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A Mozgássérültek Állami Intézete, és az Addetur Alapítvány Phare Access Macro 2003 pályázata segítségével
megvalósíthatta „Kerekedj felül” projektjét, melynek fő célja, hogy a mozgássérülteknek hazánkban egy új
ellátást biztosítson, segéd- és sporteszközöket adaptáljon egyénre szabottan. A kerekesszékek precíz, egyénre
szabott átalakításának elengedhetetlen feltétele, hogy az átalakítás előtt a szakemberek megismerjék az egyén
fizikai állapotát, életvitelét és a segédeszközét is. A feltételezés az volt, hogy az FNO (a funkcióképesség,
fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása) rendszere elegendő információt gyűjt össze egy általános
vizsgálathoz, és segítségével tisztább képet kapunk a nem megfelelően kialakított vagy használt kerekesszék
miatti funkcióképességcsökkenésről. Így a pályázat másik céljául tűzte ki az FNO (ICF) módszerének mélyebb
tanulmányozását, esetleges alkalmazását is.
Kulcsszavak: kerekesszék, segéd- és sporteszköz-adaptáció, funkcióképesség, fogyatékosság nemzetközi
osztályozása (FNO-ICF)
Individual adaptation of wheelchair and sports equipment by application of ICF method
Object: The main object of the project is to give a rather new service in Hungary for individual adaptation of
wheelchair and sport equipment. Method: For the successful project we need a very good, EU standard assessment
and documentation which gives us enough information about the clients, their demands, needs to create the best
adaptation. It is very important to know the effects of the incorrect use of the wheelchair. Our hypothesis was that
the ICF is convenient for use it as an assessment of our project. Our plan is to set a profound study of the application
of ICF and modification of the opinions relating to the wheelchair usage and wheelchair sport.
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apasztalatunk, hogy a segédeszközt használó
személyek nagy része nem tájékozott a forgalomban lévő újabb eszközökről, a kerekesszék felírása előtt nem jelzi, vagy nem képviseli elég
határozottan speciális igényeit a felíró orvosnak, nem
beszélve arról, ha nem „ismeri” saját eszközét, nagyon
sok esetben úgy gondolja, hogy a fájdalom, kényelmetlenség, kisebesedés a sérültség velejárója.

A pályázat segítségével célunk volt elindítani egy
szemléletváltást, mely arra ösztönzi a segédeszköz-használó embert, hogy eszközére legyen igényes,
tartsa karban, és a számára legmegfelelőbbel elégedjen
meg.
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Átalakítás, adaptáció
Miután a segédeszközzel élő mozgássérült ember napjának nagy részét segédeszközével tölti, élete része,
elengedhetetlen, hogy az a lehető legmegfelelőbb
legyen. Egyszerűen használható, illetve működtethető legyen, használata a lehető legkevesebb energiaráfordítást igényelje.5 Biztonságos, kényelmes, könnyen
szállítható, jól tisztítható és esztétikus legyen, ne
okozzon idegműködést zavaró nyomást, és ne akadályozza a légző-, emésztő- és keringési rendszer meg-

felelő működését. Biztosítsa a testfelület szellőzését,
ne készüljön a bőrfelületet ingerlő anyagból, a mérete,
súlya az adott izomerőnek és adott ízületi mozgathatóságnak megfelelő legyen. A lehető leghosszabb élettartalommal bírjon és a segédeszköz előállításának,
használatának költsége reális legyen.
Bár pályázatunk mindenféle segédeszköz – ez alól
természetesen kivételek az ortézisek, protézisek –
átalakítását vállalta, tapasztalatunk az, hogy legnagyobb igény a kerekesszék és sporteszköz (handbike,
monoski) átalakítására van. Ez az adaptáció a legbonyolultabb, a legnagyobb szakmai felkészültséget
igényli az átalakításban részt vevő szakemberektől.2
Az egyénre szabott kerekesszék-adaptáció több
irányból kell hogy segítse a mozgássérült embert:3
• Prevenció (megelőzés), a meglévő fizikai állapot
megőrzése, a romlás lassítása – a decubitus (felfekvés) (1. ábra) megelőzése, az izomerő, ízületi
mozgáshatárok megtartása.
• Önállóbb életvitel segítése – megfelelően beállított kerekesszékből könnyebb a kiülés talajra,
átülés székre, manőverezés különféle talajon, tárgyak emelése, hordozása.
• Funkciók javítása (meglévő funkció minőségbeli
javítása) – megfelelően kialakított íróasztal elősegítheti a gyorsabb írás, szebb íráskép kialakulását.

