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MOZGÁS

„A fogyatékosságmentes élet a biológiailag adott 

lehetôségek, és készségek teljes tárházának maradék-

talan birtoklását jelenti az élet minden elképzelhetô 

területén megélhetô szabadságot. Senki sem rendelke-

zik minden képességgel... A fogyatékosság lényege 

tehát nem az, hogy valakinek valamije nincsen, ami a 

másiknak van, hanem az, hogy mennyiben korlátozza 

az átlagos, normális életvitelében az, amije és ameny-

nyije van.” 
(Kálmán Zs.–Könczei Gy. A Taigetosztól az esélyegyenlôségig, 

Budapest 2002. Osiris Kiadó)



 A mozgássérültek populációjába igen változatos, eltérô problémákkal élô em-
berek tartoznak. Problémáik egységes rendszerbe foglalása szinte lehetetlen, 
mert nemcsak a problémák, hanem a csoportosítási szempontok is rendkívül 
szerteágazóak. A fogyatékos személyekrôl is kevés információval rendelkezünk, 
de ezen belül a mozgássérült személyekrôl alig található olyan összefoglaló 
szakmai anyag, amely tartalmazná a velük kapcsolatos statisztikákat, fogal-
makat, meghatározásokat, képet adna mozgássérülésük különbözô megjele-
nési formáiról és az ezekkel összefüggô tárgyi környezeti igényükrôl.

STATISZTIKÁK

 Fogyatékos személyekkel összefüggô statisztikákat a mai napig a 2001-ben ké-
szült népszámlálási adatokra hivatkozva lehet használni, ez az egyetlen auten-
tikus adatforrás. A népszámlálási adatok alapján 2001-ben a fogyatékos embe-
rek létszáma 577 ezer fô, ez a teljes népesség 5,7%-a. A fogyatékos személyek 
összlétszámán belül a mozgássérült személy száma 252 ezer fô. 

  A mozgássérült személyeken belül a népszámlálási adatgyûjtés három kate-
góriát határozott meg: a mozgássérült-, alsó-felsô végtaghiányos-, illetve egyéb 
testi fogyatékos személyek csoportját. E három csoport létszámának összesített 
értéke adja meg a fogyatékos személyek populációján belül a mozgássérült sze-
mélyek számát. Az alábbiakban a különbözô szempontok szerinti népszámlá-
lási adatok csak a mozgássérült személyekre vonatkoznak, az elemzés a három 
kategória figyelembevételével történt.

  A fogyatékos személyek között magasabb a nôk arányszáma.

 A fogyatékos emberek teljes populációjának az 51%-a nô, ebbôl: 
– a mozgássérült nôk aránya 39%,
– alsó-, felsô végtaghiányos nôké 1,2%, 
– egyéb testi fogyatékos 3,9 %

 A férfiak létszáma a teljes fogyatékos populáció 49%-a, melybôl:
– 33,6% mozgássérült férfi, 
– alsó-, felsô végtaghiányos: 4%, 
– egyéb testi fogyatékos: 5,4%

 A 0-14 éves korcsoportba a fogyatékos személyek 5%-a tartozik, mely populáció:
– 1,6%-a mozgássérült, 
– 1,8%-a alsó-, illetve felsô végtaghiányos, 

 A 14-59 korcsoport a fogyatékos személyek populációjának 50,2%-át adja, 
melybôl:

– mozgássérült 43,9%, 
– alsó-, felsô végtaghiányos 41,6%, 

 A fogyatékos személyek 44,8%-a 60 év fölötti korcsoportban tartozik, és ezen 
személyek közül: 

– mozgássérült 54,6%. 
– alsó-, illetve felsô végtaghiányos 56,6%, 
– egyéb testi fogyatékos 36,2%.
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 A fogyatékosság kialakulása szempontjából:

 A mozgásszervi elváltozással élôk a lakosság 15-20%-át teszik ki. Ezeknek az 
ortopédiai-reumatológiai betegségben szenvedôknek 60%-ánál válik olyan sú-
lyossá az állapot, hogy állapotromlásuk miatt mások segítségére szoruló moz-
gássérültekké válnak.

 A statisztikák nem térnek ki arra, hogy a mozgássérült személyek létszámán 
belül milyen arányban vannak a különbözô segédeszközt használók. Csak be-
csült adatok vannak a kerekesszékben élôkrôl, létszámuk kb. 80 ezer fô. Erre 
az új kerekesszéket igénylôk létszámából lehet következtetni, amely évente kb. 
8 ezer fô.

DEFINÍCIÓK

 A mozgássérült populáció meghatározása, definiálása esetében nem csak az 
egységes rendszerbe történô csoportosítás okoz nehézséget, hanem a jogsza-
bályok által használt definíciók szerinti elnevezések, meghatározások egysé-
gesítése is.

  A fogyatékosságra vonatkozóan a legaktuálisabb definíció az ENSZ egyez-
mény szerinti megfogalmazás, mely értelmében „fogyatékossággal élô személy 
minden olyan személy, aki hosszan tartó, fizikai, értelmi, szellemi vagy érzék-
szervi károsodással él”.

 A jogszabályok igen változatosan használják a különbözô kifejezéseket. (moz-
gássérült, mozgáskorlátozott, mozgássérült személy, mozgáskorlátozott sze-
mély, mozgásszervi fogyatékos, mozgásában korlátozott személy, fogyatékkal 
élô, fogyatékkal élô személy, stb.)

  A jogi szabályozásokban a jogtémáktól függôen definiálják magát a mozgás -
sérültséget, illetve különbözô szempontok alapján határozzák meg, hogy kik 
tartoznak a mozgássérült személyek körébe. Ilyen szempontok pl. a segéd esz-
közhasználat, az önellátás, a közlekedéssel, lakásátalakítással, oktatással össze-
függô tevékenységek.  

  Jelenleg a köznyelvben és egyéb megfogalmazásokban a mozgássérült vagy 
mozgáskorlátozott kifejezés használatos. 

 A legújabb ENSZ határozat, amelyet Magyarországon a 2007. évi XCII. törvény-
ben ratifikáltak, „A fogyatékossággal élô személyek jogairól szóló egyezmény 
és kapcsolódó fakultatív jegyzôkönyv kihirdetésérôl” címmel, a fogyatékosság-
gal élô személy kifejezést használja minden olyan személyre, aki hosszantartó 
fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, mely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és mások-
kal egyenlô társadalmi szerepvállalását.  Ebben a szövegkörnyezetben a moz-
gás korlátozott személy az, aki fizikai károsodással él, és a további jogszabá lyi 
szöveget figyelembe véve ez fejezi ki legjobban a tárgyi környezettel való vi-
szonyát.

 Az anyagban ennek ellenére a továbbiakban is a mozgássérült személy kifeje-
zést használjuk, mivel a köznyelvben ez terjedt el a legjobban.

MOZGÁS

 Veleszületett Baleset Betegség Ismeretlen 
    vagy nem tudja

MOZGÁ SSÉRÜLT 9,8% 18,1% 60,4% 11,7%

AL SÓ-, FEL SŐ 6,2% 40,5% 46,8% 6,5% 
VÉGTAGHIÁNYOS



CSOPORTOSÍTÁSI ELVEK, CSOPORTOSÍTÁSI LEHETÔSÉGEK

 A mozgássérült személyek populációja esetében különbözô szempontok sze-
rinti csoportosítás jöhet szóba, amely különbözô problémákhoz és azok megol-
dási lehetôségeihez kapcsolódik. Az alábbiakban néhány csoportosítási lehe tô-
séget mutatunk be a teljesség igénye nélkül.

A fogyatékosság kialakulása szerint
– veleszületett
– szerzett, azaz balesetbôl vagy betegségbôl kifolyólag késôbb vált fogyatékossá

 Ennek a csoportosítási elvnek a lényege, hogy a veleszületett mozgássérült/
fizikai károsodással élô személy számára a „fogyatékosság természetes” álla-
pot, további fejlôdése, életvitele a meglévô adottságok, lehetôségek és korlá-
tozottságok szerint alakul (beleszületett egy helyzetbe, nem ismer mást). A 
ké sôbb mozgássérültté váló személyeknek nemcsak át kell értékelniük és az 
adott helyzethez igazítani életvitelüket de, pszichikailag is fel kell dolgozniuk 
a megváltozott állapotot.

Önellátó képesség szerint
– teljesen képes önellátásra
– részben önellátó, ehhez megfelelô környezetet, segédeszközöket igényel
– önellátásra még segédeszközök birtokában is csak külsô segítséggel képes

 Ez a csoportosítás elsôsorban azt kívánja kifejezni, hogy az egyén, állapotá-
nak súlyosságától függôen, képes-e önmagát átlagos körülmények között ellát-
ni vagy önellátásához különbözô eszközökre (pl. segédeszköz, életvitelt segí tô 
eszköz), egyéb speciális környezeti kialakításokra, esetleg segítô személy idô-
szakos vagy állandó jelenlétére van szükség.

A szervezeti funkciókárosodás szerint
 – csökkent erôkifejtés
– egyensúlyi probléma
– koordinációs probléma
– manipulációs képesség probléma stb.

 Ez a csoportosítás a részfunkciók változását helyezi középpontba. A jellemzô 
funkciókárosodások szerinti felosztás elôsegíti az egyéni igények figyelembe-
vételét, mind a segédeszközszükséglet meghatározásakor, mind pedig a tárgyi 
környezet kialakításakor. 

A szervezeti struktúrák károsodása szerint 
– végtaghiány, 
– átlagostól eltérô testi struktúrák, pl. testtartás, testforma.

 A strukturális károsodások szerinti csoportosítás elsôsorban a károsodás külsô-
látható megjelenésére utal. Szintén a segédeszközhasználattal, illetve a tárgyi 
kör  nyezet kialakításával összefüggô igényekrôl ad információt. 

Képesség szerint
– testhelyzet változtatására képes – részben képes – nem képes
– helyváltoztatásra képes – részben képes – nem képes

 A képességek szerinti csoportosítás elsôsorban az egyén épített környezet-
hez való viszonyát jelöli, illetve a különbözô segédeszközök igénybevételének 
lehetô ségérôl ad információt. 

Teljesítmény, a saját, ill. társadalom életében történô részvétel szerint 
 Ez a felosztás meghatározza, hogy az egyén képes-e tárgyak áthelyezésére, ön-
ál ló öltözködésre, házimunka elvégzésére stb. Ez a csoportosítás a tevékenység-
gel összefüggô szempontok szerinti, a tevékenységet gátló vagy megakadályo-
zó tényezôket vizsgálja.
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Szervrendszer károsodása, biológiai szempontok szerint
 E csoportosítás alapja a mozgást biztosító, egységes és egymástól elválasztha-
tat lan, szervrendszert tartó- (csont, ízület) és mozgató- (izom, idegrendszer) 
rend szerben bekövetkezett károsodás. Ez a csoportosítás fôleg a diagnózishoz 
és az orvosi besoroláshoz szükséges.

Segédeszközhasználat szerint
– testközeli (bot, mankó, kerekesszék, járókeret, önhajtós kerekes szék)
– testen lévô (ortézis, protézis)

A fogyatékosság súlyossága szerint
– kismértékû fogyatékosság,
– részleges fogyatékosság; az egyén képtelen valamelyik testrészének használatá-

ra (pl. végtaghiány, egy- vagy kétoldali végtagbénulás miatt). 
JELLEMZŐIK

– mozgásukhoz, helyváltoztatásukhoz segédeszközt igényelnek, így a járóképe-
sek testtámasztékot, a járóképtelenek önhajtós kerekesszéket

– teljes fogyatékosság: mind a négy végtagra kiterjedô mozgásképtelenség, jellem-
zô en hajtott (pl. elektromos hajtású) vagy segítô személy által mûködtetett 
kere kes szék használata  szükséges számukra

Idôtartam szerint
– végleges
– átmeneti vagy idôszakos

 A végleges megfogalmazás azt jelenti, hogy az egyén mozgássérülése/fizikai 
károsodása maradandó, állapotában változás vagy nem vagy valószínûleg 
csak romlás várható. Idôszakos mozgássérültségrôl beszélünk akkor, ha az ál-
lapot belátható idôn belül rendezôdik, pl. orvosi beavatkozások (mûtét, gyógy-
szeres vagy egyéb kezelés) hatására pozitívan változtatható, illetve a károsodás 
teljesen megszüntethetô.

