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AJÁNLÁS A KAPOSVÁRI NAPSUGÁR 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT 

MÓDSZERTANI ANYAGAIHOZ

A kaposvári Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központban az 1990-es évek közepe óta 
foglalkoznak magas támogatási szükségletű (súlyosan-halmozottan fogyatékos) gyermekekkel 
és fiatalokkal. A korábban fogyatékos személyek napközi otthonaként működő intézményben 
a kezdetektől nagy elkötelezettséggel és komoly szakmai felkészültséggel folyt a munka, ami 
már akkor jelentősen túlmutatott egy szociális intézmény feladatain. A rájuk bízott gyermekek 
és fiatalok fejlődésében vetett hittel igyekeztek a szakemberek a családokkal együttműködve 
biztosítani az optimális fejlődés lehetőségét mindenki számára. Azóta is jellemző az intézmény 
munkatársaira a folyamatos fejlődés és innováció igénye. 2005 szeptemberében kísérleti jel-
leggel indították el a fejlesztő iskolai oktatást, a jogszabályváltozást egy tanévvel megelőzve, 
iskolai intézményegységük 2011-től fejlesztő nevelés-oktatást végző gyógypedagógiai nevelé-
si-oktatási intézményként működik.

A szakmai innovációik megvalósítása érdekében minden pályázati forrást megragadtak, így 
történt ez 2017-ben is, amikor elkészítették „A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyerme-
kek nevelését-oktatását biztosító jó gyakorlatok módszertanának fejlesztése és átadása” című 
EFOP-3.1.6-16-2017-00014 számú pályázati projektet, melynek célkitűzései között a fejlesztő 
nevelés-oktatás szakmai fejlesztése is szerepelt.

A program megvalósításában a szakemberek széles köre dolgozott, igazi team-munkában 
működött együtt a különböző szakirányon végzett gyógypedagógus, a gyógytornász, a kon-
duktor szakember, akik körében számtalan egyéb tanfolyami végzettséget is találhatunk, ami 
lehetővé teszi a fejlesztő eljárások széles skálájának biztosítását a fejlesztő nevelés-oktatásban 
résztvevő gyermekek és fiatalok számára.

A kézirat formájában mintegy 550 oldal terjedelmű – több kötetre osztott – módszerta-
ni anyagban jól érzékelhető a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok neve-
lésében és oktatásában szerzett több mint 20 éves szakmai tapasztalat, a szakmai irányelvek 
egyértelmű érvényesülése, a kliens-központúság, a szükséglet-orientáltság és a komplexitás. A 
komplex gyógypedagógiai fejlesztést szolgáló foglalkozások munkatervei figyelembe veszik a 
tanulók életkori sajátosságait és tanulási szükségleteit. Az eltérő életkorú tanulócsoportok ese-
tében módszertanilag jól felépítve látható a koncentrikusan bővülő ismeretanyag megjelenése, 
és a ráismerést támogató, ismétlődő tanulásszervezési és tartalmi azonosságok összhangja.

A mozgásnevelés munkatervében példaértékűen mutatkozik meg, hogy a súlyosan-halmo-
zottan fogyatékos gyermekek és fiatalok mozgásnevelése, mozgásfejlesztése a tanulócsoport 
heterogenitása és szerteágazó szükségletei miatt a különböző mozgásfejlesztéssel foglalkozó 
szakemberek (gyógytornász, konduktor, szomatopedagógus) szoros team munkája keretében 
lehet igazán hatásos. A munkaterv nagy erénye a tanulócsoportok sajátosságaihoz, eltérő moz-
gásállapotához való illeszkedés, a differenciálás magasszintű megvalósítása, hogy azonos cél-
kitűzéshez eltérő nehézségű feladatokat biztosít a súlyosabb mozgásállapotú tanulók és a sú-
lyosan értelmileg akadályozott tanulók számára. Ebben a munkatervben is gyönyörű példáját 
látjuk a szükséglet-orientált tervezésnek és kivitelezésnek, ami minden tanuló számára biztosít-
ja az optimális fejlődés lehetőségét.

A mozgásnevelés munkaterve remekül illeszkedik a többi foglalkozás munkatervében talál-
ható témahetekhez, kapcsolódik az időjáráshoz is, így megvalósítható a fejlesztő nevelés-okta-
tásban az a komplexitás, ami segíti a tanulókat az egyes foglalkozásokon elsajátított ismeretek 
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integrálásában, szintetizálásában. A munkatervben szereplő játékok kifejezetten jól illeszked-
nek az adott foglalkozás célkitűzéseihez és feladataihoz. Nagyon kiváló lehetőség, hogy a ta-
nulók egy héten egyszer uszodai foglalkozáson vehetnek részt, és ez szervesen beépül a moz-
gásnevelésbe, ehhez készült a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG) foglalkozások 
munkaterve. A mozgásnevelésben hangsúlyos szerepe van a pozícionálásnak, ehhez készült 
egy további segédanyag, melyben nemcsak azt mutatják be, hogy milyen eszközök vehetők 
igénybe az optimális testhelyzetek biztosításához, hanem azt is láthatjuk, hogy egy úgynevezett 
pozícionáló tábla használatával jelenítik meg minden munkatárs számára, hogy az egyes fog-
lalkozásokon melyik tanuló számára melyik a legmegfelelőbb testhelyzet.

Csak elismeréssel lehet szólni a csodálatosan összeállított, lenyűgöző tartalmú mondóka-, 
vers- és énekgyűjteményről, ami követi a munkatervekben található tematikákat, megfelel a 
gyermekek és a később a fiatalok életkori sajátosságainak. Hatalmas repertoárt ad a gyógypeda-
gógusok és a gyógypedagógiai segítő munkatársak kezébe a foglalkozások változatos, és valódi 
művészeti, irodalmi értékekkel színvonalassá tett megtartásához. A tanulók témához illeszkedő 
alkotásainak bemutatása csak tovább emeli a gyűjtemény értékét, szép illusztrációkat ad a mon-
dókákhoz, versekhez, énekekhez.