1. ábra. Decubitusra hajlamos területek

2. ábra. Túl puha ülőfelület
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3. ábra. Túl alacsony lábtartó
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• Kényelem – a segédeszköz-használat ne vonja el
a mozgássérült ember energiáját.
• Esztétika – fontos, hogy a mozgássérült személy
el tudja fogadni, sajátjának érezze segédeszközét,
ezért nagyon fontos az esztétikai szempontok
figyelembevétele.
• Felvilágosítás – „Lehet még ennél jobb is!” – tájékoztatás a lehetőségekről.
• Igény kialakítása – jól karbantartott, tiszta, mindenféle igényt kielégítő segédeszközre.
A megfelelő kerekesszék-átalakításhoz elengedhetetlen, hogy az általános mozgásszervi vizsgálatokon
túl a mozgássérült személyt a kerekesszékében ülve,
és azt használva is megfigyeljük. Ha jó képet kapunk a
szék használatáról, a használó üléspozíciójáról, azzal
nagyban elősegíthetjük munkánk hatékonyságát (2.,
3. ábra).3
• A súlyvonal az arra jellemző pontokon húzódik
végig, mind szaggitális, mind frontális síkban?
• A spina iliaca anterior superiorok (SIAS) és a
spina iliaca posterior superiorok (SIPS) egy vonalban vannak mind a három síkban?
• A sacrum a lehető legközelebb helyezkedik el a
háttámlához?
• Az alsó végtagok helyzete fiziológiás?
• A gerinc fiziológiás görbületei megtartottak? Ha
nem, akkor rögzült(ek) a már meglévő görbület(ek)?
• A lapockák, vállöv, karok állása fiziológiás?
• Van kipirosodás, felfekvés valahol? Ha igen, akkor
mi az oka?
• Milyen antidecubitus vagy egyéb párnát használ? Az megfelelő?

Funkcióképesség, fogyatékosság
nemzetközi osztályozása
A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozásának (FNO) általános célkitűzése,
hogy szabványosított (a világ minden pontján érthető) nyelvet és alapot biztosítson az egészség és az
egészséghez kapcsolódó állapotok minősítéséhez.4 Az
FNO nézete szerint a pácienst nem csak fizikai állapota jellemzi, hanem a társadalomban, környezetében betöltött szerepe, képességei, és az hogy ő maga
hogyan éli meg helyzetét, funkcióképességének csökkenését vagy javulását.
Az osztályozásban megjelenik, hogy a vizsgált személy segédlet nélkül mit tud megtenni, és az is, hogy
a számára legmegfelelőbb segédeszköz vagy személyi
segítés mellett mire képes. Ezenfelül lehetőséget ad
speciálisan az adott problémára irányítva vizsgálni a
klienst. Tehát az FNO tematikája által fényt deríthe-

tünk a segédeszköz mindennapos használata közben
felmerülő problémákra.
Az FNO team különböző végzettségű szakemberekből áll: ortopéd orvos, egészségügyi szakember
(asszisztens, ápoló), szociális munkás, pszichológus,
mozgásterapeuta (gyógytornász, konduktor, szomatopedagógus), vezető műszerész (4. ábra).
Miután az FNO nemcsak mozgásszervi, hanem
egyéb más területen is feltérképezi a vizsgált személyt
(pszichés funkciók, szociális háttér stb.), nagyon fontos, hogy a kérdésekben kompetens szakemberek
mindegyike vegyen részt a felmérésben, és aktív tagja
legyen a teamnek. A felmérés körülbelül 1,5–2 órát
vesz igénybe, ez idő alatt alaposan megismerhetjük
az igénylőt és problémáját. A kerekesszék-átalakítás
adatlapjának kidolgozásakor lényegesnek tartottuk,
hogy egyéb más számunkra fontos információt is tartalmazzon mind az igénylőről, mind székéről.
A könnyebb kezelhetőség érdekében Microsoft
Excel formában szerkesztettük meg az adatlapot, így
az adatokat már a felmérés alatt, azonnal számítógépen rögzíthetjük.

A segédeszköz-átalakítás folyamata
A pályázat kapcsán kidolgoztuk az egyedi kerekesszék‑, sporteszköz-átalakítás protokollját. Fontos
szempontnak tartottuk a folyamatos team munkát
az átalakítás ideje alatt:
1. A mozgássérült ember vagy képviselője igényével, problémájával megkeresi az alapítványt.
2. Előzetes elbeszélgetés keretében körvonalazódik
az igény:
a) A sérült személy konkrét igénnyel, megoldáskéréssel fordul hozzánk. Ebben az esetben van
a „legkönnyebb” dolga a teamnek, hisz a vizsgálatot az igényre fókuszálva tudja elvégezni.