Egyéni, egyéb befolyásoló tényezôk
 A mozgássérültség mértékét, illetve hatását és másodlagos következményeit 
egyéb tényezôk is befolyásolhatják:

– életkor, nem, testsúly, átlagtól eltérô testméret
– képzettség, szocializáció
– életmód, szokások, motiváció, akaraterô, megküzdési technikák
– kultúra, etnikai hovatartozás
– az ország ipari-technikai-gazdasági-egészségügyi fejlettsége
– a földrajzi környezet (éghajlat, civilizáció, környezeti ártalmak) stb.

FOGALMAK

 A mindennapokban gyakran használunk bizonyos szakmai fogalmakat, ame-
lyeknek nagy szerepe van a mozgássérült személyek a környezeti igényeinek 
megfogalmazásakor. Ezért érdemes ezeket áttekinteni. 

Ataxia: Izommozgás összerendezetlensége térben és idôben. 
TÜNETEK

 Bizonytalan egyensúly, apró, finom hullámzású végtag és törzs remegés. Több-
nyire petyhüdt izomtónus jellemzi. Legszembetûnôbb a mozgások koordiná-
latlansága. 

Atetózis – Túlmozgás.
TÜNETEK

 Nagy kiterjedésû, négy végtagra, fejre, nyakra, törzsre is kiterjedô koordinálat-
lan, változó izomtónusú, egymásba átmenô, célszerûtlen mozgássorozat. A tó-
nusváltozás egyik izomcsoportról a másikra terjed, váratlanul befolyásolhatja 
a felvett helyzetet. A túlmozgás nem ritmikus, nem tér vissza a kiindulási 
helyzetébe, kiterjedése, rezgése egyenlôtlen. 

MOZGÁS



Atrófia – Sorvadás 
TÜNETEK

 Valamely szerv tömege a szerkezet lényeges átalakulása nélkül megfogyatkozik.

Deformitás – Elváltozás alaki eltérés
TÜNETEK

 Az átlag testformától eltérô elváltozás, pl. gerincferdülés.

Degeneratív – Elfajulásos 
TÜNETEK

 A normális szöveti szerkezettôl eltérô.

Extenzió – Nyújtás, feszítés

Flexió – Hajlítás

Hypótnia – Gyenge, elégtelen izomtónus.
TÜNETEK

 Az izomzat tónusa kórosan csökken, enyhébb esetben az izomerô és az izom-
zat mûködés képessége, súlyosabb esetben bénulást okozhat. 

Kontraktúra – Az ízületi mozgások beszûkülése, zsugorodása. deformációt oko-
zó izomösszehúzódás,

TÜNETEK

 Az izomrost hosszanti tartós, egyirányú megrövidülése, melynek eredményeként 
a keletkezése helyén a megnyúlási szakasz akadályozottá válik, a mozgás beszûkül. 

Lézió –Sérülés. 

Parézis – Csökkent izomerô, csökkent izomzat mûködés.
TÜNETEK

 A paresis során az egyén még képes a mozdulatok kivitelezésére. 

Plégia – Bénulás.
 A mozgássérültség szempontjából nagyon fontos a bénulás helye, súlyossága, 

és ennek következményeként az egyén mozgáskivitelezésében való akadályo-
zottsága. Nem mindegy, hogy a bénult testrész hol és mennyiben akadályozza 
az egyén önellátását, életminôségét, mennyire szorul rá segédeszközökre, illet-
ve külsô személy segítségére. A bénulás súlyosságától függôen válik szükséges-
sé a környezet ki/átalakítása, a testközeli és testtávoli segédeszközök használa-
ta a kiegészítô eszközök igénybevétele, a mindennapi életvitelében.

TÜNETEK

 A bénulás a teljeskörû önellátó képességtôl a teljes kiszolgáltatottság állapotáig 
különbözô fokozatokban jelenhet meg.

Monoplégia – Egy végtagot érinti, többnyire a kart.

Diplégia – A testrészek szimmetrikus bénulása. Érintheti az arcot, a karokat 
vagy lábakat.

Paraplégia – A lábak bénulása

Hemiplégia – Az egyik testfél bénulása

Triplégia – Három végtagra kiterjedô bénulás

Tetraplégia – Mind a négy végtag bénulása

Spazmus – Görcs.
TÜNETEK

 Görcsös, testszerte fokozott izomtónus kóros reflexek, különbözô deformitá-
sok alakulhatnak ki. 
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  A fenti problémákkal elsôsorban az ortopédia, reumatológia, traumatológia 
és a neurológia foglalkozik.

 Érdemes még megemlíteni a mozgást leíró, kevésbé ismert fogalmakat, mint pl.
– rotációs mozgás: ívmozgás
– transzlációs mozgás: lineáris mozgás
– összetett mozgás: rotációs és transzlációs mozgás
– mozgásirány: horizontális, vertikális, frontális szembeni, homlokzati (ezen be-

lül rotációs és transzlációs)
– mozgásterjedelem: ízületen belülitôl – a szemmel nem látható, apró mozgások-

tól – a teljes test elmozdulásáig minden mozgás beletartozik

MOZGÁS



 Az emberi mozgásrendszer összetett rendszer, amelyben a mozgást a mozga-
tórendszer és az idegrendszer összerendezett, egységes mûködése biztosítja. 
Bármelyik rész sérülése tartási, mozgási elváltozást okozhat, s átmeneti vagy 
maradandó, motoros vagy szenzoros képességváltozást idézhet elô.

AZ ÉP MOZGATÓRENDSZER STRUKTÚRÁJA 
 
 Az emberi test mozgása törvényszerûségeken alapszik, egy sajátos mechanikai 
mozgás, a testkultúra szerves része. Az elmozdulás a térben történik a környe-
zettel folyamatos kontaktusban. 

 A mozgást a mozgatórendszer végzi. A mozgatórendszer passzív eleme a cson-
tos vázrendszer, amelyet a csontok, a csontvelô, csonthártya, a porcok, a szala-
gok és az inak alkotnak. A mozgatórendszer aktív eleme a harántcsíkolt izom-
zat (vázizmok). A mozgást a központi idegrendszer vezérli az izmokat mozgató 
idegeken keresztül. Az izommûködés kémiai energiáit alakít át mechanikus 
energiává.

Csont
 A csontrendszer a test belsô, erôs vázát biztosító mozgásszervrendszer része. 
Vastagságának növekedését a csonthártya, hosszirányú növekedését a csont-
végeken elhelyezkedô növekedési porc biztosítja.

 A csontot szerves és szervetlen anyagok alkotják. A szerves rostok biztosítják 
a szívósságát, rugalmasságát, míg a mészsók (Ca) a szilárdságát és teherbírását. 
A csontoknak vérellátásuk és anyagcseréjük van. A csontok belsejében lévô 
csontvelô termeli a vérsejteket. A csontot csonthártya veszi körül, benne vér-
erek és idegek találhatók.

Porc
 A csontvégeket borító, saját alakkal, mérettel rendelkezô, nyújtható-hajlítható 
kötôszövet. Erôt közvetít az egyik csontról a másikra, miközben rugalmasan 
deformálódik (üvegporc). A csontvégek egymáson való akadálytalan elmozdu-
lásának feltétele a porc simasága.

Ízület
 Két vagy több szomszédos csont porcos végének összeköttetése, amely a cson-
tok egymáshoz képest történô elmozdulását biztosítja. Ízületi tok zárja körül, 
amelyet az ízületi belhártya bélel. Ez termeli az ízület belsejét síkossá tévô 
anyagot, az ízületi savót. 

  Mozgás közben a csont síkban elmozdul, kitér. A mozgásterjedelem nagysá-
gát az ízületivégek, az ízületi tok és az  ínszalagok határozzák meg.

Izom
 A vázizomzatot a harántcsíkolt izom alkotja. Ez az izomzat rostokba, majd 
nyalábokba rendezôdik, amelyeket vékony kötôszöveti hártya fog kötegbe. 
Az izmok az egyik csontról erednek, és másikon tapadnak. Az izomrostban 
végzôdik a központi idegrendszerbôl kilépô mozgatóideg, mely a vázizom 
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2. A mozgásképesség 
  károsodásának okai és 
  funkcionális következményei

2.1. ÁBR A
Az izület felépítése

2.1.

csont
porc

inszalag

porc

izületi
folyadék



tónusát szabályozza, az akaratlagos és reflexes mozgást biztosítja. Az izom-
zat akaratlagos inger hatására összehúzódik vagy ellazul, tónusa is ennek 
megfelelôen változik. A harántcsíkolt izomzat elsôsorban gyors, nagy erejû, 
de rövid ideig tartó mozgásokra képes.

 Az orrunk érintésekor a felkar izomzata (bicepsz) rövidül, izomtónusa növek-
szik, a felkar hátsó oldalán lévô izom (tricepsz) meghosszabbodik, izomtónusa 
csökken. A két oldalon lévô izom tónusainak megfelelô, finom ellenirányú 
változás teszi lehetôvé a rángatódzás, remegés nélküli finom mozgást. Az ideg-
rendszer motoros (irányító) területeinek károsodása esetén az agy nem képes 
az izomtónus ilyen szintû, finom változtatását megfelelôen elvégezni.

AZ ÉP MOZGATÓRENDSZER MÛKÖDÉSE

 Az ember mindennapi tevékenységeihez szükséges mozgások a mozgatórend-
szer mûködése során valósulnak meg. Ezek a következôk:

– tartás (testtartás, állás, járás, koordináció)
– mozgatás (akaratlagos, reflexes)

 A mozgással összefüggô agyi tevékenységek helyszínei az alábbiak.
 Agykéreg: az akaratlagos mozgás irányítása
 Kisagy: mozgáskoordinációs központként az egyensúly megtartásában 
  van szerepe
 Bazális ganglion: a szenzo-motoros (azaz érzékelô) mozgást írányítja

A MOZGATÓRENDSZER KÁROSODÁSÁNAK FUNKCIONÁLIS 
KÖVETKEZMÉNYEI

 A mozgatórendszer károsodása az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – fel-
sorolt különbözô mozgásfolyamatok teljes, vagy részleges kivitelezését akadá-
lyozza meg: 

– alaphelyzetek felvétele és megtartása (mozgást, erôkifejtést, stabilitást igénylô 
tevékenységek,pl. állás, ülés, fekvés, térdelés, hajlítás-nyújtás, egyensúly meg-
tartása)

– testhelyzet megváltoztatása (ülô, fekvô, guggolás, térdelés, egyéb testhelyzet)
– helyváltoztatás (járás, séta, futás és minden egyéb helyváltoztató mozgás)
– tárgyak mozgatása (emelés, tárgyak felvétele, manipulálás, húzás-tolás, teher-

hordás)
– manipuláció (finommozgások, fogás, markolás, csavarás)

 A károsodás természete függ az azt elôidézô okoktól (pl. baleset, traumától, 
születési rendellenesség, betegség). Ezek súlyossága befolyásolja a károsodás 
mértékét, de egyéb tényezôk, mint pl. a rehabilitáció, a megfelelô környezet 
hiánya is hatással van a kialakuló következményekre.

  Az egyénre jellemzô károsodás típusától és mértékétôl függôen kell megvá-
lasztani az egyén számára szükséges segédeszközöket.

A MOZGÁSKÉPESSÉG KÁROSODÁSÁT OKOZÓ 
LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK, RENDELLENESSÉGEK 
ÉS EGYÉB ÁLL APOTOK
Gerincferdülés
 A gerincferdülés az egész felsôtest eltorzulását okozhatja, az életfontosságú 
mell kasi szervek mûködésének következményes akadályozottságával. Ezért az 
ál lás, járás vagy ülés során mindig ügyelni kell a megfelelô korrekcióra. A he-
lyes tartást segíti a fûzô, mint testközeli (testen lévô) segédeszköz (ortézis), míg 
a helyes ülést a ferdülés mértékétôl függôen kialakított szék vagy az egyén igé-
nyeinek megfelelô, személyre készült betét (modul) biztosíthatja. 