A játékgyűjtemény a mondóka- vers- és énekgyűjteményhez hasonlóan egy igazán hasz-
nos gyűjtemény, tele érdekes és izgalmas játékokkal, kreatív megoldásokkal. Nagy segítség a 
differenciálás lehetőségeinek pontos megfogalmazása, illetve a játékok további változatainak, 
adaptálási lehetőségeinek felvázolása. 

A munkához szívből gratulálok az alkotók közösségének. Az anyagok reménység szerint 
széles körben hozzáférhetők lesznek a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekekkel és fia-
talokkal vagy akár felnőttekkel foglalkozó szakemberek számára. Mindemellett a teljes mód-
szertani anyag a szülők, hozzátartozók számára is rengeteg hasznos ötletet tartalmaz, továbbá 
a leendő gyógypedagógusok számára felsőoktatási segédanyagként is jól hasznosítható (kü-
lönösen az értelmileg akadályozottak pedagógiája és a szomatopedagógia szakirányon), vagy 
különböző gyakorlat-orientált továbbképzések anyagát is képezheti.

Szeretettel ajánlom mindenkinek, aki bárhol a szakterületen, bármely ágazatban – a korai 
fejlesztéstől kezdve a fejlesztő nevelés-oktatáson át a felnőtt korú fogyatékos személyek ellá-
tásáig – magas támogatási szükségletű (súlyosan-halmozottan fogyatékos) személyek nevelésé-
vel, oktatásával fejlesztésével, rehabilitációjával foglalkozik.

Budapest, 2021. április 8.

Dr. Márkus Eszter
egyetemi docens

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A MÓDSZERTANI DOKUMENTUMOKAT LEKTORÁLTA

Dr. Márkus Eszter lektor
Egyetemi docens
Oligofrénpedagógiai - szomatopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár
Speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Szomatopedagógiai Szakcsoport
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ELŐSZÓ

Magyarország Kormánya „Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „A 
köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” tárgyú felhívást tett közzé 2017-ben, amelyre A 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete is benyújtotta pályázatát:

„A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását biztosító jó gyakor-
latok módszertanának fejlesztése és átadása című, az EFOP-3.1.6-16-2017-00014 azonosító 
számú projekt” a Kaposváron működő Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
(továbbiakban NGYPMK) fejlesztését célozta meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság támogatói döntése alapján az elnyert támogatás: 45 millió Ft.

A projekt alapvető céljai: A tudásmegosztás a célcsoportok szükségleteihez igazodó mód-
szertani, valamint speciális segédanyagok részletes kidolgozásával, a jó gyakorlatok más szol-
gáltatók számára történő átadásával. A szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök beszerzésé-
vel, valamint a gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítésével kíván a projekt hozzájárulni 
a minőségi fejlesztő neveléshez-oktatáshoz és a komplex hátránykompenzációs szolgáltatások 
elérhetőbbé tételéhez.

A projekt 4 db lektorált módszertani anyag kiadását is lehetővé tette. A módszertani 
anyagok, egész tanévre nyújtanak támogatást a pedagógusoknak a tervező munkájukhoz. A do-
kumentumok egy-egy része önállóan is használható, de a 4 kötet egymást kiegészítve, komplex 
módon könnyíti meg a gyógypedagógusok, pedagógusok felkészülését. A mozgásneveléssel, 
mozgásfejlesztéssel foglalkozó és az intellektuális képességek fejlesztését végző szakemberek 
összehangolt team munkája tükröződik a módszertani dokumentumokban.

A kiadvány a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ szakemberei által lett ösz-
szeállítva:

 Komplex gyógypedagógiai fejlesztés foglalkozásainak munkaterve és módszertana 
I. kötet
Értelmi területek fejlesztését felölelő foglalkozások munkaterve és módszertana
Reggeli köszöntő, Önkiszolgálás, Szűkebb- tágabb környezet, Munka- szabadidő, 
Ének-zene
 Mozgásnevelés, mozgásfejlesztés, önkiszolgálási képesség fejlesztés, Hidroterápiás 

Rehabilitációs Gimnasztika munkaterve és módszertana II. kötet
A fejlesztő–nevelő oktatást támogató segédletek

 A pozícionálás eszközei és azok használatára vonatkozó útmutató III. kötet
A pozícionáló tábla és annak használatára vonatkozó útmutató elkészítése, a személyre 
szabott mozgásnevelés, mozgásfejlesztés, az önálló életvitel kialakítását segítő fejlesztő 
tevékenység végzésének megkönnyítése, egységessé tétele érdekében.
 Mondóka-, vers-, ének- és játék gyűjtemény IV. kötet összeállítása a fejlesztő neve-

lő–oktató gyógypedagógiai tevékenység gyakorlati alkalmazásának segítése érdekében.
Tisztelt Olvasó!
Szakmai meggyőződéssel szeretnénk segítséget nyújtani a fejlesztő nevelés–oktatásban 

dolgozó szakemberek tervező munkájához, legyen pályakezdő vagy már régebben dolgozó 
gyógypedagógus, pedagógus vagy gyógypedagógiai pálya iránt érdeklődő személy.

Ajánljuk a módszertani kiadványokat azoknak a fejlesztő nevelés-oktatásban dolgozó 
szakembereknek, akik elhivatottsággal, szakmai koncepcióval fordulnak a súlyosan-halmo-
zottan fogyatékos tanulók felé.

A „súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók” kifejezést gyógypedagógiai tartalmának 
jelentése miatt, a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ szakmai anyagaiban kö-
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tőjeles írásmóddal használjuk, ellentétben a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
és az Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához használatos dokumentumaiban.

