tudományok a különleges 
szükségletekkel rendelkezõ személyek számára" munkacsoportját. Alapítója és elnöke a nemzetközi "International Computer Camps" 
Szövetségnek, melynek szervezésében évente számítógépes képzéseket tartanak fiatal látássérült és gyengén látó tanulóknak. 
Miesenberger úr az ügyvezetõje az EDeAN (European Design for All and e-Accessibility Network) osztrák szervezetének, s õ az elnöke a 
Támogató Technológiák Európai Fejlõdéséért Egyesületnek (AAATE).

ABSTRACT

This presentation will outline the AT service delivery in Austria related to a comprehensive model of service provision known from 
literature. Following this short introductory discussion the presentation will outline reasons why ICT and ICT based AT do play key role in 
service provision and inclusion of people with disabilities. ICT enters in almost any aspect of our lives and thereby revolutionizes the way 
we interact with the environment and with other people. This universality of ICT, combined with its media and modality flexibility and 
adaptability make ICT and AT a universal tool for inclusion. Due to the transformation of society as a whole traditional concepts and 
understandings become fluent and this allows also a shift in the societal role of people with disabilities. But this only works if 
eAccessibility, the accessibility of mainstream ICT systems and services is taken into account. Only if people with disabilities can interact 
with standard systems and services from scratch or by using AT this potential can be explored. Due to this the presentation argues that 
eAccessibility has to become part of the ICT/AT based service provision adding an additional layer to a already multifold process.

Az elõadás felvázolja a támogató technológiák biztosításának osztrák rendszerét, kapcsolódva a szakirodalomban megtalálható átfogó 
szolgáltatás-nyújtási modellhez. Ezen rövid bevezetést követõen az elõadás kifejti azon okokat, amiért az IT és az IT-alapú támogató 
technológiák (AT) fontos szerepet játszanak a szolgáltatásnyújtásban és a fogyatékos emberek integrációjában. Az IT szinte életünk 
minden területére belép és ezáltal forradalmasítja a kommunikációt a környezetet és más emberekkel. Az IT egyetemessége – 
együttesen annak médiájával, rugalmasságával és alkalmazkodóképességével – lehetõvé teszik, hogy az IT és a támogató technológiák a 
társadalmi befogadás univerzális eszközévé váljanak. A társadalom egészének átalakulása miatt a hagyományos fogalmak és 
értelmezések is megváltoznak, mely hozzájárul a fogyatékos emberek módosuló társadalmi részvételéhez. Ez azonban csak akkor 
mûködik, ha az elektronikus hozzáférhetõséget (eAccessibility), mely a mainstream IT-rendszerek és-szolgáltatások hozzáférhetõsége, is 
figyelembe vesszük. Ezen óriási potenciált csak úgy lehet kihasználni, ha a támogató technológiák segítségével a fogyatékos emberek is 
használhatják a meglévõ rendszereket és a semmibõl kinövõ új szolgáltatásokat. Az elõadás lényege, hogy az elektronikus 
hozzáférhetõségnek az IT/AT-alapú szolgáltatás-nyújtás részévé kell válniuk, s egy újabb dimenziót kell nyitniuk egy már eleve sokrétû 
folyamatban. 

 

e-Accessibility: The need to provide access to mainstream systems and service

Az elektronikus akadálymentesítés szerepe 



Renzo Andrich
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Mr Renzo Andrich, MSc Electrical Engineering. Since 1981 working at Fondazione Don Carlo Gnocchi in Milano: until 2002 as responsible 
of the SIVA Unit (Assistive Technology Assessment and Information Service), currently as leader of the Assistive Technology Research 
programs within the Polo Tecnologico (Biomedical Technology Department). Researcher and project leader in various national and 
European projects. Director of the Assistive Technology Postgraduate Courses at the Catholic University, in Milano and in Roma. 
President from 2002 to 2003 of AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe). Head of the Editorial Team 
of the SIVA Portal (the Italian Assistive Technology Portal) and President of the European Assistive Technology Information Network 
(EASTIN).