MOZGÁS

2.2. ÁBR A
Izommûveletek a kar-
nyújtás és hajlítás során

2.2.

bicepsz

tricepsz



2.3. ÁBR A
Mozgás és elérési 
tartomány

2.4. ÁBR A
Csaptelep nyitását 
könnyítô mozgásrásegítô

2.5. ÁBR A
Ülô pozícióból történô 
felemelkedést segítô 
billenôfotel

 A kerekesszéket használó személyeknél a gerincferdülés jellemzôen a káro so-
dás sal együtt járó tartási rendellenesség, amely az állandó ülô állapot során 
ala kul ki. Ez esetben fontos a kerekesszékhez olyan kiegészítô betéteket alkal-
mazni, amelyek javítják a testtartást. Elektromos kerekesszéknél az ülés, a 
támla, esetleg a fejtartó állásának változtatásával is kompenzálható a tartási 
probléma.

 
 A gerincferdülés befolyással lehet a mozgástartományra és az elérési távol ság ra 
is, a környezeti feltételeket ennek megfelelôen kell kialakítani.

Sokízületi gyulladás
 Elsôsorban a láb és kéz kisizületeit érintô, szakaszosan és lassan zajló, króni-
kus, gyulladásos betegség. Az újszülöttôl az idôs korúakig bárkinél felléphet, 
de jellemzôen a 35 és 55 év közötti korosztály betegsége. A sokízületi gyulla-
dásnak kiváltó oka nem ismert, manapság elsôsorban autoimmun betegségre, 
esetleg örökletes tényezôkre gyanakodnak. Jellemzôje hogy az ízületi mozgás 
fájdalmas, késôbb beszûkül, majd kialakulhat a végtagok deformitása, esetleg 
csontos merevsége is.

 
 A tárgyi környezet számukra abban az esetben megfelelô, ha azt a beszûkült 
mozgástartomány és elérési távolság figyelembevételével alakítják ki. Jól 
megközelíthetô, megfelelô magasságú tárgyak és megfelelô mélységû polcok, 
kis izomerôt igénylô kezelô berendezések, jól megfogható tárgyak elônyösek 
számukra.

Izomsorvadás
 Öröklôdô, progresszív betegség, a harántcsíkolt izomzat fokozott sorvadása. Az 
izomsorvadásnak két jellegzetes formája van, az egyik amikor az izomrostok 
fokozatosan elpusztulnak, és izomrost helyett kötôszövet képzôdik, amelynek 
ereje minimális, ugyanakkor jelentôs súlynövekedést okozhat, ez tovább ront-
hatja az adott személy mozgásképességét. Másik megjelenési formája, amikor 
elsorvadnak az izmok. 

TÜNETEK

– akaratlagos mozgás fokozatos elvesztése (elsôsorban járás)
– hely- és helyzetváltoztatásban okozhat problémát (fôleg felálláskor, leüléskor)
– fáradékonyság az izmok fokozatos gyengülése miatt
– a manipulációs képesség csökkenése
– antagonista egyensúlyának zavara
– kontraktúra, deformitás
– a túlzott fizikai terhelés állapotromlást idézhet elô

 Az épített környezettel szemben támasztott elvárás az izomsorvadás mérté-
ké tôl függôen elsôsorban arra vonatkozik, hogy a különbözô berendezések 
mûködtetése kis erôkifejtéssel is megvalósulhasson. Súlyosabb esetben segéd-
eszköz (pl. helyváltoztatáshoz kerekesszék) használata szükséges.

Végtaghiány 
 A végtaghiányt okozhatja fejlôdési rendellenesség, baleset vagy betegség miatt 
végzett amputáció. Kiterjedhet a végtag egyes részeire (pl. ujjak kézfej, lábfej 
hiánya) vagy a teljes végtagra. Fejlôdési rendellenesség esetén elôfordul, hogy 
a testrészek nem az anatómiailag megfelelô helyen találhatók (pl. kézfej és az 
ujjak közvetlen a vállból nônek ki).

 Az egyén funkcionális képessége a hiánytól, illetve károsodástól függôen vál-
tozik, súlyosságát a társuló rendellenességek is befolyásolják. 

TÜNETEK

– ízületi instabilitás
– izomgyengeség
– összenôtt ujjak
– porckopás
– manipulációs képesség zavara
– megzavart testkép
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 A végtaghiány jellemzôen protézissel, és ortézissel korrigálható. Sok esetben a 
hiányzó végtag funkcióját más testrész vagy végtag kompenzálni tudja: felsô 
végtaghiány esetén pl. az alsó végtag vagy a száj képes részben helyettesíti a 
kiesett funkciókat (gondoljunk pl. a szájjal-lábbal festôkre).

  A tárgyi környezet kialakítását illetve a megfelelô segédeszköz megválasztá-
sát az egyén speciális végtaghiánya befolyásolja.

  Például ha a kéz ujjai hiányoznak vagy összenôttek, általában a megmaradt 
ujjak vagy a kézfejcsukló át tudják venni hiányzó végtagok funkcióit. Részle-
ges vagy teljes, egyoldalú felsô végtaghiány esetén (kézfej-kar) a másik oldal át-
veheti a funkcióit, vagy kéz-kar protézis alkalmazható. A tárgyi környezetben 
szükség lehet jól megfogható tárgyakra, bal vagy jobb kézzel is mûködtethetô 
berendezésekre. 

 A lábfej ujjainak hiánya esetén a megfelelô járás biztosítása érdekében ortopéd 
cipôre van szükség. Így is elôforduló egyensúlyproblémáik miatt elônyben ré-
szesítik a fix megkapaszkodási pontokat.

  Az alsó végtag részleges vagy teljes hiányát protézissel lehet pótolni. Test-
támasztékra (bot) is szükség lehet, elônyben részesítik a fix megkapaszkodási 
pontokat. Az épített környezetben található mozgó berendezések számukra 
elônytelenek, bizonyos esetekben balesetveszélyt is jelenthetnek. Mindkét 
végtag részleges vagy teljes hiánya esetén szájjal-, hanggal- vagy fejmozgással 
irányítható berendezések és segítô személy jelenléte szükséges a mindennapi 
életvitelhez.

Törpenövés
 Bizonyos típusú törpenövéseknél a növekedési porc genetikai károsodása mi-
att a csontok deformálódnak és a növekedés során nem érik el a kívánatos, 
átlagos hosszúságot. Porcon belüli csontosodási zavar, porcképzôdés zavara. 
Az ízületi végek károsodnak, a porcok korai kopását és a mozgástartomány 
beszûkülését eredményezik. Ezáltal csökken az elérési magasság és távolság, 
illetve járási problémák is keletkezhetnek. 

TÜNETEK

– a törzshöz viszonyítva kar és comb rövidebb
– a törzshöz viszonyítva a fej mérete nagyobb
– sajátos arckifejezés
– mellkas deformitás
– nyaki gerincvelô nyomás
– a térdek tengely eltérése
– combcsont görbület
– deformált csípô ízület
– csökkent izomtónus, laza ízületek

MOZGÁS

2.6. ÁBR A
Végtaghiány

2.6.

2.7. ÁBR A
Állal mûködtethetô 
irányító egység

2.7.

2.8. ÁBR A
Alacsonyan szerelt 
auto mata, mely a törpe-
növésû egyént segíti

2.8.



 A tárgyi környezet kialakításánál arra kell törekedni, hogy használati tárgyaik 
megfeleljenek fizikai adottságaiknak. A kerekesszében ülô személy számára el ér-
hetô és használható tárgyi környezet a törpenövésûek szükségleteit is kielé gíti. 

  Kiegészítô vagy állítható magasságú bútorokra, berendezési tárgyakra van 
szükségük.

Csonttörékenység
 A csonttörékenység legjellemzôbb megjelenési formái az üvegcsont és az osz-
teo porózis. Míg az elôzô ritka genetikai betegség következtében alakul ki, ad-
dig az utóbbi az idôs kor jellemzô betegsége. A csont kalcium-, illetve szerves 
anyag tartalma lecsökken, amely a rugalmasság megszûnését okozza. Így gya-
ko riak a csonttörések, amelyek gyógyulásakor, illetve tôlük függetlenül végtag 
deformitások is kialakulhatnak. 

  A mindennapokban fokozottan kell ügyelni az elesés, megbotlás, elcsú-
szás vagy ütés megelôzésére. A tárgyi környezet kialakítása során csökkenteni 
kell ezek lehetôségét, és figyelemmel kell lenni az erôs igénybevételeket-erô-
kifejtést igénylô berendezések alkalmazásakor is (ügyelni kell pl. az ajtóbehú-
zók megfelelô beállítására).

NEUROLÓGIAI KÁROSODÁSOK MINT 
A MOZGÁSKÉPESSÉG KÁROSODÁSÁNAK SPECIÁLIS OKAI 
 A neurológiai károsodások jellemzôen a központi idegrendszer károsodásának, 

sérülésének következményei. A CP(cerebralis parézis), SM (sclerózis multiplex), 
a Parkinson-kór, gerincvelô sérülés, agyrázkódás, agyvérzés (vérzéses stroke), 
infarktus (vérhiányos stroke),a Heine-Medin betegségek,  nyitott hátgerinc 
(spina bifida) a legismertebb betegségcsoportjai, amelyek parézissel, vagy 
plégiával járhatnak, petyhüdt, vagy görcsös bénulás lehet jellemzô tünetük.

CP
 A fejlôdô agy korai károsodása. Oxigén hiány, rohamos, vagy nehéz (fogós)  

szü lés, koraszülés, méhen belüli sérülés, placenta leválás, újszülöttkori görcs, 
ge ne tikai rendellenesség, anyagcsere zavar, mérgezés, fertôzés idézheti elô.

TÜNETEK

– a kisfokú ügyetlenségtôl a súlyos, akár négy végtagra kiterjedô bénulásig ter-
jedhet a mozgáskárosodás

– izomtónus csökkenés, vagy fokozódás
– fokozott, kóros reflexek
– kóros testtartás
– együtt- és tükörmozgások
– zavart koordináció
– zavart testséma
– kontraktúra (váll, könyök, csukló, medence, gerinc)
– csontos deformitások
– túlmozgások

SM
 Többnyire fiatal felnôtteknél kialakuló betegség, kóros immunológiai folya-
mat, a központi idegrendszer gyulladásos megbetegedése, az idegsejtek nyúl-
ványait körülölelô velôshüvelyt támadja meg, az elpusztult myelin helyén he-
gek keletkeznek. Ezáltal az idegszál lassan vezeti, vagy blokkolja az ingerületet.

  A hegképzôdés a központi idegrendszeren belül több helyen is létrejöhet. 
Lefolyására jellemzô a hullámzás(rosszabb és jobb állapotok váltakoznak). 
Rosszabbodás esetén tünetsúlyosbodás, vagy új elváltozás is felléphet.

TÜNETEK

– Attól függôen, hogy a gyulladásos góc az idegrendszer melyik részét érinti 
rendkívül változóak lehetnek. A legsúlyosabb esetekben teljes bénulás áll fenn, 
amely nemcsak a törzsre, végtagokra, hanem a fejmozgásra is kiterjedhet.

  A tünetek felsorolása a kezdeti szakasztól a legsúlyosabb végállapotig az 
alábbiak:
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– látóideg gyulladás
– mozgáskoordinációs problémák( egyensúlyvesztés, bizonytalan járás, szédülés)
– ügyetlen mozgás a végtagokban
– fokozott, kóros reflexek
– fáradtság
– csökkenô fizikai aktivitás
– vizelet- széklettartási problémák
– görcsös izommerevség

 A betegség rohamszerûen (shub) jelentkezik.
SEGÉDESZKÖZ IGÉNYE

– az aktuális állapottól függ, kezdeti idôszakban elegendô a testtámasz, míg a 
végállapot esetén akár szájjal, hanggal vezérelt környezet biztosíthatja a rész-
beni önálló életvitelt, de segítô személy jelenléte elengedhetetlen.