(Márkus, 2021. lektori vélemény)

E kiadványok megjelentetésével tiszteletemet fejezem ki a Mozgáskorlátozottak So-
mogy Megyei Egyesületének alapító és jelenlegi tagjainak, munkatársainak, egykori és jelen-
legi növendékeinek és hozzátartozóinak.

Megbecsüléssel gondolok azon munkatársaimra - Németh Adrienne, Kárpáti Anikó, Öl-
vetiné Jelinek Beáta, Lázár Attiláné, Lengyel Ágnes, Proszonyák Zsuzsanna, Varga Lászlóné,

 Zsálek Erika, Szabó Rita - akikkel 1997-től a kezdeti nehézségeket legyőzve kezdtük meg 
a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok fejlesztését a Napsugár Gyógypedagó-
giai Módszertani Központban. 

Az Ő szakmai tudásuk és az elkötelezettségük találkozott a szakmai elképzeléseimmel, 
melynek eredményeként jelenlegi munkatársaimmal kidolgoztuk a négy kötetből álló 
módszertani dokumentumainkat, több mint 22 éves gyakorlati tapasztalatra építve.

Alföldi Róbert színművész idézetével zárom gondolataimat:
„Egy olyan világot szeretnék, amibe az élethez és a boldogsághoz való jog nem kérdés és 

nem külön megoldandó feladat, hanem ugyanolyan természetes dolog, mint az, hogy az is előre 
jusson, akinek ez nem is olyan egyszerű. A sérült emberek mutatják meg, hogy nincs lehetet-
len. A Társadalom pedig örüljön, hogy vannak ilyen tagjai. Megmutatják, hogy hogy kellene 
élnünk!”

dr. Hegedüs-Beleznai Csilla
gyógypedagógus/projektmenedzser
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A MÓDSZERTANI DOKUMENTUMOKAT 
KÉSZÍTETTÉK

Ballérné Kiss Angéla

Gyógypedagógus: értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos ta-
nár 
Mentori vezetőtanári szakvizsga, Nyelv és beszédfejlesztő pedagó-
gus 
Augmentatív Alterntív Kommunikációs szakember
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében és 
A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök 
alkalmazása a gyakorlatban című tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.
Tanító

Gelencsér Ágnes

Gyógypedagógus: szomatopedagógia és tanulásban akadályozottak 
pedagógia szakirány
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében című tanfolyammal rendelkező szakember.

dr. Hegedüs-Beleznai Csilla

Gyógypedagógus: oligofrénpedagógia szakos tanár
Szenzoros-Integrációs terapeuta
Közoktatásvezetői szakvizsga
Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja szakvizsga
Augmentatív Alterntív Kommunikációs szakember
Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek egész életívet 
átfogó gyógypedagógiai kísérése, A súlyosan-halmozottan fogyatékos 
gyermekek korai fejlesztésének, a képzési kötelezett gyermekek fej-
lesztésének általános és speciális kérdései tanfolyamokkal rendelkező 
szakember.
Tanító
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Király Nikoletta Flóra 

Gyógypedagógus: értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos ta-
nár 
Német nemzetiségi óvodapedagógus, óvodapedagógusi gyógytest-
nevelő
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében és 
A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök 
alkalmazása a gyakorlatban című tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.

Kopházi Médea

gyógytornász – fizioterapeuta
Kinesio-Tape alap, Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyer-
mekkorban, Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan 
fogyatékos tanulók esetében című tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.

Kugliné Jónás Judit

Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében és 
A mozgássérülés alapjai, alapvető technikák, terápiák és eszközök 
alkalmazása a gyakorlatban című tanfolyamokkal rendelkező szak-
ember.
Tanító
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Ölvetiné Jelinek Beáta

Konduktor – Általános Iskolai Tanító
Gyógytestnevelő szakvizsga
Pfaffenrot terapeuta
Szenzoros Integrációs terapeuta
A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztésének, 
a képzési kötelezett gyermekek fejlesztésének általános és speciá-
lis kérdései, Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyermekkorban, 
Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
tanulók esetében című tanfolyamokkal rendelkező szakember.

Proszonyák Zsuzsanna

Gyógypedagógus: szomatopedagógia szakos tanár
Gyógypedagógiai és közoktatásvezetői szakvizsga
Okleveles rehabilitációs szakember
Augmentatív Alterntív Kommunikációs szakember
Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek egész 
életívet átfogó gyógypedagógiai kísérése, A súlyosan-halmozottan 
fogyatékos gyermekek korai fejlesztésének, a képzési kötelezett 
gyermekek fejlesztésének általános és speciális kérdései, Étkezési 
zavarok és terápiájuk a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók 
esetében című tanfolyamokkal rendelkező szakember.
Tanító

Péterfi Csilla

Gyógypedagógus: tanulásban akadályozottak pedagógiája és szoma-
topedagógia szakirány
Portage-modell tanfolyammal rendelkező szakember.
Tanító
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Varga Lászlóné

Gyógyúszás foglalkoztató
Gyógymasszőr 
Gyógypedagógiai asszisztens
Szociális asszisztens

A módszertani dokumentumok készítői
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1. Bevezetés 
 

A pozícionáló tábla és annak használatára vonatkozó útmutató a Napsugár 

Gyógypedagógiai Módszertani Központban dolgozó súlyosan-halmozottan fogyatékos 

gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó mozgásfejlesztő szakemberek közreműködésével és az 

általuk szerzett tapasztalatok felhasználásával készült. Az útmutató célja, hogy olyan szakmai 

segítséget biztosítson a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekekkel, fiatalokkal 

foglalkozó szakemberek számára, amely hozzásegíti őket a jobb tanulási-foglalkozási 

testhelyzetek, önellátási-, játék és pihenő testhelyzetek megtalálásához. 