Renzo Andrich, MSc villamosmérnök, 1981 óta dolgozik a Don Carlo Gnocchi Alapítványnál Milánóban. 2002-ig vezette az alapítvány 
SIVA Szervezetét (Támogató Technológia Felmérõ és Információs Szolgálat), jelenleg a támogató technológiákkal kapcsolatos kutatási 
projekteket felügyeli a Polo Tecnologico - Biomedical Technological Departmentben (Technológiai Egyesülés - Biomedikális Technológiai 
Részlegben). Kutató és projektvezetõ számos országos és európai projektben, igazgatója a Katolikus Egyetem Támogató Technológia 
Posztgraduális Tanulmányok Intézetének Milánóban és Rómában. 2002-2003-ban elnöke volt az AAATE-nek (Association for the 
Advancement of Assistive Technology in Europe, Támogató Technológiák Európai Fejlõdéséért Egyesület). Szerkesztõbizottsági elnöke a 
SIVA Portálnak (olasz nemzeti támogató technológia honlap) és elnöke az EASTIN-nek (European Assistive Technology Information 
Network, Támogató Technológiák Európai Információs Rendszere).

ABSTRACT 

Italian developments in the AT public service delivery system, and the EASTIN European AT database
In Italy, most AT devices are delivered through the National Health Service, within the “specialistic medicine” scheme. The system is 
financed by the general taxation. This means that each device should be prescribed to the user needing it, by a medical doctor with 
appropriate specialization (e.g. physiatrist for most devices, urologist, orthopaedic etc..).  After the prescription is authorized by the 
Local Health Authority the user chooses his/her preferred supplier (unless the Local Health Authority has made public procurement 
contract with specific suppliers) who takes care of providing, customizing and fitting the device. For some other AT intervention (e.g. 
home adaptations) there are other reimbursement schemes, through the local social services (run by Municipalities). 

While information on available AT products was very poor in the past – resulting in little freedom of choice for the user – now there is a 
significant network of AT information / assessment centres where the user can get independent advice. Comprehensive information on 
AT products is provided by the national Portal of Assistive Technology (, run by the Don Gnocchi Foundation, supported by the Ministry of 
Health) and in the European Assistive Technology Information Network (www.eastin.eu), run by the EASTIN Association (a partnership 
among the major European public providers of AT information). The EASTIN website includes an advanced search engine able to provide 
information on over 60.000 products and 3.000 Companies across Europe, in all EU languages including Hungarian. It is a powerful 
information tool for end users of assistive technology (persons with disabilities, their families, their caregivers), for professionals in the 
health and social sector, for AT manufacturers and suppliers, for policy makers and for academics and researchers.

Olaszországi fejlemények a támogató technológiák szolgáltatási rendszerében és az EASTIN adatbázis
Olaszországban a támogató technológiák többségét a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat biztosítja az un. speciális gyógyászati eszközök 
rendszerén keresztül, melyet adókból finanszíroznak. Minden egyes eszközt receptre ír fel egy megfelelõ képzettséggel rendelkezõ orvos 
(az esetek többségében mozgásszervi orvos, urológus, ortopéd orvos, stb.). A Helyi Egészségügyi Hatóság által befogadott vényt a 
felhasználó elmegy az általa választott segédeszköz-forgalmazóhoz (kivéve egyes olyan eszközök esetében, ahol korábban 
közbeszerzésen választották ki a forgalmazót), aki leszállítja, összeszereli és beállítja az eszközt. Bizonyos támogató technológiák 
esetében (pl. lakásátalakítás) másfajta támogatási rendszerek léteznek a helyi szociális szolgáltatókon keresztül, amit az önkormányzatok 
finanszíroznak.
 Korábban meglehetõsen kevés információ volt elérhetõ a támogató technológiákról, s ennek okán nem érvényesült a felhasználó szabad 
választásának joga. Ma már viszont kialakult a támogató technológia információs és felmérési központok hálózata, ahol a felhasználó 
független szakértõktõl kaphat tanácsot. Részletes információ kapható a támogató technológiákról a Nemzeti Támogató Technológia 
Portálon keresztül (ld. www.portale.siva.it, amit a Don Gnocchi Alapítvány üzemeltet az Egészségügyi Minisztérium támogatásával) és az 
Támogató Technológiák Európai Információs Rendszerében (www.eastin.eu, amit az EASTIN Egyesület - az európai támogató 
technológia információs közszolgáltatók partnersége - üzemeltet). Az EASTIN honlapon fejlett keresõmotor segítségével lehet 
információhoz jutni több, mint 60000 termékrõl és 3000-nél is több európai forgalmazóról az összes európai nyelven, közte magyarul is. 
A honlap igen hasznos információkat szolgáltat a támogató technológiák végfelhasználóinak (a fogyatékos embereknek, családjaiknak, a 
számukra szolgáltatásokat nyújtóknak), az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakembereknek, a támogató 
technológiák gyártóinak és forgalmazóinak, a politikaformálóknak, kutatóknak és oktatóknak. 

