ESETBEMUTATÁS
Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár
A kaposvári Guruló Műhely gyermekek életvitelt segítő eszközeinek átalakításával is
foglalkozik. Az esetbemutatás két 4-5 év körüli kisgyermeket mutat be, akiknek az eszközök a
nagyobb önállóságot, a szülőknek pedig a 24 órás állandó felügyelet megszüntetését
jelentheti.
Kulcsszavak: CP, Guruló Műhely, életvitelt segítő eszköz, kerekesszék, átalakítás
Peti 4 éves központi idegrendszeri ( CP-tetraparesis spastica) sérült kisfiú, akinek
édesanyja azért keresett meg bennünket, mert súlyos mozgássérülése miatt nem jár, de jó
lenne neki valamilyen eszköz amivel önállóbb lehetne. Lili 4,5 éves baleseti sérült
kislány(CP-tetraparesis spastica), akinek a gyámja szintén segédeszköz miatt vette fel velünk
a kapcsolatot, mert a rehabilitáció után még semmit nem javasoltak neki. Kerekesszéket még
egyikőjük sem szeretett volna felíratni. Petiék rövid, szobatávon járókeretet kerestek, de a
vényre felíratható rakosgatós, és fék nélküli gyermek gurulós járókeret nem volt neki
megfelelő. Ezért a szülők a műhelyben is megnézték az ajánlatokat. Találtunk is egy számára
jól beállítható kisméretű rollátort. Az eszközök közül egy háromkerekű kézzel hajtható bicikli
kipróbálását is felajánlottam neki. Jelenleg Peti a szüleivel otthon lakik, jövőre talán a Pethő
Intézet óvodájába kerül, felvétele most van folyamatban. Az anyának is nehéz, hiszen a fiút
ölben hordja. Állítása szerint ha találnának neki olyan segédeszközt, amivel részben önállóbb
lehetne, akkor másra is rá tudná bízni és segíteni tudna a férjének ő is a munkában. Liliék csak
körülnézni jöttek, nem volt elképzelésük, hogy konkrétan milyen eszközt szeretnének. A kis
méretű háromkerekű bicilkit próbálta ki és ki sem akart belőle szállni. Lili jelenleg egy
módszertani központba jár heti rendszerességgel. Fejlesztésének hatékonyságához illetve
ahhoz, hogy a gyermek ne függjön, egész nap a nagymamától mindenképpen valamilyen
segédeszközt szeretnének kapni. Az ő esetében a biciklin több funkciós átalakításra volt
szükség.
Mindkét gyermek mozgásállapotát tekintve jellemzően cerebral paretikus tüneteket
mutat. Petinél a végtagokban berögzült ízületek vannak, izomtónusa feszes, kóros reflexek-,
együttmozgások önálló aktív mozgását nehezítik. Segédeszközzel való járását az erős
extenziós tónusfokozódás gátolja. Hirtelen váltásoknál környezeti ingerekre adott
válaszreakciója során fokozódik az izomtónus. Rövid szobatávon pár lépést két kézzel elölről,
vagy hátulról vállnál facilitálva vezetve megtesz, de törzs stabilitása még bizonytalan.
Kezével támasztani, fogni tud. Beszéde enyhén dysarthrias, beszédtempója lassú.

Lili végtagjai szintén feszes izomtónusúak, bal karja nem tipikusan ugyan, de
hemiparetikus tüneteket mutat. Háti hypotónia jellemzi, törzsstabilitása megtámasztás nélkül
bizonytalan. Peg-je, gégekanülje van, ami miatt fejét kissé ferdén tartja. Talpát le tudja tenni,
de támasza gyenge. Jobb kezével a kormányra ügyesen ráfog, bal kezét nyújtva tartja.
Suttogva beszél, értelmes kislány.
Peti esetében a következőket figyeltem meg:
A gurulós járókerettel járatva:
Felállításnál lábaira jól terhel, bár lábfeje kissé equinusban van. Lépésnél lábait erősen
keresztezi, de figyelmezetésre emeli kis terpeszbe rakja. Térdét, csípőjét nehezen hajlítja.
Súlypontáthelyezésre képes, álló helyzetet megtart. Törzsét képes megtartani. A keretet
magabiztosan megfogja.
A keret magasságának beállításánál azt vettem figyelembe, hogy enyhén hajlított
könyök mellett a tenyérpárna és a talajszint távolsága megfelelő legyen.
A helyes járás menetét kipróbáltuk: helyes állás, keret előrehelyezése, támaszkodás,
súlypontáthelyezés egyik oldalra, biztos két kezes támasz, lépés a lábbal. A keret előre
helyezése csak kis lépésre történjen, itt is egyenletes lépéstávolságra kell törekedni.
A keret előnye, hogy részben önállóságot ad, utcai és beltéri használatra is alkalmas, a
gyermek számára is könnyen kezelhető, tehermentesíti a szülőt.
A háromkerekű biciklire ültetve:
Ülésnél törzsét, medencéjét stabilan tartja, fejét középhelyzetben tartani tudja. Lábtámasza jó,
lábait ülő helyzetben kis terpeszben fixálja. Súlypontáthelyezéseknél törzse nem billen ki. A
kormányra ráfog, karjával kis erőkifejtésre képes. Az átalakításnál csak a láb rögzítésére
kellett figyelni, a lábfej rögzítésére volt csak szükség. Hasánál egy biztosító hevederrel láttuk
el, de csak a biztonság érdekében.
A bicikli előnye, hogy jó rögzítés mellett nagyobb önállóságot ad, az utcán és kinti
környezetben sem igényel állandó személyi felügyeletet. A gyermek számára is könnyen
kezelhető.
Lili esetében a következőket figyeltem meg:
A háromkerekű biciklire ültetve:

Ülésnél törzs instabil, fejét középhelyzetben a gégekanül miatt csak rövid ideig tudja
megtartani. Lábát letámasztja, de megtartani nem tudja. A kormányra jobb kezével ráfog,
csak kis erőkifejtésre képes. Ahhoz, hogy ezt az eszközt használni tudja, néhány kiegészítésre
volt szükség. Korrekciós fűzőt kapott, ami tartotta a gerincét, így már képes volt megülni. A
lábának stabilitását JsPd sín biztosítja. A biciklin egy hevederes rögzítés kellett a törzs biztos
támasztására. A biciklire bokafogós lábtartót készítettünk el. A bal kezét kimozgatás után a
kormányra teszi. Kicsi erőkifejtésre képes, de ha a bicikli megmozdul alatta, ezzel haladni
képes, melynek nagyon örül.
A bicikli előnye, hogy jó rögzítés mellett nagyobb önállóságot ad, kevesebb segítséget
igényel a család részéről. Végre az utcára is ki tudják vinni, és nem ölben kell cipelni. Több
szabadidővel rendelkezik a nagyszülő is. A gyermek számára némi gyakorlás után kezelhető,
és nem utolsó sorban függőleges helyzetben láthatja a világot.
Az FNO módszer segítségével felmértem funkciói, cselekvési képességét saját és
tágabb környezetében. A módszer néhány fizikális vizsgálat felmérésével is kiegészült, ami
főként az izomtónusra, ízületi kimozgatásra, kóros együttmozgások megfigyelésére, stabil
ülés, állás és a kéz funkció megfigyelésére tette a hangsúlyt.
Az FNO módszeren belül csak azokat emelem ki a testi funkciókból, amelyek az
átalakítás miatt fontosak lehetnek, mind a keret, mind a bicikli esetében.

Leírás FNO-val
Peti
Testi funkciók:
Kód
b7102.3
b715.3
b7353.3
b235.4
b755.4
b7602.3

b320.2

Leírás
ízületi mobilitás
ízületi stabilitás
az alsó testfél izomtónus
egyensúly
kóros reflexek
akaratlagos mozgások összehangolása ( szekéz, szem-láb koordináció, jobb-bal o.
összehangolása)
beszéd

b210.2

látási funkciók

Tevékenység funkciók:
Tevékenység kód

Értékelés
után

d4103

Értékelés
átalakítás
előtt
2.3b.1

d4104

3b.

3a

e12012 járókeret

+2

+4

e310 család

+3

+3

e 355 terapeuták

+3

+2

2

átalakítás

d420 saját test áthelyezése

3b.4.3b

3a.

e310 család
d450 járás

+4
4

+3
4

e12012 járókeret

+3

+4

e340 személyi segítők

+3

+3

e310 család
d445 kéz-, kar használat

+4
2.4

+3
3b.4b.3b

d 440 finommanipuláció

2

2

e310 család
d4500 járás rövid távon

+3
3a, 4, 3a

+3
3a

d4501 járás hosszú távon

4

2

d455 helyváltoztatás( gurulás, 2.
kúszás)

2.

d4650 helyvált. s.eszközzel
otthoni környezetben
3b, 4, 3b

3a

d4651,4652helyvált. s.eszközzel 4
más épületben és utcán
+2
e12012 járókeret
+4
e310 család
+4
e340 személyi segítők
d530 Toilette használat
4,4,3b