 Célunk továbbá annak bemutatása a szakemberek számára, hogyan érhetnek el 

hatékonyabb együttműködést a gyermekekkel, fiatalokkal egy-egy tevékenység 

megtanulásánál.  

 A tanulók szükségleteinek megfelelően lehetővé kell tenni a különböző segédeszközök 

alkalmazásával a helyes testhelyzetek (fekvés, ülés) kialakítását.1 

Az útmutatóban fekvő, ülő, álló, testhelyzeteket határoztunk meg. A különböző 

testhelyzetekhez célokat, feladatokat, alkalmazható területeket és eszközöket rendeltünk 

hozzá, képi illusztrációval vagy ábrával. 

Az egyéb eszközök fejezetben bemutatjuk a decubitus (felfekvés) megakadályozását szolgáló, 

és a személyi segítést könnyítő -, valamint a mozgatás eszközeit. 

A pozícionálás eszközei és azok használatára vonatkozó útmutató segédlete „A 
mozgásnevelés, mozgásfejlesztés, önkiszolgálási képesség fejlesztés, hidroterápiás 
rehabilitációs gimnasztika munkatervének” és „A komplex gyógypedagógiai fejlesztés 
foglalkozásainak munkatervének”. 

A segédlet a mozgásfejlesztéssel foglalkozó szakembereken kívül segítséget nyújt 

gyógypedagógusoknak, pedagógusoknak, nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek, 

szociális területen dolgozó szakembereknek és szülőknek is. Használhatják azok az 

intézmények is, akik súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekkel foglalkoznak. 

 

Proszonyák Zsuzsanna 

szomatopedagógus 

 
                                                            
1 SNI Irányelv OH,2020 
 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 
 



16

2. Pozícionálás fogalma 
 

A pozicionálás olyan könnyítő kiinduló helyzetnek a kialakítását, és „megtalálását” jelenti, 

amelyben az optimális cél elérhető.  

 

A pozícionálás célja 

˗ a helytelen testtartás és testhelyzet megszüntetése, vagy legalább közelítése az 

optimálishoz 

˗ kóros mozgásminták oldása 

˗ a tónus lehetséges befolyásolása  

˗ az optimális statikus és az optimális dinamikus helyzet segítése  

˗ a különböző tevékenységekhez szükséges biztonságos helyzet megtalálása 

˗ gondozási műveletek megkönnyítése, az önkiszolgálási tevékenységek lehető 

legönállóbb kivitelezése 

˗ légzés, hangadás, tekintet, a manipuláció optimális pozíciójának megtalálása, a 

kézhasználat elősegítése (Benczúr,2000,1988) 

A pozícionálás során figyelni kell azokra a kontraindikált (ellenjavallt)- nem megfelelő- 

helyzetekre, amelyek a deformitásokat, a rossz tartásokat és a kontraktúrákat (ízületi 

deformitásokat, rögzüléseket) növelik. A foglalkozásokon olyan megfelelő testhelyzeteket 

kell választani a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók számára, amelyeket a 

mozgásnevelésen már megismertek, megszoktak. De nem elég csak a mozgásnevelés órán 

ügyelni erre, hiszen a gyermek, fiatalok megfelelő elhelyezése az egész nap folyamán fontos. 

(Gardi,1999) A konktraindikált testhelyzetek és mozgásformák tekintetében mindig szükséges 

a mozgásnevelés szakembereihez fordulni segítségért. 

A pozícionáló tábla egy olyan vizuális segítséget nyújtó eszköz, amely támaszt nyújt a 

pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítőknek és az osztályban helyettesítő 

szakembereknek. Fényképekkel, ábrákkal teszi egyértelművé a tanulók optimális elhelyezését. 
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A pozícionálás eszköze 

 

1. kép 

Pozícionáló tábla  

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

 

A pozícionálás eszköze 

 

1. kép 

Pozícionáló tábla  

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

 

A pozícionálás eszköze 

 

1. kép 

Pozícionáló tábla  

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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Mit használunk fel a tábla elkészítéséhez:  

˗ a tanuló fényképét  

˗ pozícionáló eszközökben elhelyezett gyermek, fiatal képei  

˗ a tanuló fejlesztési terve  

˗ rajzírás, pozícionáló képek  

˗ a tevékenységi helyzetek megjelölésének kis képei: Ö- önkiszolgálás (mosakodás, 

kézmosás, fogmosás, öltözködés, étkezés, WC-használat), T-tanulás, K-

kommunikáció, J- játék, P- pihenés, U- udvari játék 

3. Alapelvek  
 

Az alapelvek megegyeznek a pozícionáló helyzet megválasztásának szempontjaival. 

1. Az optimalizációs cél megtalálása:  

˗ biztonság (a lehető legnagyobb biztonságban érezze magát) 

˗ hatékonyság (mozdulat indítása, kivitelezése, célirányos feladatvégzés) 

˗ komfort (jól érezze magát, legyen kényelmes) 

˗ aktivitásra ösztönző (akaraterővel, kitartással önálló mozgás végrehajtása) 

(Bernolák,1997) 

2. Az optimális testhelyzet (OpT) szükséges az adott személy adott tevékenységének sikeres 

kivitelezéséhez.  Minden esetben a fiziológiás alaphelyzet a kiinduló pont. Ehhez képest kell 

megkeresni a legközelebbi megoldási módokat. (Benczúr, 2000) 

3. Tanulhatóság: az útmutatónak lehetővé kell tennie, hogy a szakemberek, mint felhasználók 

egyértelműen és biztonsággal tudják használni. 

4. A különböző élethelyzetekben a sikeresség biztosításához járul hozzá, időt és személyi 

segítséget csökkenthetünk vele. 