Parkinson kór
 Lassan elôrehaladó, ismeretlen eredetû, az agyi ingerületátvivô anyaggal 
mûködô agyi területek – struktúrák pusztulásával járó betegség.

TÜNETEK

– akaratlagos mozgás lelassul, csökken, akadozik
– kézremegés nyugalmi helyzetben is
– tartási instabilitás,
– izommerevség, izomtónus fokozódás miatt, 
– rövid, csoszogó járás.
SEGÉDESZKÖZ IGÉNYE

– kapaszkodók, tépôzáras ruhák, a fogást, megragadást segítô eszközök.

Gerincvelô károsodás
 Szerzett, baleset következtében kialakult károsodás, fogyatékosság.
  Okai lehetnek többek között gerincvelô mozgató idegsejtjeinek károsodása, 
vagy alsó motoros neuronjainak fejlôdési rendellenessége.

   Súlyossága a sérülés helyétôl és mértékétôl függ. A legjellemzôbb balesetek 
között említhetôk a közúti vagy munkahelyi balesetek.

  A károsodást elôidézhetik betegségek is: pl. daganat, tályog, gyulladás, fejlô-
dé si rendellenességek. 

  A gerincvelô károsodása különbözô mértékû lehet, a benyomódástól a teljes 
gerincvelô szakadásig. A sérülés helyétôl és a károsodott idegpályák számától 
(szenzoros vagy motoros) függôen változik az egyén funkciókárosodása. Minél 
magasabb helyen sérül a gerincoszlop és a benne lévô gerincvelô, annál több 
funkció károsodása jelentkezik.

  A gerincvelô részleges sérülése esetén parézis alakul ki, míg a gerincvelô 
teljes sérülésekor plégia. 

 
 A sérülés helyétôl és mértékétôl függôen enyhe, esetleg tünetmentes gyógy-

ulással is járhat a sérülés.

PAR APLÉGIÁVAL , TETR APLÉGIÁVAL JÁRÓ JELLEMZÔ TÜNETEK

– izomtónus csökkenés (petyhüdt bénulás)
– izomtónus  fokozódás (spasztikus bénulás)
– atetózis
– ataxia
– kényszermozgások
– végtag-, nyak-, törzsizom érintettség
– izomerô csökkenés, vagy teljes megszûnése
– érzéskiesés
– akaratlagos mozgás hiánya
– mozgáskoordinációs zavar
– kóros ízületi helyzetek
– kontraktúra
– légzészavar 
– légúti váladék elszívás
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SZÖVÔDMÉNYEI 
– decubitus
– vizelet elvezetô rendszer elváltozása
– hólyag, vese mûködési zavar
– vizelet ürítési probléma
– sipoly
– végtag duzzanat
– kô képzôdés (hólyag, vese, uréter)

 A mozgássérült személy tárgyi környezettel szembeni igénye is a sérülés sú-
lyosságától függ.

  Enyhébb esetben testtámasztó segédeszközt (bot, mankó, kerekes járókeret, 
stb.) használva járóképesek.

  A gerincvelô részleges sérülése esetén már elôfordulhat, hogy kerekesszék 
használata szükséges. 

  A végállapot súlyosságától függôen kerekesszék, elektromos kerekesszék, 
emelô berendezések, vagy akár hanggal, fejpánttal vezérelt informatikai rend-
szerek segítik a mozgássérült személy részleges önálló életvitelét, segítô sze-
mély megléte elengedhetetlen.

Agyi károsodások
 Vezetô tünet a mozgásfogyatékosság, de társulhat mellé a beszéd és mentális 
képesség károsodása is. A központi idegrendszer károsodása miatt, típusában 
és mértékében igen változó.

TÍPUSAI

Stroke 
 Agyi vérkeringési zavar, melynek során a szükségesnél kevesebb vér jut az agy-

ba, ezáltal oxigén- és tápanyag hiányos állapot áll elô, az agyban lévô idegsej-
tek elhalnak. 

  Megkülönböztetünk vérzéses stroke-ot (agyvérzés), az agyban vagy az agy-
környéki ér megreped és vér szivárog az agyba/agyra. Elôidézheti a magas vér-
nyomás, vagy érelmeszesedés. 

  A vérhiányos stroke-ot (agyi infarktus) vérrög okozza, amely útját állja a 
véráramlásnak. A vérrög kialakulhat a verôérben, vagy a test más részén. 

  A stroke-ot elôidézheti vérképzôrendszeri betegség, szív rendellenesség, 
élet  kor, cukorbetegség, zsír-anyagcsere zavar.

  Kockázati tényezôi lehetnek: dohányzás, fizikai aktivitás hiánya, egészség-
telen étrend, alkohol, ill. drog fogyasztása.

TÜNETEK

– hemiplégia, hemiparézis
– izomerô csökkenés 
– fokozott izomtónus, csökkent izomtónus
– test séma zavar
– végtag jellegzetes kényszertartása
– merevség azonos oldali végtagon
– korlátozott finom mozgás
– egyensúly- és koordinációs zavar
SEGÉDESZKÖZ IGÉNYE

– a társuló mozgássérültség mértékétôl függôen: erôsítô eszközök, bot, járókeret, 
ortézis, kerekesszék.

Agyrázkódás
 Erôteljes ütés következtében fellépô agykárosodás. Okozhatja közlekedési bal-
eset, vagy elesés. Enyhe esetben viszonylag gyors a felépülés, súlyos esetben 
plégiás károsodás a végállapot.

TÜNETEI

– fejfájás (enyhébb esetben)
– végtag gyengeség
– egyensúly és koordináció zavar
– érzéskiesés (hô, tapintás, fájdalomérzet)
– izomerô változás
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SZÖVÔDMÉNYE LEHET

– kóma
– idegkárosodás
– személyiség változás
SEGÉDESZKÖZ IGÉNYE

– a sérülés súlyosságától függ.

Heine-Medin kór
 Polio vírus által okozott tünetegyüttes. A gerincvelôben elhelyezkedô idegsej-
tek elpusztulnak.

  Régebben járványos formában fordult elô, de a védôoltás bevezetése óta 
nap jainkban már csak ritkán fordul elô Európában.

  Egyéb, vírus okozta hasonló betegség is csak szórványosan jelenik meg. Az 
1950-es évek közepétôl Magyarországon jelentôs járvány fordult elô, jelenleg 
számos súlyosan mozgássérült ember él köztünk, akik ekkor betegedtek meg.

SÚLYOS VÉGÁLL APOT TÜNETEI

– izomgyengeség
– izomfájdalom
– petyhüdt, rendszerint aszimmetrikus plégia
– izomsorvadás
– az légzésért felelôs részének érintettsége esetén mellkas izom gyengülése, lég-

zésbénulás
SZÖVÔDMÉNYE LEHET

– a sérülés súlyosságától függôen kiegészítô eszközök az izomgyengeség korrek-
ciójára, súlyosabb esetben elektromos kerekesszék, lélegeztetô készülék.

Nyitott hátgerinc (spina bifida)
 A csigolyák két fele nem egyesül egymással, szûkebb vagy tágabb rés marad 
nyitva, melynek következtében a gerincvelô kitüremkedik, és lefedetlen ma-
rad, parézist, vagy plégiát idéz elô elsôsorban az alsó végtagoknál, érinthe-
ti a medence és ágyék izomzatot is, megbénulhat a húgyhólyag és a végbél 
záróizomzata. Társuló rendellenessége lehet a vízfejûség. Az elváltozás már a 
méhen belül is észlelhetô, a várandós anyáknál, a szérum AFP szûrésével már 
magzati korban is kiszûrhetô a rendellenesség.

TÜNETEI A SÉRÜLÉ S SÚLYOSSÁGÁTÓL FÜGGENEK, A SÚLYOS ESETEKBEN 
– parézis, vagy plégia
– görcsös, vagy petyhüdt bénulás
– vizelet és széklettartási probléma
– érzés és keringési zavar
– a gerincoszlop csökkent teherbíró képessége
SEGÉDESZKÖZ IGÉNYE

– a végállapot súlyosságától függ, legsúlyosabb esetben kerekesszék.

Fogyatékosságnak nem tekinthetô mozgásszervi problémák
 A neurológiai és mozgásszervi károsodásokhoz számos olyan fájdalmat, prob-
lémát okozó eltérés is tartozik, amely ugyan önmagában nem tekinthetô fo-
gyatékosságnak, de kórnikussá válás esetén akár rokkantságot is okozhatnak. 

 
 A mindennapokban is gyakran megtapasztalt betegségek, amelyek idôszakosan 
mozgássérültséget okoznak, okozhatnak:

– ízületi bántalmak, gyulladás
– reumás fájdalmak
– csontritkulás
– izomletapadás
– idegbecsípôdés
– meszesedés
– teniszkönyök
– ínhúzódás, ínszakadás
– ficam, zúzódás, törés
– combnyaktörés
– köszvény
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 A fent felsorolt problémák a mindennapi élet során gyakran kialakulhatnak, 
pl. elônytelen munkavégzési feltételek során (túl sok ülés, nehéz terhek emelé-
se, túl sok gépelés, nedves munkahely stb.).  

KÖRNYEZETI TÉNYEZÔK OKOZTA MOZGÁSSÉRÜLTSÉG

 A mozgáskorlátozottság kapcsán meg kell említeni azokat a mindennapi hely-
zeteket, amelyeknek semmi köze a károsodáshoz, fogyatékossághoz, rokkant-
sághoz, de az adott helyzetben és pillanatban az egyén majdnem olyan prob-
lémákkal szembesül, mint egy mozgássérült személy.

 Ilyen, környezeti tényezô okozta mozgáskorlátozottság adódik, ha pl. a személy 
nehéz, nagy méretû tárgyat cipel. Ebben az esetben helyváltoztatása válik aka-
dályozottá: nem látja az utat, annak minôségét, a be-, ill. lelógó- tárgyakat, a 
szabad közlekedést gátló egyéb akadályokat, a kezelôeszközöket nehezen tudja 
mûködtetni, a szûk ajtónyílásokon nem tud bemenni.

 A kerekesszéket használó személyekkel azonos problémákkal szembesülhet a 
babakocsit toló szülô is. 

  A lépcsôkön való közlekedéskor több veszélyhelyzet is érheti. Ha a gyermek-
kel együtt lépcsôkôn viszi le a babakocsit, megdöntve, a hátsó kerekén leereszt-
ve tudja csak megvalósítani. Ekkor a gyermek és a kocsi súlyának következté-
ben a tehetetlenségi erôt leküzdve kell a kocsit megtartani, miközben neki is 
lefelé haladva kell lépcsôzni. Ez azzal a veszélyhelyzettel járhat, hogy nem ké-
pes a kocsit megtartani. A lépcsôn történô fel- és lefelé haladáskor, ha felemeli 
a babakocsival együtt a gyermeket, a nehéz és nagyméretû tárgy cipelésébôl 
adódóan nem látja a lépcsôfokokat. Fennáll a veszélye, hogy elesik, vagy elejt-
heti a babakocsit. A tárgyi környezettel szemben megfogalmazott igény ezek-
ben az esetekben csúszásmentes felületû, pihenôkkel ellátott rámpa. 

 Hasonló nehézségeket okozhat a magas járdaszegély is, ilyenkor a szülô ha-
sonló manôverezésre kényszerül, mint a kerekesszékes személy. Az utak felü-
leti egyenetlenségei, hibái is – akárcsak a kerekesszéket használó ember ese-
tében – balesetveszélyesek a babakocsit toló szülô számára, mivel az elôtte 
lévô kocsi méreténél fogva akadályozza az úthibák elôre történô észlelését. 
Vízelvezetôrácsok nem megfelelô kialakítása is problémát okozhat, a babako-
csi kereke beleakadhat, beleszorulhat.

