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NEMZETKÖZI 
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A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK 
ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ 
SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993
• A "rehabilitáció" fogalma arra a folyamatra utal, 
amelyben a fogyatékossággal élő embereket képessé 
teszik arra, hogy elérjék és fenntartsák optimális fizikai, 
érzékszervi, értelmi, pszichiátriai illetve társadalmi 
funkciószintjüket.

ENSZ EGYEZMÉNY 2007. XCII. TÖRVÉNY
•A részes tagállamok elismerik, hogy 

• a fogyatékosság nem csupán a konkrét 
egészségkárosodás,hiány, sajátosság 
• hanem a fogyatékossággal élő személy és 
társadalmi környezete „kölcsönhatásának” 
következménye; 
• nem csupán passzív biológiai állapot, hanem aktív 
társadalmi viszony



A MEREK 
MISSZIÓJA

A MEREK célja:
• kliensei társadalmi re/integrációjának
elősegítése,
• a szükségleteket figyelembevevő,
• aktív együttműködésre építő,
• magas színvonalú komplex rehabilitációs
szolgáltatások nyújtása által.

Munkánk célja klienseink önállóságának
növelése, önálló életvitelre való igényük
felkeltése, képességeik fejlesztése,.

Ebben nagy szerepet szánunk a
támogatótechnológiai eszközöknek
• a klienseink esetében,
• a segítők munkájában.

A MEREK-RŐL
RÖVIDEN



KOMPLEX REHABILITÁCIÓ
A HAZAI JOGSZABÁLYOKBAN 

• A „komplex rehabilitáció” fogalmának tartalmi kifejtése nem található meg 
közvetlen, tételes módon a magyar hatályos jogban.

A jogszabályokból az olvasható ki, hogy 
• a „komplex rehabilitáció”  nem meghatározott, 
• nem tartalmaz konkrét fejlesztési célokat, 
• minden terület, szakma másképpen értelmezi,
• a társadalmi integráció mint cél nem jelenik meg.

• Az orvostudomány a fogyatékosság-tudomány és a szociális szakma 
műhelyeiből tudjuk, hogy létezik a komplex rehabilitáció elmélete és 
gyakorlata is.



SEGÉDESZKÖZ VS. 
TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIA

• Szegényes az eszközökkel való ellátottság (intézményi és egyéni 
szinten)

• Adaptáció hiánya
• Betanítás hiánya
• Információ hiánya (az Eastin adatbázist kevesen ismerik)
• Szerviz, mint szolgáltatás nehezen elérhető
• Egységes nyelv hiánya: lehetne az FNO



GURULÓ PROJEKT
EREDMÉNYEI – RÖVIDEN

Adaptáció 
és betanítás

A támogató technológiai eszközöket a fogyatékos emberek szükségleteinek 
messzemenő figyelembe vételével készítik el, adaptálják és betanítják 

használatukat.

Ergonómia Az eszköz fejlesztésben érvényesítjük az ergonómiai szempontokat.

Team 
munka

Team munkában, több szakma képviselői dolgoznak együtt: műszerész, orvos, 
mozgásterapeuta +  FNO adatlap. 

Kölcsönzési 
rendszer Kidolgoztuk az eszközök kölcsönzési rendszerének modelljét.

Szolgáltatói 
szemlélet

A projekt ideje alatt több mint 4500 fogyatékos embernek nyújtottunk 
szolgáltatásokat: megerősödött a fogyasztói szemlélet.



MŰHELY ÉS 
LOGISZTIKAI HÁLÓZAT



A TIOP-3.3.2 PROJEKT 
ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

Az ország hat pontján olyan 
logisztikai egységek létrehozása, 
amelyek lehetővé teszik a támogató 
eszközök

• tárolását,
• kiadását,
• szállítását és
• visszavételét,
• karbantartását (javítás,

fertőtlenítés),
• továbbá újbóli eljuttatását a 

klienseknek, 

Tárolás

Kiadás

SzállításVissza-
vétel

Karban-
tartás



A TIOP-3.3.2 PROJEKT 
ÖSSZEFOGLALÁSA 2.

és amelyek hálózatba szervezve támogatják a 
családokat: 
• a gyógyítás/gyógyulás családi életstratégiáinak 

kialakításában és megvalósításában (szolgáltatás-
szervezéssel)

• a rehabilitáció szakmai követelményeinek is megfelelő 
életfeltételek kialakításában és tevékenységekben,

• az eszközök használatára és a megváltozott 
életmódra történő felkészülésben,

• a változó állapottal összefüggő tennivalókra történő 
felkészülésben, 

• valamint egy, a hálózat köré szervezendő 
egészségpénztár révén, a finanszírozásban.

. 



A TIOP-3.3.2 PROJEKT 
ÖSSZEFOGLALÁSA 3.

A szolgáltatásszervezés minimumprogramja: az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
szervezése, azaz a szolgáltatás rendelkezésre 
állítása. 
Fő elemei:
• elsődlegesen a részben kényelmi funkciót szolgáló, 

a kölcsönzési eljáráshoz kapcsolódó egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó időpont és 
kapacitásfoglalás

• a tájékoztatás
• valamint a tanácsadás.



SZOLGÁLTATÁSI 
KONCEPCIÓ

Kölcsönzési 
rendszer kialakítása 
(a felírási rendszer 

mellett)

Otthoni ápoláshoz 
szükséges 

eszközcsomagok 
kialakítása

Kölcsönzési idő: 1-6 
hónap (szükség 

esetén 
meghosszabbítható).

•Támogató technológiák
•Eszközrendszer bővítése
•OEP befogadás egyszerűsítése

•Fogyatékos embereknek
•Súlyosan, halmozottan fogyatékos 

személyek számára
•Mozgáskorlátozott gyermekeknek
•Megváltozott élethelyzethez 

igazítottan

•Egyénre szabott szolgáltatások: 
betanítás, adaptáció

•Eszközök átvizsgálása
•Fertőtlenítés



MIÉRT ÉRDEMES A KÖLCSÖNZÉSI  
RENDSZERBEN GONDOLKOZNI

• Egyéni szükségletek
• Széles eszközválaszték

Magasabb 
szolgáltatási szint

• Gyermek eszközök
• Átmeneti igények (kipróbálás, 

megváltozott élethelyzet)
Mindenkit elér

• a termékek életciklusa növekszik 
• Rendszerszinten költséghatékony Költséghatékony

• Elégedettség
• Tudatos fogyasztás, szolgáltatói 

attitűd

Hatékony 
rehabilitáció

Az idős és fogyatékos 
emberek életminősége 
önállósága, egyre több 

és magas színvonalú 
eszközzel biztosítható   

EASTIN adatbázis:
Higiénés eszközök: 5917

Mozgást segítő: 6387
Ágyak: 3068
Emelők : 757



ÖSSZEFOGLALÁS

A támogató technológiák fontosakA támogató technológiák fontosak

Az egyén 
életében 

(életminőség)

Társadalmi 
esélyegyenlőség 
szempontjából 

Több AT eszközre 
van igény

(az eszközök 
fejlettségi szintje 

nő)

REHABILITÁCIÓ SIKERESSÉGE



KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

Kogon Mihály
Igazgató
Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja 
kogon.mihaly@merek.hu
www.merek.hu
www.gurulo.hu


