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Fekvőbeteg ellátásFekvőbeteg ellátás

�� Gyógyászati segédeszköz rendelésében Gyógyászati segédeszköz rendelésében 
részt vesz a teljes teamrészt vesz a teljes team

�� A kezelési cél közösen meghatározottA kezelési cél közösen meghatározott
�� A mintalevétel, egyeztetés a készítővel A mintalevétel, egyeztetés a készítővel �� A mintalevétel, egyeztetés a készítővel A mintalevétel, egyeztetés a készítővel 

megoldottmegoldott
�� Segédeszköz próbája, átvétele szakember Segédeszköz próbája, átvétele szakember 

jelenlétében történikjelenlétében történik
�� Korrekció lehetősége adottKorrekció lehetősége adott



Járóbeteg ellátásJáróbeteg ellátás

�� Segédeszközt az orvos rendeli elSegédeszközt az orvos rendeli el
�� Jó esetben van kooperáció a különböző Jó esetben van kooperáció a különböző 

terápiában, rehabilitációban részt vevők terápiában, rehabilitációban részt vevők 
közöttközöttközöttközött

�� Jó esetben a készítő, szakember Jó esetben a készítő, szakember 
jelenlétében próbálja a segédeszköztjelenlétében próbálja a segédeszközt

�� Jó esetben van korrekcióra lehetőségJó esetben van korrekcióra lehetőség



Járóbeteg ellátás hátrányaiJáróbeteg ellátás hátrányai

�� Gyakran az elrendelő orvos és a terápiát Gyakran az elrendelő orvos és a terápiát 
végzők nincsenek szakmai kapcsolatbanvégzők nincsenek szakmai kapcsolatban

�� A kezelési célt másképpen ítéli meg a A kezelési célt másképpen ítéli meg a 
segédeszközt elrendelő orvos és a segédeszközt elrendelő orvos és a segédeszközt elrendelő orvos és a segédeszközt elrendelő orvos és a 
terapeuta, így a segédeszköz kiválasztása terapeuta, így a segédeszköz kiválasztása 
nem mondható ideálisnaknem mondható ideálisnak

�� A terapeuta  az elkészült segédeszközt A terapeuta  az elkészült segédeszközt 
látja csak, korrekció körülményeslátja csak, korrekció körülményes



Kiválasztás szempontjaiKiválasztás szempontjai

�� Meg kell határozni a célt, a segédeszköz Meg kell határozni a célt, a segédeszköz 
várható gyakorlati hasznátvárható gyakorlati hasznát

�� Mérlegelni kell a beteg igényeit, Mérlegelni kell a beteg igényeit, 
toleranciájáttoleranciájáttoleranciájáttoleranciáját

�� Mérlegelni kell, hogy a segédeszköztől Mérlegelni kell, hogy a segédeszköztől 
várható eredmény arányban vanvárható eredmény arányban van--e a e a 
költségekkelköltségekkel



ESETBEMUTATÁS 1.ESETBEMUTATÁS 1.

�� Segédeszközök 2 éves korigSegédeszközök 2 éves korig



ESETBEMUTATÁS 1.ESETBEMUTATÁS 1.

�� Ülés terpeszpelenkábanÜlés terpeszpelenkában



ESETBEMUTATÁS 1.ESETBEMUTATÁS 1.

�� Állás terpeszpelenkában gyógycipőben és Állás terpeszpelenkában gyógycipőben és 
nélkülenélküle



ESETBEMUTATÁS 1.ESETBEMUTATÁS 1.

�� Hol van a gyermek rollátor???Hol van a gyermek rollátor???



ESETBEMUATÁS 1.ESETBEMUATÁS 1.

�� Gyors változásGyors változás



ESETBEMUTATÁS 2.ESETBEMUTATÁS 2.

�� Ez nem sikerült túl jól!!!Ez nem sikerült túl jól!!!



ESETBEMUTATÁS 3.ESETBEMUTATÁS 3.

�� Lehet, hogy ez a járókeret még korai Lehet, hogy ez a járókeret még korai 
gondolat…gondolat…



ESETBEMUTATÁS 4.ESETBEMUTATÁS 4.



ÖsszegzésÖsszegzés

�� A segédeszköz ellátás csapatmunkában A segédeszköz ellátás csapatmunkában 
sokkal eredményesebbsokkal eredményesebb

�� Néha az egyszerű és olcsó megoldás Néha az egyszerű és olcsó megoldás 
jobban szolgálja a céltjobban szolgálja a céltjobban szolgálja a céltjobban szolgálja a célt

�� Nagyon sok a használhatatlan Nagyon sok a használhatatlan 
segédeszköz, ennek kiküszöbölése segédeszköz, ennek kiküszöbölése 
mindnyájunk  feladatamindnyájunk  feladata



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