 Jármûvek használata esetén hátizsákkal, bôrönddel, bevásárlás utáni szatyrok-
kal megrakodva, az emberek hasonló problémákkal szembesülnek, mint egy 
bottal vagy járókerettel közlekedô mozgássérült, esetleg fél karjára bénult vagy 
végtaghiányos személy, hasonlóképpen a gyermekét karon vivô személyhez. 
Ezekben az esetekben a  probléma leginkább a kapaszkodók használatánál je-
lentkezik: a megfelelô megkapaszkodás nehezen biztosítható, és ez komoly ne-
hézséget okoz elsôsorban a jármûre történô fel- és leszálláskor, de a jármûben 
történô egyensúlyozáskor is.

 Az eltérô testalkatú személyeknél az ajtók szélessége és magassága okozhat 
problémát. Nagyon magas vagy erôsen túlsúlyos személy esetén a rosszul ki-
alakított, túl szûk WC-mosdó helyiségek akadályozhatják annak használatát. 
A minimális alapterületre törekvés eredményeképpen ezekben a kicsi helyi-
ségekben a WC-csésze és a helyiség ajtaja közti távolság jellemzôen  annyira 
kicsi, hogy a leülés is problémát okoz.

 A csúszós felületû burkolatok mindenki számára balesetveszélyesek. Nedves-
ség esetén a cipô talpa ezeken a burkolatokon ugyanúgy csúszik, mint a botot, 
mankót használó személy által használt segédeszköz  gumivége.

 A szem káprázását okozó, tükrözôdô járófelületek szintén mindeki számára 
elônytelenek, zavarják a tájékozódást és a biztonságos közlekedést.

Kettô. A mozgásképesség károsodásának okai és funkcionális következményei 16  17



MOZGÁS

Idegrendszer

Struktúra Képesség Károsodás Használati Épített 
   tárgyak környezet

 REFLE X – IZOMERŐ CSÖKKENÉ S 
 IZOMTÓNUS – SZORÍTÓERŐ CSÖKKENÉ S

 MOZGÓRENDSZEREK – IZOMTÓNUS VÁLTOZ Á S

 SZ ABÁLYOZ Á SA – MOZGÁ SFUNKCIÓ KIE SÉ S                            L Á SD A

 ÉRZŐRENDSZEREK – A MOZGÁ SKOORDINÁCIÓBAN,                     MOZGATÓRENDSZERNÉL

   SZ ABÁLYOZ Á SA    MOZGÁ STERVE ZÉ SBEN, 
     MOZGÁ S KIV ITELE ZÉ SBEN,

     MOZGÁ SSZ ABÁLYOZ Á SBAN

     JELENTKE ZŐ PROBLÉMÁK

  – ÉRZŐRENDSZERBEN JELENTKE ZŐ

     PROBLÉMÁK, ÉRZÉKELÉ SI HIÁNY

Mozgatórendszer

Struktúra Képesség Károsodás Használati      Épített 
     tárgyak   környezet

AL SÓ VÉGTAG

L ÁGFE J, BOK A , JÁR Á S, FUTÁ S HELY VÁLTOZ TATÁ S, PL .: HOSSZÍTOT T NYELŰ SZINTKÜLÖNBSÉG

L ÁBSZ ÁR , TÉRD,  GYALOGL Á S,  HELYZE T VÁLTOZ TATÁ S E SZKÖZÖK MOSDÁ SHOZ , AK ADÁLYMENTE S ÁTHIDAL Á SA:

COMB, CSÍP Ő ,  TÉRDELÉ S ,   FÉ SÜLKÖDÉ SHE Z , R ÁMPA , EMELŐ BERENDE ZÉ S,

TOMPOR SÚLYPONT-  TAK ARÍTÁ SHOZ . L IF T BEÉPÍTÉ SE ,

 ÁTHELYE ZÉ S ,   C IP ŐK ANÁL , ZOKNI-FELHÚZÓ,  EGYENLE TE S JÁRÓFELÜLE T

 TE STÁTHELYE ZÉ S  CSÚSZÓ DE SZK A ,  BIZ TOSÍTÁ SA . SEGÉDE SZKÖZ

   EMELŐ SZERKE ZE TEK HA SZNÁL ATÁNAK BIZ TOSÍTÁ SA

   (MECHANIKUS-ELEKTRONIKUS  (BOT, MANKÓ, KEREKE S-SZÉK)

   FORGÓ KORONG)

GERINC

GERINCOSZLOP PL .: FELÜLÉ S, HELY VÁLTOZ ATÁ S, TÁMA SZKODÓ ILLE T VE SZINTKÜLÖNBSÉG AK ADÁLY-

CSIGOLYÁK FEL ÁLL Á S, LEFEK VÉ S, HELYZE T VÁLTOZ TATÁ S, K APA SZKODÓ E SZKÖZÖK , MENTE S ÁTHIDAL Á SA: R ÁMPA ,

GERINCCSATORNA  HA JOL Á S, TE ST- TERHELHE TŐSÉG BÚTORL ÁB MAGA SÍTÓK , EMELŐ BERENDE ZÉ S , L IF T

IZOM TARTÁ S, TE STÁTHE- CSÖKKENTÉ SE , TARTÁ SI K ATAPULTOS FOTELEMELŐK , BEÉPÍTÉ SE , EGYENLE TE S JÁRÓ-

 LYE ZÉ S , SÚLYPONT- RENDELLENE SSÉG WC-ÜLŐKE EMELŐ FELÜLE T BIZ TOSÍTÁ SA.
 ÁTHELYE ZÉ S , JÁR Á S  BERENDE ZÉ SEK SEGÉDE SZKÖZ HA SZNÁL ATÁNAK

    BIZ TOSÍTÁ SA (BOT, MANKÓ, 
    ÖNH A JTÓS-, ILLE T VE ELEKTRO- 
    MOS H A JTÁ SÚ KEREKE SSZÉK ,  
    ÁLL ÍTÓ FUNKCIÓT IS BIZ TOSÍTÓ

    KEREKE S SZÉK). 
    ÉPÜLE TAUTOMATIZ ÁL Á S



 Az egyén mozgásképességének eltérése a környezet által megkövetelt telje sítô-
képességi szinttôl jellemzôen a negatív irányú, azaz a csökkent mozgásképes-
ség okoz problémát. Kompenzálásra így ezekben, az esetekben van inkább 
szükség.

 Az ICIDH-I (International Classification of Impairment, Disability and Handi-
cap – Képességcsökkenések, Fogyatékosságok és Hátrányok Nemzetközi Beso-
rolása – WHO 1980) modellben jelent meg elsôként az a hármas tagolás, amely 
elkülönítette a sérültséget, az ebbôl fakadó funkcionális hiányokat, és az aka-
dályozottságot, mint a környezetbôl fakadó hátrányt. 

 A WHO (World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet) által 2001-
ben elfogadott, és napjainkban is használatos ICF (International Classification 
of Functioning, Disability and Health), magyarul FNO (A funkcióképesség, fo-
gyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása) modellben a fô fogalom a 
funkcióképesség (functioning), azaz a vizsgálódás középpontjában a funkcio-
nális egészség és a funkcionális akadályozottság áll.

   Ne a fogyatékosságot nézd, hanem a képességeket, azaz csak a képességek, 
testi és értelmi funkciók együttese és ezeknek a társadalomhoz, épített környe-
zethez való viszonya az, amit vizsgálni kell.

 A fogyatékosság a károsodásokat, a tevékenység akadályozottságát és a részvé-
tel korlátozottságát felölelô gyûjtôfogalom, amely a kóros egészségi állapottal 
rendelkezô egyén és kontextuális (környezeti és személyes) tényezôi közötti 
kölcsönhatás negatív oldalait jelöli meg. (FNO Egyszersmind jelenti az ember 
általánosan megszokott érzékelô, mozgási vagy értelmi funkcióihoz (pl. járás, 
tárgyak mozgatása, látás, beszéd, környezettel kapcsolattartás) szükséges ké-
pességek, készségek egy részének, vagy egészének részleges vagy teljes, átmene-
ti vagy végleges hiányát, korlátozottságát. A fogyatékosság tehát a speciálisan 
emberi funkciók zavara.

 A fogyatékosság kompenzálására többféle lehetôség adódik:
  Az egyik lehetôség, amikor az egyén hiányzó képességeit – segédeszközök 
használatával (járóbot, mankó, járókeret, kerekesszék, stb.), mûtétekkel (pro-
tézis), gyógyszerekkel (görcsoldók), tréninggel, gyakorlással – próbáljuk kom-
penzálni.

  A másik lehetôség a környezeti körülmények alakítása az egyén elérhetô 
képességeivel összhangban. 

  A harmadik lehetôség a társadalmi körülmények alakítása, amely a befoga-
dó környezet és szolgáltatási rendszer kialakítását jelenti.

 A kompenzációs rendszereknek komplex, egymásra épülô struktúrája ered-
ményezheti az egyén habilitációját, illetve rehabilitációját. Ez elsôsorban a 
gondolkodásbeli – attitûd – változást, valamint technikai jellegû megoldások 
kifejlesztését és alkalmazását igényli. 

  A mérnöki szakmák számára legfontosabb a tárgyi környezet megfelelô ki-
alakításával kompenzálni a fogyatékosságot.

  Az elôzô fejezetekben bemutatatásra kerültek a mozgássérültséget elôidézô 
betegségek, sérülések, valamint egyéb helyzetek. Ebben a fejezetben a kom-
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penzációs lehetôségekrôl között említett környezeti megoldásokról lesz szó. 
Ismertetjük a fogyatékos személyek által tipikusan használt eszközöket, azok 
méreteit, jellegzetes használati helyzetekben szükséges helyigényüket. 

 A segédeszköz a fogyatékos személy hiányos fizikai és/vagy érzékszervi ké-
pességeinek részleges vagy teljes pótlására szolgáló eszköz. A segédeszközök 
különbözô módon és különbözô szempontok szerint csoportosíthatók. Ebben 
a fejezetben az eszközök használatának célját és funkcióját vesszük a csoporto-
sítás alapjául.

Testközeli segédeszközök 
 A testen lévô segédeszközök a felhasználó személy és az eszköz között illesz-
kedés, fizikai kapcsolat áll fenn. Ezek a segédeszközök egyaránt lehetnek mor-
fológiai (esztétikai, kozmetikai, pszichés, megelôzô) és funkcionális (kiesett 
funkció pótlása) célúak. Ide tartoznak a protézisek és az ortézisek. 

  A protézis mindig anatómiai hiányt pótol (pl. végtagprotézis, mûszem, 
mûmell, mûcsípô, paróka, mûfogsor stb.). A protézisek mûködhetnek saját 
erôvel (pl. az alsóvégtag protézist lendítéssel, a felsôvégtag-protézist a meg-
maradt izmokkal mozgatják) vagy külsô energiaforrással. Az ortézisek mindig 
valamilyen hibás/kiesett mûködést kompenzálnak/pótolnak (pl. szemüveg, 
lúdtalpbetét, végtag ortézisek, fûzôk, kontaktlencsék, hallókészülékek stb.).

Test távoli segédeszközök
 A test távoli segédeszközök esetében a felhasználó személy és az eszköz közötti 

érintkezés csekély. A test távoli segédeszközök közül a leggyakrabban hasz-
nált eszközök a mobilitást segítôk és egyéb, az önellátást és a kommunikációt 
segítô eszközök. 

 Mozgássérültség esetében a leggyakrabban használt segédeszközök:
TESTTÁMASZTÓ ESZKÖZÖK 
– bot (1 pontos, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos)
– mankó (könyök mankó, hónalj mankó)
– járókeret (4 pontos, 3 pontos, kerékkel ellátott, kosárral vagy üléssel ellátott, 

fékkel ellátott

KEREKESSZÉKEK

– önhajtós kerekesszék, elektromos hajtású kerekesszék, (dönthetô háttámlás, 
lábtartó emelôs, ülés emelôs, fölállást biztosító) utcai elektromos kerekesszék, 
önhajtós 3 kerekû, fekvô tolókocsi, moped, stb.