5. A munkát a fokozatosság és a tervszerűség jellemezze. 

6. Az optimális testhelyzetek bemutatását szolgáló pozícionáló tábla legyen rugalmas, 

bővíthető, specifikus, amely legyen alkalmas több feladat ellátásra. Használati értékének 

legjobb mutatója, hogy használják-e. Megfelelő akkor lesz, ha jól illeszkednek a tanulók 

igényeihez. 
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4. Célcsoport leírása 
 

Súlyosan-halmozottan fogyatékos az a személy, aki legalább két területen minősül 

fogyatékosnak és ezek közül legalább az egyik területen a legsúlyosabb minősítést kapja. A 

súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, 

a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A súlyosan-halmozottan fogyatékos 

tanulók esetében a leggyakrabban a súlyos kommunikációs zavar, a különböző súlyosságú 

mozgásszervi fogyatékosság, valamint intellektuális képességzavar jelenik meg, amelyhez 

társulhat pl. látás-, és hallássérülés, figyelem-, és magatartási zavar és nagyon sokszor 

epilepszia.2  

A fogyatékosságok különböző kombinációkban és súlyossági fokozatokban, esetleg eltérő 

időben jelenhetnek meg. A súlyos sérülés az esetek többségében érinti a mozgásállapotot. A 

súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek fejlesztésénél a jó testi és lelki közérzet 

megteremtése fontos feladat.  Pozícionálás során a tanuló saját önindította mozgását 

használva tud részt venni a játékban, különböző tevékenységekben közösen másokkal. Maga a 

jó pozíció önmagában is lehet fejlesztő hatású.  

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok körében jelentős csoportot alkotnak 

azok, akiknek központi idegrendszert érintő komplex károsodás következtében kialakult 

mozgásrendellenessége van.  

Cerebrális parézis 
 

A központi idegrendszer károsodása legtöbbször a fejlődés korai időszakában történik. Ez egy 

maradandó állapotot eredményez, mely elsősorban a testtartást, a mozgást érinti, valamint a 

különböző tevékenységek korlátozásával is jár.  

A klinikai tünettől függően sokféle eltérés alakulhat ki:  

˗ veleszületett, csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása 

˗ kóros izomtónus, tónuseloszlási zavarok jelenléte, - fokozott (spasztikus), vagy 

csökkent (hipotónia)  

˗ kompenzációs mozgásminták megjelenése 
                                                            
2 SNI Irányelv OH,2020 
 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok  
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˗ kialakulhatnak tartási rendellenességek, kontraktúrák, kényszertartások 

˗ a mozgásfejlődés lehet megkésett, vagy hibás, hiányossá válhat a mozgásdinamika, 

mozgáskésztetés (Katona, 1999) 

A tünetek véglegessé válhatnak, amely az egész életet meghatározó állapotot eredményezi. 

Funkciózavar szerinti felosztásban megkülönböztetünk spasztikus, hipotóniás, atetótikus, 

ataxiás állapotokat, amelyek zavarják a mozgás összehangolását. (Gardi, 1999) 

A bénulások kiterjedhetnek mind a négy végtagra, két felső vagy két alsó végtagra, vagy 

azonos oldali végtagokra is. 

A cerebrális parézis –a központi idegrendszeri károsodás következtében kialakult 

mozgásrendellenességek - esetében az egyén pozícionált helyzetben képes ellazulni, kóros 

reflexei oldódhatnak, izomtónusa normalizálódhat és a tevékenységeket könnyebben tudja 

indítani. 

5. Alkalmazásának területei  
 

A mozgásnevelő feladata a mozgáskorlátozott személy biztonságos testhelyzetének 

megtalálása a különböző tevékenységek során, majd a helytelen testtartás és az optimális 

testhelyzet bemutatása különböző helyzetekben a munkatársak számára. Mindig egyén és 

tevékenység függő, amelyet meghatároznak a klinikai tünetek. A tanulók szükségleteinek 

megfelelően a pozicionáláshoz szükséges különböző segédeszközök és támogató eszközök 

alkalmazása. (Benczúr, 2000) 

A pozícionálás kiemelten fontos a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek esetében, mert 

ezzel javíthatók a tanulási feltételek. Ebben a helyzetben könnyebbé válik a… 

˗ mozdulatok elindítása, kivitelezése, fenntartása és befejezése  

˗ testhelyzetek változtatása, 

˗ célirányos feladatvégzés (Benczúr, 2000) 

Területek:   
 

˗ tanulás, fejlesztés 

˗ mindennapos tevékenységek (önellátás, önkiszolgálás tevékenységei): étkezés, 

öltözködés, kézmosás, fogmosás stb. 
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˗ pihenés helyzetei 

˗ játék 

˗ udvari tevékenységek 

˗ kommunikációs helyzetek 

6. Testhelyzetek 
 

Testhelyzet alatt az ember testrészeinek egymáshoz és környezethez viszonyított 

elhelyezkedését értjük.  

 

Fekvés 
 

Háton fekvés 

Szakmai célok, feladatok 

˗ feszes izomtónus, erős tónusfokozódás gátlására kialakított helyzet 

˗ könnyebbé válik az ellazulás, elősegíti a pihenést 

˗ megteremti a feltételeket, a kommunikációs helyzethez 

Alkalmazható területek 

˗ kommunikáció, augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) során  

˗ pihenéskor 

˗ fejlesztési-, tanulási helyzetekben 

 

Alkalmazható eszközök: párnák, hengerek, fizioball labda, ékek, matracok, speciálisan 

állítható ágy, pozícionáló fektetők 
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2 - 3. kép 

Pozícionáló hengerpárna 

(forrás: https://unizdrav.hu/termek/2870/pozicionalo-hengerparna-125-x-20-cm) 

     

4. kép  5. kép 

Térd-, lábtámasz Lábemelő párna 
(4. kép, forrás: https://www.gyogyaszfutar.hu/Qmed-terd-es-labtamaszto-parna) 