3a,4,3a

e12012 járókeret

+2

+2

e310 család

+4

+2

e340 személyi segítők

+4

+2

+4
+2
+2
3a

Részvétel funkciók:
Tevékenység kód

Értékelés
után

d815 iskola előtti oktatás

Értékelés
átalakítás
előtt
3b

e310 család
d9200 játék

+3
3b

+2
3a

e310 család

+3

+2

átalakítás

3b

Főbb életterületek akadálymentesítése az ellátott szempontjából:
e155+2 magánépület
e150.2 középület
e160.9 területfejlesztés
e355+3 egészségügyi szakemberek
Lili
Kód
b7102.3
b715.3
b735.3
b7201.3
b 7302.3
b235.4
b740.3
b760.3
b7801.2
b310.3
b510.3

b7352.3 b 7355.4

Leírás
ízületi mobilitás
ízületi stabilitás
izomtónus funkciók( bal o.hemiparesis, törzs
hypotónia.)
a medence mobilitása
a test egyik oldali izmainak ereje
egyensúly
izom-állóképesség funkciói
akaratlagos mozgások összehangolása
izomgörcs érzete ( reggeli időszakban láb
izmai)
hangadás funkciói(halk, suttogó beszéd,
gégekanül)
táplálékfelvétel funkciói ( súlyos nyelési
nehézség, Peg)

Tevékenység funkciók:
Tevékenység kód
d4150 fekvő helyzet megtartása

Értékelés
átalakítás előtt
2.

Értékelés
után
2

d435 tárgyak mozgatása av-gal

2.

2

e1151 JsPd sín lábra

+3

+3

e310 család

+3

+3

e 360 terapeuták
d4201 elmozdulás fekv. közben

+3
3a.4.3a

+2
3a

e310 család
d450 járás

+4
4

+3
4

e1151 JsPd sín lábra

+3

+3

átalakítás

e310 család
+4
+3
d445 kéz-, kar használat (bal 4.(bal),1.(jobb)2 2(bal), 1(jobb)
kéz nehezített)
d 440 finommanipuláció( bal
kéz nehezített)
e310 család

+3

e1151 kézsín
+2
d4650 helyvált. s.eszközzel 4.3a
otthoni környezetben

+3
+4
3a

d4651,4652helyvált. s.eszközzel
más épületben és utcán
e11201 speciális bicikli

+2

+4

e310 család

+4

+2

e360 más szakemberek

+4

+4

e1250 hangtovábbítás

.3

.1

e350 háziállatok

+2

+2

Részvétel funkciók:
Tevékenység kód

Értékelés
után

d815 iskola előtti oktatás

Értékelés
átalakítás
előtt
3b

e310 család

+3

+2

e360 más szakemberek

+4

+4

e1151 spec.ültetőmodull, sínek
d9200 játék

+4
3b

+4
3a

e310 család

+3

+2

e1151 spec.ültetőmodull, sínek

+4

+4

e360 más szakemberek

+4

+4

átalakítás

3b

Főbb életterületek akadálymentesítése az ellátott szempontjából:
e155+2 magánépület
e150.2 középület
e160.9 területfejlesztés
e360+4 egészségügyi szakemberek
e1151 spec. ültetőmodul, sínek
e11201 speciális bicikli
A kisgyermekek esetében olyan segédeszközre volt szükség, amelyben ő maga is
biztonságosan érzi magát, másrészt a szülőtől kis mértékben, ugyan de függetlenné válhat.
Több eszközt is találtunk számukra, amelyek egyszerű egyéni átalakításokkal részükre
használhatóvá váltak. Ezek segítségével részben önállóan képesek közlekedni, a szülőknek

kevesebb segítségadásra van szüksége, így néhány területen kis mértékben minőségi
változások történtek mind a gyermek, mind a szülő mindennapjaiban. A pozitív változások az
FNO minősítőknél kimutathatóak, ami a fenti táblázatból és szövegből leolvasható. A
legnagyobb változás, hogy a szülő kis időre felszabadulhatnak, és a gyermekek a
szabadidejüket tényleg „szabadabban” tölthetik. Peti esetében a megfelelő oktatási
intézménybe való elhelyezés illetve a két gyermek megfelelő eszközzel való ellátása lehetővé
teszi a későbbiekben az anya és a gyám számára is az elhelyezkedés lehetőségét.

Kaposvár, 2011. május