3.1. ÁBR A
Normál bot

3.2. ÁBR A
4 pontos bot

3.3. ÁBR A
Járást segítô 
könyökmankó

3.4. ÁBR A
Járást segítô 
hónaljmankó

3.5. ÁBR A
4 pontos járókeret

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
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3.6. ÁBR A
Önhajtós kerekesszék 
alaptípus

3.9. ÁBR A
„Dash” kerekesszék 
kosárlabdázáshoz
MIE diplomamunka

3.11. ÁBR A
Szobai elektromos 
kerekesszék

3.12. ÁBR A
Elektromos meghajtású 
utcai kerekesszék

3.13. ÁBR A
Szobai elektromos 
kerekesszék

3.15. ÁBR A
Utcai elektromos 
moped

3.16. ÁBR A
Önhajtós kerekesszék 
gyermekek részére

3.14. ÁBR A
Felállást is biztosító 
elektromos meghatású 
kerekesszék

3.10. ÁBR A
A különbözô fajta, ön-
hajtást segítô kiegészítô 
kerekek (bütykös tengely)

3.7. ÁBR A
Önhajtós aktív 
kerekesszék

3.8. ÁBR A
Háromkerekû sport 
kerekesszék

3.6.

3.9. 3.11.

3.12.

3.13.

3.15. 3.16.

3.14.

3.10.

3.7.

3.8.
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BETEGEMELÔK

– ágyból, kádból kiemelô (helyváltoztatást segítô, autóba ülést segítô)
– padlón álló emelô, padlóra szerelhetô emelô, függôleges felületre szerelhetô 

emelô, mennyezetre szerelhetô emelô

MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLTAL HASZNÁLT 
SEGÉDESZKÖZÖK JELLEMZÔI

 Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, az alábbi szempontsor alapján tekint-
jük át a mozgássérültek által leggyakrabban használt segédeszközöket:

– a segédeszköz mérete
– a segédeszköz használati helyigénye
– a segédeszköz tárolásával, tisztításával, cseréjével kapcsolatos kérdések
– a segédeszköz használata során közremûködô segítô személy helyigénye

Támbot, mankó
 Támbot, valamint az egy-, illetve kétoldali hónalj-, vagy könyökmankó alsó-
végtagok károsodása esetén használatos.

  
 A támbottal, mankóval történô közlekedést, a segédeszköz biztonságos hasz -
nálatát elôsegítô tárgyi környezet kialakításával kapcsolatos szempontok a kö-
vet kezôk:

– a mankóval közlekedôk szélesebb helyet (min. 90 cm) igényelnek, 60 cm a 
személy és 2×15 cm a mankó (bot) használatához szükséges hely kb. 75 cm 
magasságban;

– a bot, mankó végének beszorulásának elkerülésére, a burkolatba legfeljebb 
2  cm nyílásméretû rácsok beépítése ajánlott;

– a bot, mankó végének lecsúszása a járósíkról balesetveszélyt jelent, ezt meg-
felelô építészeti kialakítással meg lehet akadályozni, pl. kiemelt járdaszegé-
lyek alkalmazása megoldást jelent. A botot mankót használó személy eseté-
ben gon doskodni kell a segédeszközök eldöntésmentes elhelyezésében. Az 
egyén leülése esetén.

– a bottal, mankóval közlekedôk haladási sebessége lassúbb, ezt figyelembe kell 
venni pl. gyalogátkelôknél a zöld jelzés, felvonók, ill. bejárati ajtók záródási 
idejének meghatározásakor ;

 (pl. ügyfélpultnál, elôadóteremben, színházban, tömegközlekedési eszközökön 
és minden olyan helyen, ahol a botot, mankót használó személynek állva kell 
várakoznia).

– mindenképpen bizonytalanabb a járás;
– mankóval való lépcsôhasználat során fokozottabb erô és koncentráció szüksé-

ges mivel; a kétoldali kapaszkodásra nem marad szabad kéz, ezért rendkívül 
fontos a burkolat botlás- és csúszásmentes kialakítása.

3.17. ÁBR A
Ágy mellé szerelt beteg-
emelô berendezés, mely 
az ágyból kiemelést 
segíti

3.18. ÁBR A
Padlón álló emelô 
berendezés

3.19. ÁBR A
A menyezetre szerelt 
emelô berendezés

3.17. 3.18. 3.19.
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Járókeret
 A kerekes vagy a kerék nélküli járókeret a mankónál biztonságosabb ezért szé-
lesebb körben használt segédeszköz. Alaklmas a láb tehermentesítésére, elfá-
radás egyensúlyzavarok esetén megtámaszkodási lehetôséget is nyújt. A forga-
lomban lévô járókeretek számos változata megtalálható.

HASZNÁL ATÁT AZ AL ÁBBIAK JELLEMZIK

– a kerettel való közlekedés helyszükséglete 60  cm  széles és 90  cm hosszú sza-
bad tér;

– a kerék nélküli járókerettel közlekedôk lassan haladnak, megállásokra, pihe-
nôk re van szükségük;

– járókerettel a járdán való fel- és lefelé közlekednés csak a keret megemelésével 
történik csökken a támaszkodási felület, és ez fokozott balesetveszélyt jelent;

– járókerettel lépcsôn közlekedni nem lehet!
 Bútorozásnál megfelelô helyet kell biztosítani a segédeszköz tárolására.

Kerekesszékek
 A kerekesszéknek sok változata ismert. Besorolásuk általában a használat hely-

színe, célja, a mozgatás módja és a kerekek száma alapján történik.

 Az EU területén és a skandináv államokban ezeket az eszközöket három csoport-
ba sorolják: csak beltéri („A” kategória), általános („B” kategória) és csak kültéri 
használatú („C” kategória) székek. A minôsítés során különbözô méret- és tel-
jesítménybeli követelményeknek kell megfelelniük. Megkülönböztethetôk a 
kézi erôvel, lábbal vagy vegyesen hajtott; elektromos hajtású, valamint segítô 
személy által mozgásba hozott kerekesszékek. A tárgyi környezet kialakítása 
szempontból meghatározó jelentôsége van a kerekek számának (három vagy 
négykerekû kerekesszék), a kormányzást biztosító bolygókerék elhelyezkedésé-
nek (elöl, vagy hátul), valamint a bolygókerekek méretének (átmérô és járófe-
lület szélessége). 

A MECHANIKUS KEREKESSZÉKEK JELLEMZÔI

Önhajtós kerekesszék
– A kerekesszék jellemzôen két kézzel hajtott, összecsukható vázzal, felhajtható 

kartámasszal, felhajtható és kifordítható lábtartóval kialakított
– A kerekesszék szélessége 57-72 cm, hossza típustól függôen 100-120 cm.
– Összecsukott állapotban a kerekesszék szélessége 33-40 cm, magassága a 90 

cm-t nem haladja meg. Ezt a szállításnál, tárolásnál érdemes figyelembe venni.
– Ülôfelület magassága, párna nélkül 46-51 cm között állítható.
– Tengely körüli fordulási helyigény 150 cm átmérôjû kör

 Ajánlott a kerekesszékben antidecubitus ülôpárna használata különbözô ki-
alakításúak lehetnek, pl. szivacsból készült, légkamrás, zselés párnás, kókusz-
betétes. Az ülôpárnák jellemzôen 5-10  cm magas kivitelben készülnek. A pár-
na használata növeli a kerekesszék ülômagasságát, amit az átülési magasságok 
tervezésénél kell figyelembe venni, pl. ágy, szék, WC-ülôke, fürdetôszék, al-
testmosó bidé stb. kialakításánál, elhelyezésnél.

 Az ún. aktív kerekesszékek, jellemzôiknek köszönhetôen, nagy segítséget je-
lentenek az aktívabb, önállóbb életvitel kialakításában.

  Nagyfokú variálhatóságot biztosítanak a használó részére, mint pl. az 
ülômagasság módosítása, súlypont beállítása és módosítása, a háttámla és a 
lábtartó magasságának, hosszának és dôlésszögének állíthatósága.

  Az aktív székek azonos beülôszélesség mellett keskenyebbek, rövidebbek, 
könnyebbek.

  Jobb menettulajdonságok jellemzik: jobb manôverezhetôség, fordulékonyság, 
gördülôképesség. Szállítás, tárolás esetén könnyen szétszedhetôk, összecsuk-
hatók és rakodhatók.

  Teljes hosszúságuk 106 cm, szélességük 63 cm, összecsukott állapotban a 
szé lesség 30-35 cm. 

  A speciálisan kialakított aktív kerekesszékek lehetôvé teszik fôleg a parap lé-
gek sportttevékenységét vagy a szabadidô hasznos eltöltését.
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Gyermek kerekesszékek
– A mozgássérült gyermekek számára készült kerekesszékek.
– keskenyebb, rövidebb, kisebb és könnyebb. Bizonyos paramétereik a gyermek 

növekedésével változtathatók. (állandó szállítás, családi programokon részvétel). 
– A könnyû súly nagyobb mozgásteret biztosít a gyermek számára. Könnyû ke-

zelése a közös családi programok megvalósításában és a gyermek folyamatos 
szállítása során nyújt kedvezô feltételeket.

– Szükség esetén a kerekesszék különbözô támasztékokkal modulokkal egé szít -
hetôk ki (pl. fej-, váll-, csípôtámasz, különbözô modulok).

– A kerekesszék hossza 61-84  cm, szélessége 42-88  cm. A kisebb korcsoport-
nak készülô kerekesszékek jellemzôen 3 kerekûek, a nagyobb gyermekeknek 
készülô székek négykerekûek. 

– Könnyen szétszedhetôk, tárolhatók és szállíthatók.

Gyermekkocsi
– A mozgássérült gyermekek szállítására, és tartózkodására alkalmas eszköz.
– Utcai használatra készült, egyenetlen útviszonyok közötti közlekedésre is al-

kalmas
– A kerekesszék hossza 100 cm, szélessége 58 cm 

Fektetôszék
– Szobai és korlátozottan utcai használatra (egyenletes, szilárd burkolattal kiala-

kított közlekedôkre) alkalmas kerekesszék, olyan személyek részére, akiknek 
az ülés nehézséget okoz.

– Alkalmazható kórházakban, rendelôintézetekben, valamint minden olyan in-
tézményben, ahol súlyos mozgássérült személyeket kell mozgatni.

– A kerekesszék hossza 120 cm, szélessége 55-70 cm.

AZ ÖNHA JTÓS KEREKESSZÉK VARIÁCIÓK ELÔNYEI , HÁTR ÁNYAI

– a kisebb bolygókerék elöl könnyebb hajtást, manôverezést eredményez, vi-
szont az akadályok leküzdése nehezebb; 

– ha a kerekesszék nagy kereke van elöl, akkor kisebb a fordulókör, könnyebb 
a fordulás és az akadályok leküzdése, ugyanakkor a kerék akadályt jelent az 
átülésben és a manôverezés is nehézkesebb;

– döntött, nagy hátsó kerekek alkalmazása jobb stabilitást, könnyebb hajtást 
eredményez; (sportoláshoz kedvezôbb).

– 3 kerekû székeknél (ezek elsôsorban gyermekszékek) íves felületeken is egyen-
letes a mozgás;

– egyoldali hajtókarikák alkalmazása esetén (pl. féloldali bénult használó szá-
mára) a kerekesszék egy kézzel is hajtható, azonban a szék hajtása fokozott 
koncentrációt követel, 

– a súlypont helyes beállítása azért fontos, mert kisebb szintkülönbségek ak-
tív használó által leküzdhetôek vagy az egyenetlen felületen történô mozgás 
könnyebb, ha a bolygókerék megemelhetô, elemelhetô a felületrôl a súlypont 
áthelyezésével.

– tetraplégiás sérültek esetén a bütykös tengely segíti az önhajtásban.