4. ábra. FNO team vizsgálat közben
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Fontos, hogy közös álláspont alakuljon ki a
teamtagok és az igénylő között, az esetleges
egészségügyi szempontokat és a sérült személy szempontjait figyelembe véve.
b) A mozgáskorlátozott személy által megfogalmazott a probléma, de megoldást a teamnek
kell javasolni. Elengedhetetlen, hogy tájékoztassuk az igénylőt arról, hogy problémája az
átalakítástól enyhülhet, de nem biztos, hogy
teljes mértékben megszűnik, hisz a már meglévő anatómiai elváltozásokat csak terápiás
módszerekkel lehet orvosolni.
c) Ortopéd orvos, mozgásterapeuta vagy más
egészségügyi szakember ad javaslatot az általa megfogalmazott probléma miatt. Ilyenkor
a legnagyobb a felelőssége az adaptációt végző
teamnek, hisz a mozgáskorlátozott személyben még a probléma sem fogalmazódott meg,
míg a team már a megoldást keresi. Fontos,
hogy a team tagjai csak javaslatot tesznek, a
megvalósítást a mozgássérült személy dönti el
a probléma alapos átbeszélése után. Az FNO
team felveszi az adatokat, megvizsgálja a
mozgássérültet és a segédeszközét.
3. Az FNO team javaslatot tesz az átalakításra,
melyet az igénylő, ortopéd orvos, a mozgásterapeuta egyeztet a műszerésszel.
4. Az átalakítás alatt is folyamatos konzultáció van
az egyes szakemberek között.
5. Ha a próbán a segédeszköz a kívánt szempontoknak eleget téve megfelelőnek tűnik, akkor elkezdhetünk foglalkozni a segédeszköz használatának
betanításával, újratanításával.
6. A segédeszköz átalakítása után pár héttel visszahívjuk az igénylőt egy újabb vizsgálatra, hisz
nagyon sok probléma használat közben jelentkezik. Sok esetben a mozgássérült személy magától

5. ábra. Handbike
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nem jön vissza amikor valamilyen újabb, vagy
még fennálló hibát észlel. A kontroll alkalmával
sort keríthetünk ezen problémák megvitatására,
korrigálására.

Eredmények
A program kezdete óta bebizonyosodott, hogy a pályázat keretein belül és azon túl is, az FNO mint egyfajta
„szamárvezető” alkalmazható. Rávilágít a mozgáskorlátozott személy nehezített életterületeire.
A pályázat kezdete óta kifejezetten segéd- vagy
sporteszköz-átalakítás céljából (itt nem említem a
kisebb karbantartási munkálatok miatt jelentkezőket)
40 sérült személyt mértünk fel az FNO módszerével.
Több igény is érkezett kerékpár-átalakításra, mind
háromkerekű, mind úgynevezett handbike adaptációra. Jelenleg a különböző – mozgássérülteknek,
fogyatékosoknak kifejlesztett – kerékpárokat a társadalombiztosító nem támogatja, mivel sporteszköznek minősülnek. Így, ha hozzá is jut a sérült ember,
az egyedi kialakítás nagyon kevés helyen és nagyon
drágán igényelhető. Az elmúlt időszakban jó pár személyre adaptált kerékpár készült el, és egyre nagyobb
az igény a speciális kerékpárok iránt (5. ábra).
A gerincvelősérültek és amputáltak között nagyon
népszerű téli sport a monoski (6. ábra). Ez egy speciá-

6. ábra. Monoski
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lis eszköz, melyet a mozgássérült sportoló ülve használhat. A jó manőverezés érdekében elengedhetetlen,
hogy a sporteszköz egyéni méretek alapján készüljön.
Alsóvégtag-amputáltak esetében nagyon fontos, hogy
a sí súlypontja előrébb helyezkedjen el, az alsó végtagok súlyának hiányát pótolva. Egy ilyen típusú és
gerincvelősérültek számára kialakított monoski elkészítésére is érkezett igény.
A projekt legnagyobb eredményének a szemléletváltást látjuk, miszerint mind a mozgássérült személy,
mind a vele együtt dolgozó szakemberek feladata
nem egyszerűen a diagnózisokban való gondolkodás,
hanem a fogyatékkal élő emberek funkcióinak javítása, s ennek elengedhetetlen feltétele a tökéletesen,
használójára szabott segédeszköz.
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