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Mindennapi tevékenységek kivitelezését segítő megoldások  

A mozgásszervi rehabilitáció részeként, az ergoterápia által ajánlott segítő megoldásokból válogattunk 

néhány olyan hasznosítható javaslatot, amelyek az otthoni élet környezetének kényelmes kialakítását, 

egy-egy tevékenység új technikával való kivitelezését és segítő eszközök használatát mutatja be. A 

jelzett eszközök jórészt gyógyászati segédeszközöket forgalmazó helyeken beszerezhetők, de az 

interneten számos weboldalon is megtalálhatók, néhány eszköz házilagos kivitelezéssel is elkészíthető. 

A leírás nem teljeskörű, a kiemelt problémák megoldására tesz javaslatot, ad rövid választ, amelyek 

megkönnyíthetik a mindennapi élet feladatait. 

• Az otthoni alapvető akadálymentesítés érdekében a tárgyi környezet kisebb átalakítására 

lehet szükség. A kerekesszékkel, mankóval, járókerettel, bottal közlekedők, vagy idős emberek 

számára is fontos szempont a lakáson belüli helyváltoztatásnál a megfelelő méretű közlekedési 

tér és a csúszásmentes aljzat. Ennek érdekében a küszöbök, egyes kisbútorok, kisebb 

szőnyegek eltávolítása a megoldás, hisz ezek akadályt, baleseti forrást jelenthetnek. A 

megszokott tartózkodási hely, akár a fotel, az ágy mellett érdemes elhelyezni egy olyan asztalt, 

polcot, ahol a legfontosabb tárgyak lesznek mindig elérhetők (pl. a mobiltelefon segítséghívás, 

kapcsolattartás érdekében, a megfelelő folyadékpótlás miatt víz kikészítése, távkapcsoló, 

szemüveg, könyv, papír, íróeszköz, egyéb személyes használati tárgyak tárolása céljából).  

 

• A fürdőszoba, mint „vizes helyiség” berendezése jelentős odafigyelést kíván, mivel a vizes 

felületek akár az aljzat vagy a szaniterek megfogása, mind csúszásveszélyt jelentenek. 

Fürdéshez elsősorban a zuhanyozó használata ajánlott, mégpedig oly módon, hogy a 

padlózattal egy szintben, a zuhanyozó irányában kialakított központi lefolyóval rendelkezzék. 

A zuhanytálca pereme is lehet egy gát, ezért ajánlatos a kapaszkodó és/vagy egy személy 

segítsége a be és kilépésnél. Kényelmes és biztonságos ülőhelyzetet nyújt a lehajtható, falra 

rögzíthető tusolószék, vagy egy egyszerű műanyag szék, zsámoly elhelyezése a zuhanyozóban. 

Azok számára, akik ragaszkodnak a kád használathoz, vagy nincs lehetőségük az átalakításra, 

különböző kádülőkék jelentenek segítséget. Létezik fürdőkád peremére illeszthető, az 

ülésmélységet csökkentő és kifordítható kádülőke is, valamint a kádpad. A kiválasztásnál 

érdemes figyelembe venni, hogy milyen a használó ülésbiztonsága, a mélyre való leülés és a 

felállás önállósága. A vákuumos tappanccsal tapadó gumiszőnyeg a zuhanyozóban, kádban 

elhelyezve hozzájárul a vizes felületek, illetve az aljzatra fektetve a kilépés csúszásgátlásához. 

Amiről sosem szabad elfeledkezni az a kapaszkodók, a kád, a zuhanyozó és WC mellett, 

amelyekből többféle van forgalomban, az egyenes kapaszkodóktól, az aljzatra, oldalfalra 

erősített, a kádra is illeszthető változatig. A WC használatot az ún. WC magasító teszi 

biztonságosabbá.  
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• Öltözködésnél a laza, kényelmes ruházat viselését érdemes előtérbe helyezni. 

 

 

 

 

Amennyiben csak az egyik kéz használható az 

öltözködéshez javasolt figyelembe venni, 

hogy felöltözésnél először a gyenge oldalra 

húzzuk a ruha ujját, a nadrág szárát, 

levetkőzésnél pedig fordítva, az ép oldalról 

indítsuk a mozdulatot. 

