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OSSZEFOGLALAs:

A cikk egy eseten keresztOlmutatja be, hogy milyenhatassalvan egy mozgas-
serOlt szemely eletmin6segere az eletvitelt segit6 eszkozenek egyenre szabott
atalakitasa. Ezen kivOIaz eset bemutatasaval korvonalazza a Gurulo Muhely

munkajat, a Funkciokepesseg, fogyatekossag, egeszseg nemzetkozi osz-
talyozasanak (FNO) gyakorlati alkalmazasat a TAMOP 1.4.2-07/1-2008-0001
projektben.
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BEVEZETES
A Mozgassertilt Emberek Renabilit:ki6s Kozpontja, a TAMOP
1.4.2-007/1-2008-0001 projektjeben azt val1alta, hogy orsza-
gosan noz letre 7 olyan munelyt, anol eletvitelt segito esz-
kazaket adaptalnak egyenre szabottan. A muhelyek feladatai
kaze tartozik:. szakmai teamek felal1itasa orszagszerte. eletvitelt segito eszkozok egyeni adaptaci6ja. e1etvitelt segito eszkozok szervizelese. tanacsadas. megvaltozott munkakepessegu emberek foglalkoztatasa
A Gurul6 Munely megvaltozott munkakepessegu embereket
foglalkoztat, igy elengednetetlen, hogy a kliensei szamara veg-
zett atalakitason kivill a munelyben dolgoz6 emberek specialis
eszkozigenyeire is megoldast keressen. A cikk egy muszeresz-
kent dolgoz6, megvaltozott munkakepessegu no esetet mu-
tatja be.

ANYAG ES MODSZER
A vizsgalt szemely, 39 eves 9 eve sclerosis multiplexes ttinetek-
kel elo no, aki jelenleg a Guru16 Muhelyben muszereszkent,
adminisztratorkent dolgozik.
Mozgasal1apotat tekintve nagyobb megternelest kovetoen jel-
lemzo nala a k6ros faradtsag. lzomzata testszerte gyengill t,
als6vegtagi tulsul1ya1.Ttinetei snub szeruen, evente 2x erosad-
nek, ilyenkor a kez es a lab kisizilleteinek gyul1adasa, es a kis-
izmok gyengillese jel1emzo.
Rendszeresen sportol: uszik, nandbike-ozik, kosarJabdazik,
tol1aslabdazik.

Negykorsines medencekosaras ortezise lakason beWI onal16koz-
lekedest biztosit szamara, terbeli mozgast (magasabban levo
targyak), iIIetve valamelyest aktiv als6vegtagi mozgast enged.
Hatranya, hogy nasznalata faraszt6, tObbszor le kel1 ilInie pi-
nenni es kevesebb energiaja marad az elvegzendo feladatra.

Az El-Go moped utcai kazlekedesre alkal-
mas, hatranya, nogy csak akadalymentes
kornyezetben nasznalnat6, maximum 10
km erejeig. Hatranya meg nagy nelyige-
nye, es hogy targyak eJerese a mopedb61
nenezkes.

Adomanykent kapott egy mecnanikus,
aktiv kerekesszeket, mivel az 0 mozgasal-
lapotaban nem irhat6 fel ez az eszkoz. Az

aktiv kerekesszek kannyu, gyors, forduJekony, kis nelyen is
nasznalnat6, tehat nagy mobiJitast enged. Bar hasznalata sok-
kal konnyebb, mint a hagyomanyos tol6szekeke, felnaszna16ja
csak sik terepen kepes onal16an hajtani, felso vegtagi izomero
gyengesegeb61 ad6d6an. Munkahelyen munkatarsai segitsege-
vel jut fe1rampakon, i11etveer el magasabban levo targyakat.
A kerekesszeket megvizsgalva, a nem megfelelo nattamla ma-
gassag miatt a kerekesszekben val6 ilIese instabil, mely hosszu
tavon gerincdeformitashoz vezet, a kerekesszek hajtasa egy
ilyen instabil ilIonelyzetben nenezebb, es nem utols6sorban
balesetveszelyes. Nagy a kieses veszelye. Terbeli mozgasok
ebben a kerekesszekben korlatozottak, a karfara ilIve vesz le
magasabban levo targyakat, ami szinten balesetveszelyes es
nagy energiabefektetessel jar. Sok esetben nem jut mar eleg
energiaja a tovabbi munkara, vagy akar a kerekesszekben val6
ilIesre.
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A vizsgalt szemely kere-
kesszeket a t5rzs fordi-
tasaval, a karok lenditese-
vel hajtja, ami az izilletek
tulterhelodesehez vezet.