(5. kép, forrás: https://www.gyogyaszfutar.hu/Osszehajthato-labemelo-parna) 
 

   

6. kép      7. kép 

Fizio-Roll duplalabda - fiziohenger     Láb alátámasztása fizioball labdán 

(forrás: https://www.r-med.com/fizio-roll)         (forrás: NGYPMK saját kép) 
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 8. kép 9. kép 

      Háton fekvő helyzet babzsák fotelban  Háton fekvő helyzet fektető modulban 
(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

           
 10. kép 11. kép 
      Háton fekvő helyzet hintaágyban Háton fekvő helyzet éken étkezési helyzetben 
        (forrás: Benczúr, 2000. p. 148) (forrás: Müller in Márkus, 1996. p. 208) 
        

   
                              12. kép  13. kép 
              Háton fekvés pozícionálóban                    Háton fekvés pozícionálóban étkezési 
                                                                                                helyzetben 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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14-15. kép 

A 12-13-as kép pozícionáló készlete 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

         
 16. kép 17. kép 

Háton fekvés pozícionáló elem segítségével Háton fekvés láb megtámasztásával 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

   

18-19. kép 

Hátonfekvés láb ortézisekben (térdsín) 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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20. kép 

Háton fekvő helyzet fürdetőszékben fürdéshez 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

      
21-22. kép 

Nyakpárna, fürdető szék 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

Oldalfekvés 

Szakmai célok, feladatok 

˗ feszes izomtónus, erős tónusfokozódás gátlására kialakított helyzet 

˗ könnyebbé válik az egy kézzel végzett tevékenység 

˗ a manipuláció a felül levő kéz bizonyos helyzetekben jobban alátámasztható 

˗ a fej biztosabb megtartása 
 



26

Alkalmazható területek 

˗ pihenés során 

˗ tanulási helyzetekben: pl. manipuláció 

˗ játék 

Alkalmazható eszközök: párnák, hengerpárna, patkópárna, plédek, henger 

 

23. kép 

Párnákkal pozícionált oldalfekvés 
(forrás: https://www.informed.hu/index.nfo?tPath=/gyogyszer/gyacs/application/&article_id=32571) 

 

  
24. kép 25. kép 

Különböző pozícionált oldalfekvés Oldalfekvés hengerekkel segítve  

 (forrás: Benczúr, 2000. p. 148) (forrás: NGYPMK saját kép) 
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          26. kép          27. kép 

    Oldalfekvésben pozícionálás párnákkal                Oldalfekvésben pozícionálás pléddel 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

Hason fekvés 

Szakmai célok, feladatok 

˗ hipotón izomtónusú tanulók esetében a mellkas megfelelő alátámasztása  

˗ segítheti a fejemelést  

˗ gátolja a flexiós helyzetet 

˗ lehetővé teszi a kéz letámasztását, és könnyítheti a manipulációt  

˗ lehetőséget ad a tartás megfelelő korrigálására 

Alkalmazható területek 

˗ tanulás, fejlesztés: pl. tükör előtti feladatoknál 

˗ spontán játék  

˗ kommunikációs helyzetek 
 

Alkalmazható eszközök: párnák, hengerpárna, ékek, fizioball labda, tojáslabda, pléd, 

pozícionáló híd 
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 28. kép   29. kép 

 Hason fekvés éken  Hason fekvés fizioball labdán 

 (forrás: Benczúr, 1988. p. 288)  (forrás: NGYPMK saját kép) 

 
30. kép  

Pozícionáló híd 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

A fekvő helyzeteknél alkalmazható közgyógyellátásra felírható segédeszközök: láb-, és kéz 

ortézisek, könyöksín, fektető 

Ülés 
 

A gyermekek, fiatalok a nap nagy részét ebben a helyzetben töltik, ezért tanulásnál és 

önkiszolgálásnál (pl. étkezés, kézmosás, fogmosás, fésülködés) fontos pozícionálási mód 

lehet.  

A helyes ülés során a medence és a gerinc stabilan és kényelmesen támaszt és nem akadályoz 

semmilyen ülésben végrehajtható tevékenységet. A stabil ülést a medence helyzete, a 
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csípőkben kb. 90 fokos hajlítása, a gerinc ágyéki szakaszának megtámasztása jelenti. 

(Vekerdy, 2010) 

A helyes megtámasztás nem rontja a szervek állapotát és csökkenti a fáradékonyságot. A 

helytelen megtámasztás terheli a csontozatot, decubitust (felfekvést) okozhat. Egy rosszul 

megválasztott ülési pozíció fokozhatja az izomtónust, amely deformitásokhoz, 

kontraktúrákhoz (ízületi rögzülésekhez, a mozgás beszűküléséhez) vezethet. 

Pozícionált ültetés 

˗ mindig egyénre szabott ültetési módot kell alkalmazni 

˗ a megfelelő eszköz, segédeszköz megkeresése  

˗ medencerögzítés, talptámasz  

Nagyon fontos a jó rögzítés és a támasz. Ehhez szükségesek lehetnek a következő eszközök: 

széktámla, ülőfűző, térd alá helyezett párna, hevederek, ékpárna, antidecubitus párna, Swash 

csípőortézis 3 

Alsó végtag rögzítése 

˗ csípőízület, a térdízület és a bokaízület fiziológiás helyzetben legyen (ülésben ez a 

csípő-, térd- és bokaízület 90°-os állása) 

