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MEREK – komplex rehabilitáció

MEREK
Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központja Holnap Háza
Nappali Rehabilitációs Központ



MEREK klientúrája



Betegmozgatás nehézségei

•A segítő potenciálisan lesérülhet



Betegmozgatás nehézségei

• Nincs fogantyú a kliensen…
– amik segíthetnek:

http://moiramunro.photodeck.com/-/galleries/stock-illustrations-cartoons/pictures_safety/-/medias/fb6cb439-2a63-4cd9-b28d-e6d07df9507c-a-nurse-carries-a-

patient-underarm-like-a-parcel-moving-and-ha



• Ne ártsunk! 

- ficam elkerülése

Betegmozgatás nehézségei

http://www.mdguidelines.com/dislocation-glenohumeral

Ízületi bántalom, ICP – subluxalt állapot, 
csípőprotézis, Girdlestone csípő…



• Ne ártsunk! 

- petyhüdt kliensek, izombetegek

Betegmozgatás nehézségei

http://ganglioestrellado.tumblr.com/post/84831333301/super-resulmen-distrofia-muscular-de-duchenne



• Ne ártsunk! 
- Krónikus felfekvések óvása, további seb kialakulásának 

megelőzése.

Betegmozgatás nehézségei



Kerekesszékes transzfer technikák

Osztályozhatóak:

• Segítő személyek száma szerint
– segítség nélküli

– 1 segítővel végzett

– több segítővel végzett

• Alkalmazott technika szerint
– álló-forgó (standing pivot)

– ülő-forgó (sitting pivot)

– oldalsó (lateralis)

– ferde (obliquus)

– szemben történő (frontális)

• Iránya szerint
– alacsonyabb felszínről magasabbra

– magasabb felszínről alacsonyabbra

• Érintett felületek szerint (honnan-hova)
– kerekesszékből székre

– kerekesszékből ágyra, terápiás asztalra

– WC-re 

– fürdőkádba / zuhanyzóba

– autóba

– földről kerekesszékbe

Faragó, Zs., Ilosvai, G. I. (2014). Kerekesszékes transzfertechnikák. Fizioterápia 23(2), 22-25. 



Kerekesszékes transzfer technikák

Osztályozhatóak:

• Használt eszközök alapján (amiket mi szoktunk használni)

– Csúszólap

– Fokosszék/bordásfal/létra

– Forgólap/ forgótárcsa?  

– Forgólapos-térdtámaszos átültető

– Mobil emelő

– Felsősínes emelőrendszer 



Alapvető szabályok

• A folyamat megtervezése és megbeszélése a klienssel: 

Biztonságot ad mind a kliensnek, mind a gyógytornásznak, ha 

tisztázzuk lépésről lépésre, hogy pontosan mi fog történni. 

• A szükséges segédeszközök (hevederek, övek, csúszólap

stb.) biztosítása 

• Legfontosabb lépés a kerekesszék/ ágy lefékezése.

• Szükséges lehet a lábtartók/ karfa eltávolítása.

• Megfelelő hely biztosítása

Faragó, Zs., Ilosvai, G. I. (2014). Kerekesszékes transzfertechnikák. Fizioterápia 23(2), 22-25. 



Alapvető szabályok

• Kliens és a segítő megfelelő testhelyzetének beállítása. (segítő
ergonómiailag helyes testtartása: gerinc egyenesen tartása, a csípő és térd hajlított 
helyzete. Ez segíti: gerinc védelmét + stabil alapot biztosít egyensúlyi helyzetben)

• A transzfer alatt egész testünket használjuk a mozgatáshoz, 
ne a derekunkat. Tartsuk magunkhoz közel a klienst. 

• Biztosítsuk a katéter/ infúzió stb. megfelelő elhelyezését, a 
transzfert ne akadályozzák. 

• A kliens képességeihez mérten minél nagyobb százalékban 
részt vegyen a mozdulatsor kivitelezésében.

Faragó, Zs., Ilosvai, G. I. (2014). Kerekesszékes transzfertechnikák. Fizioterápia 23(2), 22-25. 



Transzfer létra segítségével



Transzfer létra segítségével



Transzfer forgólap segítségével



Transzfer forgólap segítségével



Transzfer forgólapos térdtámaszos átültetővel



Transzfer forgólapos térdtámaszos átültetővel



Transzfer csúszólappal



Transzfer csúszólappal



Transzfer csúszólappal



Betegemelő liftek

• Ajánlott: 

– nem képes az átülésnél besegíteni

– ha a kliens túlsúlyos, és/ vagy

– ha több emberre lenne szükség a transzferhez

• Biztonságot ad: 

– a kliensnek, mert minimális a sérülés esélye 

– a segítő személyt is megkíméli 

• Létezik 

– mobil betegemelő

– rögzített betegemelő



Betegemelő liftek

• A vázhoz betegemelő heveder csatlakozik 

• Céltól függően különböző anyagból

• A kliens állapotához mérten választható a magassága, formája, ill. speciális 
kiegészítő

http://www.taylordolman.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/TDL-Guldmann-Slings-200411.pdf



Betegemelő liftek



Betegemelő liftek



Betegemelő liftek



Betegemelő liftek



Betegemelő liftek



Betegemelő liftek



Betegemelő liftek: heveder 
elhelyezése fekvő helyzetben



Összegzés

Mobilemelő Felsősínes emelő

Előny - nem fix a helye

- minimális helyigény
- függőleges irányban nagyobb 

mozg.terjedelem
- terápiás célokra is használható

Hátrány

- nagyobb helyigény
- talpazat nem mindig 

fér e.k.szék/ágy alá
- rögzített, fix hely



Forgólap Forgólapos-térdtámaszos átültető

Előny

-könnyű, kis méretű
-gyorsan használható

-mobil

-gyengébb a.vgt-i
izomzat/disztónia esetében is 

alkalmazható

Hátrány

- csak magasabban 
funkcionáló, terhelhető

a.vgt-ok esetében 
használható

-Csak forgó mozgás 
végezhető

-nagy méret 
-csak forgó mozgás végezhető

Összegzés



Létra/bordásfal Csúszólap

Előny

-legfixebb eszköz,
- nagy teherbíró képesség
- elhelyezéshez nem kell 

segítő
- önállóan is használható

-egyszerű, praktikus 
-önállóság felé vezethet

Hátrány
-helyhez kötött

- csak hasonló magasságú felszínek
-nem jól használható: fix. karfa, 

ruhavédő esetében

Összegzés



• MEREK szemlélete: a központban a kliens, 
illetve a meglévő és elérhető képességei

• Célunk: az önállóság minél magasabb szintjének 
elérése, mindennapi tevékenységek segítése

• Ehhez vezető út: funkcióképesség szerint a kliens 
közös munkába való lehető legaktívabb bevonása 

Összegzés



Köszönjük a figyelmet!