Csukl6, va11 fajdalmakr61
panaszkodik.

MODSZER
A funkci6kepesseg, fogya-
tekossag es egeszseg nem-
zetk5zi osztalyozasa egy
nemzetk5zi osztalyozasi
rendszer, mely a fogyate-
kos szemely funkci6it, ese-
lekvesi kepesseget irja le a
sajat k5rnyezeteben, se-
gedlettel es segedlet nel-
kill is. Ezt a m6dszert al-

kalmazza a Guru16Muhe1y
az eletvitelt segito esz-
k5z5k atalakitasa soran.

Ezzellathat6va valik, hogy. mi az, amire az adott szemely kepes a sajat k5rnyeze-
teben,. milyen segitseget, segedletet vesz igenybe a mindennap-
jaiban,. mire lenne kepes, ha az ot k5rillvevo k5rnyezet tamogat6bb
lenne,. milyen egyeb tamogatas lenne sziikseges szamara.

Szemlelete, a WHO szemleletet tiikrozve a kovetkezo: "Az em-
bert sokszor nem az a11apota, hanem a kornyezete teszi fogya-
tekossa." Azt vallja, hogy az egeszsegi a11apot, a megmaradt
eselekvesi kepesseg a meghataroz6, mert az egeszsegkarosodas
korlatozza az egyen aktivitasat, s ez kihat a tarsadalmi reszve-
telere. Ehhez a kornyezeti (tarsadalmi) es szemelyi (egyeni)
hattertenyezok kapesol6dnak.
A FNO egy olyan rendszer, mely az elet minden terilletet ossze-
foglalva osztalyozza a vizsgalt szemely kepesseget, funkci6it,
igy kaphatunk teljes kepet akadalyozottsagar61, es annak
okar6l.

Az eletvitelt segito eszk5z5k egyeni atalakitasakor a Gurul6
Muhelyben, a muhelyvezeto es a muszereszek mellett, mozgas-
terapeuta es mozgasszervi orvos is dolgozik. E ket ut6bbi szak-
ember feladata, az erkezo kliensek vizsgalata, mely nem esak
nzikalis vizsgalaton alapul, hanem a kornyezet, a kill5nbozo
segedeszk5z5k, igenyek, sziiksegletek felmeresevel is jar. Az
elso felmeres eredmenye specialis, az igenyelt eletvitelt segito
eszk5z felmeresere leginkabb alkalmas adatlapon kerill felveze-
tesre, mely FNO k6dokat is tartalmaz. Att61 fiiggoen, hogy mi-
lyen eszkoz5z5n tOrtenik az atalakitas, mas-mas adatlapot
hasznalnak a vizsga16 szakemberek. Nem mindegy, hogy pel-
daul a kerekesszek konnyebb hajtasa a fo eel, vagy a 3 kereku
bicikli stabilabb hajtasa. A felmerest kovetoen a klienssel es a
muszeresszel egyeztetve a team javaslatot tesz az atalakitasra
es annak menetere. Az eszkoz elkesziteset kovetoen tobbszori

pr6ba utan k5vetkezik a betanitas. Minden felmerest 6 hOnap
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mulva felillvizsgalat k5vet. Ekkor az FNO k6dok ujra felveze-
tesre kerillnek a kliens adatlapjara.
A muhelyben, es majdani a muhelyekben dolgoz6 szakembe-
rek, az FNO alkalmazasat ismerteto 5 napos kepzest k5vetoen,
egy olyan dennia16 sablont k5vetve osztalyoznak, mely segit-
seget nyujt a vizsgalatok FNO minositokbe tOrteno beilleszte-
sehez.
A Muhelyben dolgoz6 mozgasterapeuta segit az eszkoz kiala-
kitasaban, hasznalatanak betanitasaban, es nyomon k5veti a
kliens a11apotat. Az FNO-val az igenylo funkci6it osztalyozza,
az adaptaci6 hatasara kialakult valtozasokat szamszeruen k6-
dokban rogziti, es az esetlegesen felmerillo ujabb problemakra
fenyt deri t.
Esetiinkben az atalakitas eelja, egy olyan segedeszk5z kialaki-
tasa volt, mely segiti a vizsgalt szemelyt a munkahelyen beliili
ona116 k5z1ekedesben, megelozi, esokkenti a kerekesszekes
eletm6d karos hatasait, es biztonsagos munkavegzest biztosit
szamara.