AZ ELEKTROMOS HA JTÁSÚ KEREKESSZÉKEK JELLEMZÔI

 Az elektromos hajtású székek esetében igen sokféle vezérlési módszer létezik, 
amelyek meghatározzák a közlekedési jellemzôket. Az elektromos hajtású szé-
kek sokkal nehezebbek, magasabb az ülôfelületük, mint az önhajtós székeknél, 
valamint, jóval nagyobb a fordulási helyigényük. Általában nem összecsuk-
hatóak, de az akkumulátorokat kiszedve egyes típusok igen súlyos állapotú 
tetraplégek számára dönthetô vagy fektethetô ülésel, lábtartó emelôs változat 
is beszerezhetô.

Szobai elektromos hajtású kerekesszék
– Számos fajtája létezik az irányító egységtôl a varálhatóságtól függôen
– Elsôsorban beltéri használatra alkalmas, pl. szobákban, irodákban stb.
– Kis méretének és jó fordulékonyságának köszönhetôen kiválóan használható 

szûk helyeken. Teljes szélessége 60-80 cm, teljes hosszúsága 80-85 cm. A for-
du lási kör átmérôje 1,40 m.
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– Egyszerûen és gyorsan szétszedhetô, ezáltal könnyen tárolható és szállítható
– Súlyos tetraplégia esetén a kézi vezérlés helyett szájjal, levegôfúvással, fejbólin-

tással vezérelhetô irányítás is megoldható.

Utcai használatra is alkalmas, elektromos hajtású kerekesszék
– Az irányítóegység kézsérültek által is használható, speciális adaptációval 

tetraplégiás sérütek, is képesek kezelni (pl. szájjal, fejbólintással, szemmel, stb. 
vezérelt irányítóegység alkalmazásával).

– pl. Felhajtható karfákkal, több fokozatban dönthetô, ill. kifordítható üléssel 
rendelkezik, ami a ki- és beszállást megkönnyíti, valamint az utazás kényel-
mét is szolgálja.

– Utcai közlekedésre alkalmas, hang-, irány- és fényjelzôvel rendelkezik.
– Szétszedhetô, ezáltal tárolható és szállítható is.
– Teljes szélessége 60–72 cm, teljes hosszúsága 110–120 cm, a fordulási kör 

átmérôje 1,60m.
– A székkel leküzdhetô legnagyobb emelkedô lejtése 14-16% lehet.

Elektromos meghajtású háromkerekû moped (Scooter)
– A kezelôszervek mûködtetéséhez jellemzôen mindkét karra szükség van, ezért 

többnyire alsóvégtag sérültek vagy nehezen járók használják.
– Létezik lakásban és lakáson kívül egyaránt használható, illetve kifejezetten 

utcai használatra kialakított változat.
– Méretei (kültéri, ill. beltéri kialakítás): 124-146 cm hosszú, 61-67 cm széles, 

990 cm magas. A fordulási kör átmérôje 1,80m.
– Legnagyobb leküzdhetô emelkedô lejtése 12-18% (beltéri, ill. kültéri kialakí-

tás) lehet.
– Különleges speciális kerekesszékek
– utcai használatú, lépcsômászó,elektromos kerekesszék

A KÜLÖNBÖZÔ KEREKESSZÉKEK TÁRGYI KÖRNYEZETTEL K APCSOL ATOS IGÉNYEI

 A kerekesszékben ülô használó a kerekesszékkel együtt alaphelyzetben leg-
alább 80×120 cm alapterületi helyet igényel, ezt kell figyelembe venni a 
kerekesszékek tárolásánál, valamint a kerekesszéket használó személyek részé-
re történô tervezésnél (pl. a WC-csésze 3 irányú megközelítésnél vagy a mosdó-
kagyló szembôl való megközelítésénél), pihenô, várakozó helyek kialakításá-
hoz szükséges alaprajzi méretek meghatározásánál, várótermek, elôadótermek, 
nézôterek stb. bútorozásánál, berendezésénél.

  A súlyosan sérült kerekesszékes személy esetén, aki segítô személlyt kell 
igénybe vegyen, az eggyüttes helyigényük  80×150 cm-re nô.

  A önhajtós kerekesszék esetén szélessége 60-70 cm, de figyelembe kell venni 
a mûködtetô karok helyszükségletét (a hajtáskor a könyökök kiállnak), így a 
mozgáshoz minimálisan 90  cm szélességû szabad hely szükséges. 

  A kerekesszékkel való közlekedéshez legalább 90 cm széles, burkolati aka-
dályoktól mentes, összefüggô felületû (középen nem megszakított), az oldalsó 
kicsúszás ellen védett sáv szükséges. Botkormánnyal, hanggal stb. vezérelt esz-
közök, valamint emelkedôk és lejtôk esetében ennél  szélesebb közlekedési sáv 
biztonságosabbá teheti a közlekedést: pl. lejtôn felfelé a nagyobb erôkifejtés 
miatt nehezebb a pontos kormányzása, a kerekesszéknek .

  A kerekesszékkel való megforduláshoz 1,50 m átmérôjû kör alakú, akadályok-
tól mentes alapterület szükséges. Az átfedési területek esetén a ha pl. mosdókagy-
ló és a, konzolosan kialakított WC-csésze alatti terület hasznosítható beleszámít 
a 150-es átmérôjû körbe.  Biztonsággal csak vízszintes felületen lehet megfordul-
ni, elfordulni. A rámpák pihenôi, ajtók elôtti területeken, illetve minden olyan 
hely (pl. beépített berendezések elôtt), ahol jelentôsebb manôverezés, forgás 
szük séges, ezt a szempontot fokozottan figyelembe kell venni.

  Az akadálymentes közlekedéshez a járófelület burkolata minden esetben 
szilárd, sík és csúszásmentes legyen. Kavics, homok, gyep, puha szônyeg nem 
alkalmas a kerekesszékkel való közlekedésre, mert ezek csak nehézségek árán 
küzdhetôk le önhajtós székekkel (különösen parkok, pihenôövezetek esetében 
fontos lehet ez szempont )

  Biztonságosan 2 cm-t nem meghaladó küszöbökön, szintkülönbségeken le-
het áthaladni, különösen akkor, ha ezek lekerekítettek; legjobb azonban, ha a 
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járófelületen nincs szintkülönbség (pl. helyiségek között küszöb, síkból kiálló 
burkolatváltó sín stb.)

  A hosszanti rácsozatba, résekbe a kézi hajtású kerekesszék elsô és hátsó ke-
reke is képes szorulni, ezért csak keresztirányú, vagy négyzetrácsos osztású, 
legfeljebb 2 cm rácsközökkel beépített rácsok megfelelôek.

  Az asztal vagy pult alatt a lábrész számára 63-80 cm magasságú, térdszabad 
tér kialakítása szükséges. Különösen figyelni kell, hogy asztalok, pultok, mos-
dók alatt ne legyenek éles-, illetve olyan tárgyak, amelyek égési sérülést, for-
rázást okozhatnak, mert ezeket pl. egy érzéskiesésben szenvedô sérült késôn, 
vagy egyáltalán nem veszi észre. 

  Gondolni kell arra, hogy a kerekesszékek tárolása, cseréje, esetleges töltése, 
takarítása, külön helyet igényel. 

  Kerekesszékbe beülni, vagy arról átülni akkor kényelmes, ha az 
ülômagasságok egy szintben vannak (kb. 46-48 cm), a helyzetváltoztatást-át-
ülést kapaszkodókkal lehet segíteni.

 Figyelembe kell venni, hogy kerekesszékben ülve mások az elérési magasságok 
és a szemmagasság is, ezért erre az alábbi tárgyak elhelyzésekor gondolni kell, 
a max.: 90-110 cm kell elhelyezni azokat.

– kapcsolók vezérlôeszközök,
– elektromos kapcsolók,
– csaptelepek,
– háztartási berendezések kapcsolói,
– automaták,
– kilincsek, csengôk, 
– akasztók, szekrényfogantyúk, 
– a csökkent izomerôvel rendelkezô személyek számára nagy segítség az elektro-

mos mûködtetésû szerkezetek.

Betegemelô
 A betegemelô a kerekesszékbôl, illetve gondozóágyból önnállóan kiszállni 
nem tudó személyek emelésére és áthelyezésére szolgáló szerkezet. Használ-
ják tartósan falra, ill. mennyezetre szerelt formában, de készül  kerekeken 
guruló kialakítással is. Az eszköznek rendkívül nagy a helyigénye. Gondolni 
kell arra is, hogy ezek a mechanikus eszközök általában csak segítô személy 
közremûködésével használhatóak, így a tervezés során a segítô személy hely-
igényét is számításba kell venni. 

  
Az alábbiakban a mobil betegemelô szerkezet jellemzôit ismertetjük.
– Az eszköz használat közben (nyitott lábakkal, segítôvel) 1,30×2,00 m alapte-

rületet igényel, forduláshoz 2,0 m átmérôjû, akadályoktól mentes alapterület 
szükséges.

– Az eszköz magassága körülbelül 2 m.
– A megfelelô mûködtetés érdekében a berendezések alatt legalább 15  cm magas 

szabad tér biztosítása szükséges annak érdekében, hogy a mobil betegemelô 
lábai a bútorzat (pl. ágy) alá tolhatók legyenek.

– Feltétlenül gondolni kell az eszköz tárolási helyére, elektromos emelô esetén a 
töltési lehetôség biztosítására.

MÉRETEI

– szélessége: nyitva 1,30 m, csukva 65 cm, 
– hossza: 1,20 m/2,00 m, 
– magassága: 1,50 m/2,00m.

 Ismert a plafonra szerelt elektromosan vezérelt változat, mely lehetôvé teszi 
súlyos paraplég személyek lakáson belüli önnálló közlekedését.

Gondozóágy
 Mûtétbôl felépülô, súlyosan sérült vagy tartósan ülésképtelen személyek gon-
dozóágyban töltik életük egy részét. Ez nagymértékben csökkenti a szemé-
lyes mobilitást, ezért nagyon fontos, hogy a lehetôségekhez képest minél több 
mozgásteret tudjunk biztosítani számukra. 
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  A gondozóágyat egészségügyi-, ill. ápolást-gondozást nyújtó intézmények-
ben, szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekben, valamint lakóott-
honokban használnak. 

 A gondozóágy használata során az alábbiakat kell figyelembe venni:
– a gondozóágy mérete 0,90×2,00m,
– elôny, ha magassága állítható (pl. a segítô személyzet számára könnyebb az 

ellátás),
– elôny ha kerekeken gördíthetô. A segítô személlyel együtt, rendkívül nagy a 

hely igénye,
– a gondozóágyak befogadására készített helyiségek tervezésénél figyelemmel 

kell venni, hogy pl.: a kiegészítô berendezések, ablakok  lehetôleg elektromos 
vezérléssel, nyithatók zárhatók legyenek.(lakásban, egyéb intézményekben)

– a helyiségek bútorozásánál, az ágyak elhelyezésénél gondolni kell a betegemelô 
használhatóságára, kiegészítô kapaszkodók elhelyezésének lehetôségére.

A TÁRGYI KÖRNYEZET KIAL AKÍTÁSA

 A tárgyi környezet használata szempontjából a hely- és helyzetváltoztatás és a 
manipulációs képességek korlátozottsága jelent problémát. A mozgásssérültek 
a mozgásfunkciók károsodásának ellensúlyozására, a teljesítôképesség növe-
lésére általában valamilyen segédeszköz használatára szorulnak. Ezen segéd-
eszközök használatához szükséges helyet biztosítani kell, illetve a segédeszköz 
használatából fakadó eltérô használói képességeket (pl. elérési magasság, ala-
csonyabb szemmmagasság) figyelembe kell venni a tárgyi környezet kialakítá-
sánál.