                      

Ha nehezen megy a lehajlás a harisnya, zokni 

felvételét egy egyszerű eszköz a zoknihúzó segíti, 

amely megvásárolható, de az alábbi sablon 

alapján egy vékony hajlítható műanyag lapból 

kivágva házilagosan is elkészíthető. 

                         

 

 

 

 

Ajánlott stabil felépítésű tépőzáras cipőt 

használni. Szükség esetén azonban a cipőfűzés 

egy kézzel is megoldható, melynek menete az 

alábbi ábrán nyomon követhető. Az ún. 

„egykezes” módszer elsajátításához youtube 

videók megtekintése is hasznos lehet. pl: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tq0geWpdzv0&feature=emb_title 

      

      

    

 

A hosszú nyelű cipőkanál segítségével lehajlás 

nélkül lehet a lábbelibe belebújni.  

A magasan, vagy földön fekvő tárgyak eléréséhez 

egy segédeszközre lehet szükség. Az ún. segítő 

kézzel leemelhetők és felvehetők a kisebb tárgyak. 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq0geWpdzv0&feature=emb_title
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• Az önálló étkezés gyakran okoz problémát, ha az evőeszköz megtartása nehézségekbe ütközik.  

 

 

 

• Kerekesszékkel a lakásban, berendezési szempontok a konyhai tevékenységeknél 

                                                                              

 

 

 

 

Gyenge fogóerő esetén elegendő lehet a nyél 

megvastagítása, amely egyszerűen is 

megoldható. Nagyobb erőkifejtés érhető el a 

speciális nyelű kés használatával, melynek 

markolata megvastagított és merőleges a kés 

élére. A tányér alá tett csúszásgátló fólia 

pedig megakadályozza a tányér elcsúszását. 

        

Ha az evőeszköz megfogása, megtartása 

komolyabb nehézséget jelent segítségül hívható 

az ún. eszköztartó szíj, amelyet tépőzárral 

(tépőzáras eszköz) rögzíthetünk. A tenyér részen 

kialakított tokba egyéb használati   eszközök (pl. 

fogkefe, borotva) is beilleszthetők.  

 

A nyersanyagok hámozásánál és aprításánál 

az egykezes használatot a tüskés rögzítés 

teszi lehetővé. Az ún. szöges deszka 

házilagos kivitelezéssel is elkészíthető. 

     

Az íróeszköz megtartása megvastagítással 

biztonságosabb. Szelektív ujjmozgás hiányában 

a számítógép billentyűzete egy vastagított toll, 

vagy a tépőzáras eszközbe illeszthető radírvégű 

ceruzával is működtethető. 

         

                                       

A lakásban való kerekesszékes közlekedés alapvető feltétele az ajtók megfelelő szélessége, a kapcsolók 

elérhetősége. Fontos szempont a kerekesszékes mozgás helyigényének figyelembevétele, a fordulási 

sugár, ami általában 150 cm. A konyhában a mosogató és főzőlap kényelmesebb megközelíthetősége 

érdekében célszerű a konyhapult alsó beépítését eltávolítani annak érdekében, hogy a főzés, mosogatás 

ülőhelyzetben, így kerekesszékből szemből megközelítve is hozzáférhető legyen. 
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• Produktivitás, munka tevékenységek 

 
Összeállította: Dr.Mogánné Tölgyesy Szilvia  

                                    Ergoterápia vez. 

                  Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

A nyersanyagok hámozásánál és aprításánál az 

egykezes használatot a tüskés rögzítés teszi 

lehetővé. Az ún. szöges deszka házilagos 

kivitelezéssel is elkészíthető, használata 

gondos odafigyelést igényel. 

       

Az íróeszköz megtartása megvastagítással 

biztonságosabb. Szelektív ujjmozgás hiányában a 

számítógép billentyűzete egy vastagított toll, vagy 

a tépőzáras eszközbe illeszthető radírvégű 

ceruzával is működtethető. 

           

                     