˗ a lábszárakat függőleges helyzetben rögzítjük 

˗ extenziós túlsúly esetén rögzítjük a csípőt, a lábszárat, és ha szükséges a talpat is 

megtámasztjuk  

˗ flexió esetén a combot térd fölött rögzítjük, a lábakat is rögzítjük, és használatunk 

sarokütközőt 

˗ a lábak rögzítése lábtartó zsámollyal is megvalósítható  

Törzs rögzítése 

˗ bizonyos helyzetekben, oldalirányban támaszokat alkalmazhatunk  

˗ gerincferdülés esetén gerincfűzőt, ülőkorzettet használhatunk 

Fej tartása 

˗ a tudatos fejkontroll alapfeltétele a törzs és a vállöv megfelelő helyzete  

˗ a fej megtámasztása, ahol az izomerő nagyfokú csökkenést mutat  

                                                            
3 Ülő helyzetben a csípőt abdukálja, a használónak ülésbiztonságot ad. 
  (forrás: https://www.drorto.hu/cp-s-ellatas-eszkozei/) 
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˗ tarkótámasz használata súlyosabb fokú  hipotónia esetén 

 

Karok megtámasztása 

˗ alapfeltétel, hogy a gyermek a saját karjának súlyát tudja mozgatni az asztalon  

˗ ehhez szükség lehet az alkar alátámasztására 

˗ kapaszkodók használata  

˗ atetótikus, ataxiás gyermekek esetében ettől extrém helyzetben el lehet térni  

 

Sarok-, Z-ülés, törökülés, térdelő állás 

Szakmai célok, feladatok 

˗ reflexgátló helyzetek 

˗ ha szükséges a kézzel támaszkodik, ha nem, akkor felszabadíthatjuk a felső végtagokat 

a támasz alól 

˗ az alsó végtag fokozott feszítésének megakadályozása 

˗ annál elvárható ez a helyzet, aki a fejét legalább rövid ideig megtartja 

Alkalmazható 

˗ kommunikáció fejlesztés, AAK használat során 

˗ szemkontaktust igénylő feladatoknál 

˗ tanulási-, fejlesztési helyzetekben: pl. manipuláció 

˗ spontán játék, szabadidős tevékenység 

Alkalmazható eszközök: kis dobogó, térdeplő, ék, zsámoly 

      

    31. kép       32. kép 

        Törökülés kommunikációs helyzetben   Törökülésben játék 

                 (forrás: NGYPMK saját kép)   
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33. kép 

Törökülés ék mellett 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

    
34. kép  35. kép 

Sarokülés térdeplőn Sarokülés könyöksínben 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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36. kép 37. kép 

Z-ülés zsámoly mögött Térdelőállás zsámolynál 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

Lovagló ülés 

Szakmai célok, feladatok 

˗ a lábak letámasztásával stabilabb ülés kivitelezhető 

˗ ha szükséges kézzel támaszkodik, ha nem, akkor felszabadíthatjuk a felső végtagokat a 

támasz alól 

˗ annál várható el ez a helyzet, aki fejét megtartja és törzskontrollja stabil 

˗ a segítő ebben a helyzetben mobilisabb, ezért ha szükséges hatékonyabban tud segíteni 

Alkalmazható 

˗ kommunikáció, AAK során 

˗ tanulási-, fejlesztési helyzetekben 

˗ játék tevékenységeknél 

˗ udvari játékok használata során 

Alkalmazható eszközök: fizioball labda, tojás labda, henger, hintaló 
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38. kép            39. kép 

 Lovagló ülés fizioball labdán Lovagló ülés hengeren 

                (forrás: NGYPMK saját kép)                              (forrás: Benczúr, 2000. p. 148) 

 

 
40. kép 

 Therapy Master kiegészítő eleme 

  (forrás: NGYPMK saját kép)                                 

Ülés széken, speciális széken, egyéb eszközökön 

Szakmai célok, feladatok 

˗ szükséges a törzs-, és fejkontroll  

˗ a felső végtagok szabaddá válnak 

˗ lehetővé válik az asztalnál való tevékenykedés 

˗ a legnagyobb önállósodási lehetőséget adja 



34

Alkalmazható 

˗ kommunikáció, AAK használat során 

˗ spontán játék során 

˗ tanulási helyzetekben: pl. manipulációt, figyelem irányítását igénylő feladatoknál 

˗ önkiszolgálási helyzetek (kézmosás, étkezés, fogmosás) 

˗ utazásnál 

Alkalmazható eszközök: párnák alátámasztáshoz, ékpárnák, különböző támaszok, zsámoly, 

gurulós székek a mozgatáshoz, kivágott peremű asztal, swash csípőortézis. 

 

   
41. kép      42. kép 

 Ülés zsámolyon ortopéd cipőben Ülés swash csípőortézisben 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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 43. kép      44. kép 

Ülés pozícionáló széken dönthető  kisasztalnál  Ülés párnával támasztva széken 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

    
 45. kép       46. kép 

 Ülés gerincfűzőben széken  Ülés speciális széken 

 kivágott kisasztalnál ortézisben, kivágott asztalnál 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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47. kép 

Ülésben étkezési helyzetben segítő által pozícionálva  

(forrás: Müller in Márkus, 1996. p. 220) 

Ülés modulban, ülőkorzettben  

Szakmai célok, feladatok 

˗ feszes izomtónus esetén erős tónusfokozódás gátlására kialakított helyzet 

˗ hipotón izomtónus esetén optimális támaszhelyzetet biztosít 

˗ deformitásnak megfelelő korrigált helyzetet teremt 

˗ felszabadíthatja a felső végtagokat (van kivétel: erős flexiós tónusfokozódás, súlyos 

fokú gerincdeformitás) 

˗ több helyen rögzít és megfelelő helyen korrigál 

˗ biztonságérzetet ad, a lehetőségekhez képest kényelmet nyújt 

˗ a fej biztosabb megtartását is segíteni lehet támaszokkal 

 

Alkalmazható 

˗ kommunikáció, AAK használat során 

˗ tanulási helyzetekben: pl. manipuláció 

˗ önkiszolgálás során (pl. étkezés, fogmosás, kézmosás, fésülködés) 