 A tárgyi környezet kialakítása szempontjából a mozgásképesség csökkenését 
négy csoportra oszthatjuk: 

– kismértékben mozgássérült személyek
– súlyos mozgássérült, de járóképes személyek
– kerekesszékkel közlekedô mozgássérült személyek
– kar- és kézsérült személyek

Kismértékben mozgássérült személyek
 A mozgáskorlátozottak legnépesebb csoportja. Segédeszköz nélkül, vagy ká-
rosodásának függvényében, környezeti körülményektôl függôen használt 
segédeszközzel, az általános járásképességhez közelítô módon járni képes 
személyekbôl áll (pl. hosszabb távon, egyenetlen terepen, csúszos talajon, stb. 
használt testtámasztékkal vagy scooterrel). Mozgás közben többnyire koordi-
nációs és egyensúlyi problémákkal szembesülnek, illetve a csökkent mozgás-
tartomány és erônlét okozta nehézségeket (pl. fáradékonyság, kapaszkodási 
igény) kell leküzdeniük. Mozgásuk általában nem folyamatos, lassú – annak 
sebessége körülbelül a fele az átlag gyalogosénak – és bizonytalan. , Ortopéd 
cipôt, testtámasztékot – botot, mankót – használhatnak. Tájékozódó képessé-
güket állapotuk nem befolyásolja. Nagyobb területet igényelnek mozgásukhoz, 
kézben történô teherszállítási képességük korlátozott. 

  A hosszabb távú gyaloglási képesség korlátozott vagy hiányzik, sokszor 
külsô térben robogókkal, scooterrel közlekednek. Épületeknél fontos szempont, 
hogy a portán, recepción az ilyen eszköz „leparkolásához” legyen elegendô 
hely, lakóépületekben tárolási és töltési lehetôség (elektromos csatlakozó) le-
gyen. Parkokban, járdákon megpihenési lehetôségek számukra fontos!

  A lépcsôkön lassan, szakaszosan haladnak. Sokan közülük lépcsôt csak 
kétoldali kapaszkodóval, vagy külsô segítséggel tudnak igénybe venni. Az 
említett egyensúlyi problémák, erônlétcsökkenés miatt fontos a lépcsôkarok 
hosszának csökkentése, pihenô beiktatása, alacsonyabb fellépôvel kialakított 
lépcsôfokok készítése.

 
 Lassú haladási sebességük miatt minden mozgó berendezés problémát jelent-
het számukra. A mozgólépcsô, forgóajtó használatakor fokozott a balesetve-
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szély. Ugyancsak problémát jelent a liftkabinba történô be-, illetve kiszállás. A 
mozgó berendezéseket, vagy pl. a közlekedési jelzôlámpákat úgy kell beállíta-
ni, hogy 0,5 m/s-os sebességgel azokon át lehessen jutni.

  Egyensúlyproblémák miatt fokozottan igénylik a kapaszkodókat, korlátokat, 
stabil megkapaszkodási lehetôségeket. Ugyan nehézségek árán, de nem telje-
sen akadálymentes környezetben is tudnak közlekedni.

Súlyosan mozgássérült, de járóképes személyek
 Ebbe a csoportba az alsó végtaghiányos, részlegesen, vagy teljesen bénult, 

súlyos mértékben deformált, rövidült alsóvégtaggal, illetve végtagokkal élô 
mozgásszervi fogyatékos személyek tartoznak. Egy vagy két támbot, mankó, 
kerekes vagy stabil alapú járókeret, ortopéd cipô állandó használatával képe-
sek csak járni. A testtámasztó segédeszközök használata miatt csak szûkebb 
környezetükben tudnak mozogni. Hosszabb távra kerekesszéket vagy scootert 
használhatnak.

  Tájékozódóképességüket a mozgásra történô koncentráció és a nehézkes 
for dulás, mozgás csökkenti. A segédeszközök használata miatt mozgási térigé-
nyük jelentôsen megnô. Mozgási sebességük az átlag gyalogosénak kb. harma-
da, negyede. 

  Lépcsôt nagy nehézségek árán, általában csak külsô segítséggel tudnak 
hasz nálni, de pl. járókerettel, kerekes járókerettel egyáltalán nem (valakinek 
fel kell segíteni a személyt és utána vinni a segédeszközt. Ebbôl következik, 
hogy számukra az épített környezetben található szintkülönbségek áthidalásá-
ra rámpa vagy felvonó biztosítása szükséges.

  A segédeszköz használata miatt jellemzôen egyik kezük foglalt, mindkét 
kéz egyidejû használatában korlátozottak. Elérési tartományuk a segédeszköz-
re való támaszkodás miatt is korlátozott.

  Bútorozásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a bútorok között legyen 
hely a segédeszköz oly módon történô elhelyezésére, hogy az mások mozgását 
ne akadályozza. Magasabb ülôfelületek elônyösek, ezekrôl könnyebb számuk-
ra a felemelkedés. A megkapaszkodási lehetôségek számukra is fontosak.

Kerekesszékkel közlekedô mozgássérült személyek
 E csoportba sorolhatók azok a súlyosan mozgássérült (paraplég) személyek, 
akik járás-, illetve mozgásképességüket oly mértékben elvesztették, hogy önál-
ló közlekedésre csak kerekesszékben képesek,. Önhajtós, elektromos meghaj-
tású, vagy segítô személy által mûködtetett kerekesszékkel (tolókocsi) képesek 
a helyzetváltoztatásra. Mozgási térigényüket az általuk használt kerekesszék 
területigénye határozza meg. 

 Beszélhetünk aktív kerekesszék használatára képes emberekrôl, akik akadály-
mentes környezetben önellátók lehetnek. Az ilyen személyek kar- és kézfunk-
ciói jók. Könnyen használható, fordulékony kerekesszékeket használnak, me-
lyek váza könnyû anyagból készült. Elemekre könnyen szétszedhetôk, így ezek 
a kerekesszékek könnyû ki- és beszállási lehetôségét biztosítanak (pl. az átülést 
gátló kartámasz kiemelhetô, az egyszerûen ki- és visszaszerelhetô kerekek és 
lábtartók pedig segíthetik a kerekesszék szállítását).

  
 A kerekesszéket használó tetraplég személyek között olyanok is akadnak, akik 

súlyos állapotuk miatt speciális kerekesszékkel (pl. fektetôszék, állító funkci-
óval ellátott kerekesszék) képesek csak bizonyos fokig önellátók lenni. Ôk na-
gyobb helyigényû, esetleg kiegészítôkkel felszerelt, átlagos mechanikus, illetve 
elektromos hajtású bel- vagy kültéri kerekesszéket használnak. 

  Azok a súlyosan mozgáskorlátozottak, illetve halmozottan sérültek, akik 
önálló helyváltoztatásra képtelenek, folyamatos személyes segítséget, egy vagy 
két segítô személyt is igényelhetnek.

  A kerekesszéket használó emberek többségére jellemzô, hogy tájékozódó 
képességük ülô helyzetük miatt jelentôsen csökken, az általuk belátható tér 
korlátozott. A szemmagasság 120-130 cm között van, ezért fontos pl. a mellvé-
dek, parapetek alacsonyabb vagy áttört kialakítása, az információs táblák, az 
írópultok, étkezdék állópultjai, képek stb. megfelelô elhelyezése. 



Három. Az eltérô mozgásképesség kompenzálása 28  29

  A magasabb ülôfelület miatti magasabb térdmagasságot a berendezések 
szembôl történô hozzáférhetôségénél mindig figyelembe kell venni, térdsza-
bad helyet kell biztosítani munkafelületek, asztallapok, pultok, mosdók alatt. 
Állítható magasságú asztalok alkalmazása elônyös megoldást jelent.

A KEREKESSZÉKKEL VALÓ KÖZLEKEDÉ S HELYIGÉNYE

 A kerekesszékben élô fogyatékos emberek számára csúszó táblák, mobil lif-
tek segíthetik részint az átülést, részint az ágyból-, gépjármûbôl-, kádból 
történô ki-beszállást. Az eszköz, az esetleges segítô személy helyigényét is fi-
gyelembe kell venni a mosdók, hálóhelyiségek tervezésekor. A több funkciójú 
kerekesszékek segíthetik az elérési tartomány növelését pl.: kerekesszék amely 
mechanikusan vagy elektromosan álló székké alakítható.

  A kerekesszékben közlekedô ember mozgási sebessége a nem megfelelô te-
repviszonyok közt (nagy emelkedôk, egyenetlen, süppedékes talajon, stb.) az 
átlag gyalogosénak kb. harmada, negyede. Csak az akadálymentes környezet 
használható számukra.

Kar- és kézsérült személyek
 A karok és kezek korlátozott mozgásának, pl. a fogási nehézségeknek oka lehet 
az izomerô hiánya, a túl rövid, hiányzó vagy deformált végtagok, merevség, 
fájdalommal járó mozdulatok, a mozgató izmok mûködési zavarai (remegés, 
izgalmi állapot stb). Mobilitási problémáik speciális, pl. kapaszkodást igénylô 
helyzetekben (tömegközlekedés, jármû, lépcsô használat) lehetnek. 
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 A kar és kézsérült személyek amennyiben alsóvégtagi sérülések miatt járásuk-
ban is korlátozottak, kézsérülésük miatt fokozott hátrányt szenvednek el, mert 
egyes segédeszközök használatára is képtelenek (pl. bot, mankó, járókeret). 

 A fokozott korlátozottság kompenzálása a könnyû, egyszerû, egy karral tör té-
nô használhatóság követelményét, a mûködtetéshez és megfogáshoz minimá-
lis erôfeszítés igényét jelenti. A kapaszkodók, kilincsek, vezérlôeszközök 
(lifthívó, gombok, kapcsolók, környezetirányító rendszerek), csomagolások 
méret- és alakbeli kialakításának, elhelyezésének ezen elveken kell alapulnia. 
Jól megfogható, alkarral is mûködtethetô, hosszabbított karú mosdó csaptele-
pek, kapcsolók-kilincsek könyökkel is használható kialakítása Az automata 
berendezések (pl. automata ajtó, mozgásérzékelôs lámpák, csapok) elônyösek 
számukra. A hosszított nyelû eszközök is növelhetik elérési tartományukat.

KIEGÉ SZÍTÔ ESZKÖZÖK

 Az egyik kar vagy kéz parézise, plégiája, hiánya esetén szükséges tárgyak, esz-
közök használhatóságát, olyan módon kialakítani, hogy az kielégítse az egy-
kezes használatot.
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ÖSSZEGZÉS

 Az akadálymentes tárgyi környezet kialakítása során figyelembe kell venni 
mind az egyén képességeit, mind pedig a fogyatékos személy által használt 
segédeszközök jellemzôit.

 Az akadálymentesség pontos meghatározása mindig csak adott személy, 
meghatározott környezetben végrehajtandó tevékenysége(i) kontextusában 
értelmezhetô. Amikor azt mondjuk, akadálymentes, mindig meg kell monda-
ni, hogy kinek a számára és milyen szempontból az. 

 A mozgássérültek által használt segédeszközök méretei, helyigénye alapvetôen 
meghatározzák az akadálymentes épített környezet kialakításánál szükséges 
hely- és méretigényeket. 

 Ha pl. az akadálymentes közlekedéshez szükséges terület meghatározásánál 
abból indulunk ki, hogy, a „mindennapi” használat során a kerekesszék hely-
igénye jelenti a szûk keresztmetszetet, akkor a tervezés során ennek az eszköz-
nek a hely- és méretigényét alkalmazhatjuk, ezzel megfelelve a többi segédesz-
köz által támasztott igényeknek is. Ugyanakkor ez nem alkalmazható olyan 
esetben, amikor betegemelô szerkezet vagy gondozóágy helyszükségletét is 
figyelembe kell venni.

 Összegezve úgy fogalmazható meg, hogy az a jó akadálymentes tárgyi kör-
nyezet, amelynek tervezésekor figyelembe vették az épületet használók eltérô 
képességeit, és a tervezô érzékeny volt minden elképzelhetô használati igényre 
az épületekben nyújtott szolgáltatások tervezésénél.. 

 Az eltérô képességgel rendelkezô használók igényeit azonban nem külön-külön 
létesítményekkel kell biztosítani, hanem az egyetemes tervezés („Design for 
All”) elveit alkalmazva a különbözô igényeket egyesíteni kell a tervezés során.
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