EREDMENY

A vizsgalt szemely szamara egy olyan kerekesszek keszillt el,
mely hajtasrasegitovel ellatott, es allit6 funkci6ja is van. A haj-
tasrasegitovel kepes ona1l6an rampan is kozlekedni, k5nnyeden
hajtja a kerekesszeket, igy izilletei nem terhelodnek tul. Kis
gyakorlas utan kisebb padkakon, kiiszob5k5n val6 athaladas is
lehetseges szamara. Az a1HtOfunkci6, az alias j6tekony hatasai
me11ett, segit abban, hogy a magasabban levo targyakat is
konnyeden elerje, ezaltal t5bb energiaja marad a munkajara es
a nap tovabbi reszere is. Ahattamla magassaga a tOrzs izomero-
gyengesegenek merteket kovetve, a lapoeka aljaig er, felhasz-
na16jat nem akadalyozva a hajtasban. Oldaltamasszallattuk el,
mely stabilabb tOrzshelyzettel biztositja a hatekonyabb hajtast,
a biztonsagos illest es esokkenti a gerinedeformitas veszelyet.
Emellett mereteit a kliens egyeni sziiksegleteihez adaptaltuk.
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Kerekesszek hajtashoz kapcsolodo funkci()k

1. tablazat

Atalakit<is dolt Kcrckcsszck cll:it:is cs atalakit;'ls ut:in

Az elkeszult egyeni atalakitas ha-
tasara a 6 honapos felii1vizsgalat ered-
menyei minosegbeJi valtozast hoztak
az elet fobb teriiletein: onellatas, sza-
badidos tevekenysegek, mozgas-
allapot.
A pozitiv valtozasok az FNO mino-
sitok valtozasaban is kimutathat6ak.
Az alabbi tablazatban j61 lathatok
ezen valtozasok. A d k6dokje1entik az
adott tevekenyseg k6djat, az e k6dok
a tevekenysegkor alkalmazott seged-
letet. Az utols6 ket tablazat jeloli a
k6d minositeset, az atalakitas elott,
majd utan. Azoknal a k6doknal, ahol
egy cellan beliil tobb minosito jelenik
meg, ott az elso jeloli azt, hogy a
mindennapi eletben, hogyan kivite-
lezi a vizsgalt szemely az adott funk-
ciOt, a masodik pedig, hogy minden-
fele segedlet, segitseg nelkiil, hogyan
kivitelezne ezt. A jelen tablazat az
adatlap kozel 50 k6djabOl 3-at kozol
az egyszeriibb erthetoseg kedveert. (I. tdbldzat)
A kerekesszekj6 kivalasztasa es atalakitasa utan a vizsgalt sze-
mely kepes onall6an kozlekedni a munkahelyen, kepes a
munkaidejenek megfelelo idoszakot munkaval Wlteni, es marad
energiaja az otthoni teendokre is. iziileti fajdalmai enyhiiltek.
Mindezen valtoztatasok az eletminoseg javulasat eredme-
nyezik.

KOVETKEZTETES
Az eset bemutatja, hogy mozgasseriiltsegtol fUggoen mas es
mas igenyek meriilnek fel az akadalymentesites teren. Nem
eleg a kozteriileteket, kozintezmenyeket, otthont akadalymen-
tesiteni, nagyon nagy jelentosege van a megfele16 meretre
beallitott segedeszkoznek es a rajta tett, egyenre szabott atala-
kitasoknak.

Ugy velem, elengedhetetlen, a hasonl6 miihelyek megnyitasa
orszagszerte. Fontos, hogy a mozgasserult embenel fogla1koz6
gy6gytornaszok tisztaban legyenek a segedeszkozok, jelen
esetben kerekes szekek, fajtaival, miikodesevel, felepitesevel, a
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feliras lehetseges m6djaval, vagy ha
nincsen megfelelo felirhat6 eszkoz,
akkor az egyenre szabott atalakitasi
lehetosegekrol. Nagyon sokszor
egyetlen parna elegendo a komfor-
tosabb, biztonsagosabb kerekesszek
hajtashoz, ezert fontos, hogy legyen
szemuk a szakembereknek ana, hogy
azt a felhasznal6ja, milyen m6don
tudja a legoptimalisabban hasznalni.
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