Italian developments in providing AT, the EASTIN database

A segédeszköz-ellátási rendszer fejlesztése Olaszországban, az EASTIN adatbázis jelentõsége



Prof. Dr. Kullmann Lajos 
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Doctor, received his degree in orthopaedics at the Orthopaedic Clinic in Budapest in 1969. In 1970-71 he worked at Utrecht State 
University Clinic of Surgery and Pathology. In 1973 he joined the National Institute of Medical Rehabilitation, where he served as 
Director-General from 1991 to 2006. Since 1976 he has been teaching at the Gustav Bárczi College of Special Education (later to become 
the faculty of ELTE) as a part-time lecturer and university professors. In 1979 he received a second degree in musculoskeletal 
rehabilitation and in 1995 a degree in health management. Current key research areas are the evaluation of functional ability, quality of 
life and disability and the education and organisational issues of rehabilitation. Honorary professor at Semmelweis University. Mr. 
Kullmann has also worked in several international bodies; currently he is member of the EU Physical Medicine and Rehabilitation exam 
committee, Secretary of the European Society of Rehabilitation Research and member of the International Hospital Federation Council.

Orvos, egyetemi évei alatt a Szövet- és Fejlõdéstani intézet demonstrátora. A budapesti Orthopaediai Klinikán 1969-ben ortopédiai 
szakképesítést szerzett.  1970/71-ben egy évig az Utrechti Állami Egyetem Sebészeti Klinikáján és Pathologiai Intézetében dolgozott. 
1973 óta az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet munkatársa, 1991-tõl 2006-ig fõigazgató fõorvosa volt. 1976 óta a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola (késõbb az ELTE kara lett) részállású oktatója, illetve egyetemi tanára, 2006-tól fõállásban. 1979-
ben mozgásszervi rehabilitációs szakképesítést, 1995-ben egészségügyi menedzser másoddiplomát szerzett. Jelenlegi fõ kutatási 
területei a funkcióképesség és fogyatékosság, valamint az életminõség felmérése, a rehabilitáció oktatása, illetve szervezési kérdései. A 
Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára. Több nemzetközi testületben tevékenykedett. Jelenleg az EU Fizikális és Rehabilitációs 
Medicina szakvizsga bizottságának tagja, az Európai Rehabilitációs Kutatás Társasága titkára, a Nemzetközi Kórházszövetség Tanácsának 
tagja.

ABSTRACT

During the analysis of assistive technology products one needs to be aware of the users defined by the International Classification of 
Disability and Functions (ICF), and by the type of assistive product described by the ISO 9999:2011 standard. Other important aspects are 
also the users' expectations: optimal functioning, minimal inconvenience, aesthetic design, safety, easy maintenance, durability and 
price. The technology analysis, however, is still a difficult task, especially because of the lack of epidemiological data, little public 
information about assistive technologies, problems of pricing, cost/benefit ratio, as well as difficulties of receiving public financial 
support. The analysis of assistive technology has to take into account the user and the environment. The quality of services is determined 
by the value judgments of all participants. The difficulties of pricing include small production quantities, the constant requirement for a 
wide range of sizes, and the differences in production time for tailor-made assistive tools. A further consideration in judging the 
usefulness of an assistive tool is the quality of medical care and the possibility to practice using the product as well. The presentation 
brings a few practical examples that can increase the technological value of assistive tools: assistive technology centres in Norway, 
clarification of provisional conditions at times of financial restrictions and developments of ICF-based evaluation used for wheelchair 
adaptations.

A segítõ termékek technológia elemzéskor tisztában kell lennünk a felhasználók körével, ezt meghatározza „A funkcióképesség 
fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)” és a segítõ termék típusával, amely „A fogyatékos emberek segítõ 
termékeinek ISO 9999: 2011 sz. osztályozásával” írható le. További fontos szempontot jelentenek a felhasználók elvárásai a termékkel 
kapcsolatban. Közülük a legfontosabb az optimális funkció, de mellette a lehetõleg kevés kényelmetlenség, az esztétikus kivitel, a 
biztonság, könnyû karbantartás, tartósság és az ár is fontos elvárások. A technológiaelemzés ennek ellenére nehéz feladat, többek között 
a felhasználói kör epidemiológiai adatainak hiányosságai, az összehasonlításként szóba jövõ termékekrõl szerezhetõ kevés információ, 
az árképzés, a költség/haszon elemzések, valamint az egészségbiztosítási támogatásba fogadás problémái miatt. A segítõ termékek 
használatának rendszerszemléletével tehát az eszköz mellett az adott ember és környezete figyelembe vételével végzett vizsgálatok 
vezethetnek megfelelõ eredményre. Azt is figyelembe kell venni, hogy az ellátás minõségét az abban részt vevõ valamennyi személy 
értékítélete együttesen határozza meg. Az árképzés nehézségeihez a kis elõállítási széria mellett többek között a termékek teljes 
méretválasztékának a szükséglete, az egyedileg elkészített termékek elõállítási idõtartamában mutatkozó változékonyság is hozzájárul.  
Egy további szempont, hogy egy-egy segítõ termék hasznosulásában jelentõs szerepe van az ellátás, az elrendelés gondossága, 
körültekintõ mivolta mellett a használatra való felkészítés, a gyakoroltatás lehetõségeinek is. Ennek illusztrálására az elõadás bemutat 
néhány gyakorlati példát, amelyek a segédeszközök technológiai értékét képesek növelni, így a norvégiai segítõ termék centrumokat, 
pénzügyi korlátozások idejében az indikációs kör pontosítását, valamint a kerekesszék adaptációkhoz készített, FNO alapú felmérés 
módszerének fejlesztését.

Challenges in the technology assessment of assistive products

A támogató eszközök technológia értékelésének kihívásai
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ABSTRACT 

After a brief presentation of MEREK and the Guruló Project the lecture discusses the theoretical background of the project. The 
lecture argues that the use of appropriate assistive technology is of particular relevance to the social and labour market 
integration of people with disabilities. Currently there are no services within the national health care system that allow people 
with disabilities access to assistive technology especially adapted and tailored to their individual needs. Overall access to assistive 
technology is very much a bureaucratic process with the least focus on the client.MEREK and the Guruló Project answers these 
challenges by cooperation between organisations involved in the provisional process of assistive technologies as well as between 
the different disciplines. Developments of the Guruló Project serves as a role model in the creation of a sustainable and client 
centred provisional system.

A MEREK és a Guruló Projekt rövid bemutatása után az elõadás tárgyalja azon kérdéseket, melyek a projekt elméleti hátterét 
adják. Az elõadás érvelése szerint a megfelelõ támogató technológiák használata kiemelt jelentõségû a fogyatékos emberek 
társadalmi és munkaerõ-piaci integrációja szempontjából. Jelenleg a hazai ellátórendszerben nem alakultak ki azon 
szolgáltatások, melyek lehetõvé teszik, hogy a fogyatékos emberek valóban a számukra szükséges, egyedileg ki- és átalakított, 
beállított eszközökhöz jussanak. Emellett az eszközökhöz való jutás is túlságosan bürokratikus folyamat, melynek központjában a 
legkevésbé sem az ügyfél áll. 
A MEREK és a Guruló Projekt válasza mindezen kihívásokra az együttmûködés. Együttmûködés a támogató technológiák-
biztosításban szerepet játszó különféle szakterületek (orvosi, mozgásterápiás, mûszaki és szociális területek) és szervezetek 
(mûhely, rehabilitációs szolgáltató, finanszírozó) között. A Guruló Projekt szakmai fejlesztései modellként szerepelnek egy 
fenntartható, s a fogyatékos embert ügyfélként tekintõ eszközellátási rendszer megteremtéséhez.

 

Forever Guruló