˗ utazás során 

˗ szabadidős helyzetekben 

Az ülőkorzettek közgyógyellátás keretében írhatók fel, amelyek egyedi mintavétel alapján 

készülnek. Modulban ülésnél fontos a mobilizálás, de meg kell említeni azt is, hogy a 

tanulónak nem kell egész nap ebben ülnie. 
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 48. kép  49. kép 

  Ülés modulban kivágott kisasztalnál  Ülés modulban lábtámasszal játék közben 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

                
 50. kép  51. kép 

 Ülés speciális modulban, széken, kivágott                 Ülés speciális modulban étkezési 

 kisasztalnál  kommunikációs helyzetben   helyzetben 
  (Alternatív Augmentatív Kommunikáció 

          fejkapcsoló használata) 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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52. kép  

   Ülés modulban kommunikációs helyzetben szereplés közben 
(versmondás kommunikátor használatával) 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
 

            
 53. kép 54. kép 

     Ülés lábtámaszos modulban Ülés lábtámaszos modulban 

 kivágott kisasztalnál  gurulós széken kivágott asztalnál gurulós széken 

                                                                    étkezési helyzetben  

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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 55. kép  56. kép 

 Ülés speciális modulban kivágott kisasztalnál Ülés lábtámaszos modulban 

 kommunikációs helyzetben                              láb ortézisben (lábsín) rajzolás 

 (Alternatív Augmentatív Kommunikáció) közben 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

   
 57. kép 58. kép 

 Ülés modulban (kézmosás)  Speciális modul lábtámasszal  
  és fejtartóval  

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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Pozícionálás kerekesszékben 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek számára felírható kerekesszékek többsége 

nem alkalmasak arra, hogy az egész napot abba töltsék. Az eszközök többsége „babakocsira” 

hasonlít, ami leginkább a közlekedésre, a szállításra, az egyik helyről a másikra való 

eljutásban segít. Átmeneti megoldás lehet, hogy a felírt kerekesszékbe modult készíttetünk.  

     
 59. kép  60. kép 

 Modul kerekesszékben  Sportolás modulos kerekesszékben 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
             

  
61 – 62. kép 

Kirándulás beállított kerekesszékben pozícionálva 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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A fiatalok esetében van lehetőség jobb funkciókkal rendelkező kerekesszék felírására, amely 

már alkalmas arra, hogy a fiatal ezt életvitelszerűen használja. A jó pozícionálást biztosítja a 

kartámasz, jól kialakított ülőfelület, különböző rögzítéseket tartalmazó lábtartó, törzset 

rögzítő hevederek.  

A közgyógyellátásra felírható segédeszközök: láb-, kéz ortézisek, swash csípőortézis, 

gerincfűző, különböző modul, kerekesszékek és tartozékai 

Az asztalnál történő ülésnél figyelembe kell venni:  

- az ülőfelület jó alátámasztást biztosítson 

- az ülésmagasság megfelelő bemérése 

- háttámla jól támasszon 

- a munkafelület, az asztal magasságának helyes megválasztása (Benczúr, 1999) 

Állás 
 

Akkor alkalmazható ez a pozícionálási mód, ha a gyermek képes a lábára terhelni, ha térdét 

nyújtja, ha fejét emeli és a helyzetet magabiztosan megtartja, valamint kórosan jelen levő 

mozgásmintája túlságosan nem akadályozza ebben. A helyes megtámasztás nem rontja a 

szervek állapotát. A helytelen megtámasztás terheli a csontozatot, az ízületeket és 

fáradékonysághoz vezet. Egy rosszul megválasztott állási pozíció deformitásokhoz, ízületi 

rögzülésekhez és a mozgás beszűküléséhez vezethet. Mivel az álló helyzet nagy megterhelést 

jelent a keringés számára, ezért minden esetben fokozott óvatossággal járjunk el.   

Állás megtámasztással 

Szakmai célok, feladatok 

˗ a fej és a törzs biztosabb megtartása 

˗ alkarral való megtámasztást még enged, ezért könnyebb az egy kézzel végzett 

manipuláció, de akár felszabadíthatóak a karok támasz alól 

˗ alkalmazható annál, aki még nem áll biztosan, de megtámasztással törzsét korrigálni 

képes 

˗ egy kézzel végzett feladatoknál, ha a másik kéz támaszt, vagy kapaszkodik 
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Alkalmazható 

˗ spontán játék helyzetekben 

˗ tanulási helyzetekben: pl. manipuláció 

˗ önkiszolgálási helyzetekben 

˗ udvari játéktevékenység során 

 

    
            63. kép  64. kép 
  Állás támaszkodva, kivágott asztalnál  Állás mosdó mellett segítővel (kézmosás) 
 segítővel  
 (forrás: NGYPMK saját kép) 
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65-66. kép 

Állás asztalnál támaszkodva játék közben 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

Állás különböző segédeszközökben 

Az álló helyzet stabilizálására és az alsó végtagok ízületeinek tehermentesítésére különböző 

segédeszközök használhatók. (Benczúr, 1999) Az állító-, és járógépek stabil pozícionált 

helyzetet biztosító rehabilitációs eszközök, amelyek közgyógyellátásra, vagy egyedi 

engedélyre írhatók fel. Előnyük, hogy az ízületeket megfelelő helyzetekben rögzítik: sarok-, 

térd- és csípőtámasz, talptámasz, ha szükséges hónalj és fejtámasz. Mindig meg kell keresni a 

gyermek számára azt a megfelelő állító eszközt, amely egyénre szabott állítási lehetőségeket 

biztosít.  

Szakmai célok, feladatok 

˗ felszabadulnak a felső végtagok 

˗ fontos a fej és a törzs helyes tartása 

˗ nem alkalmazható, ha az alsó végtag fokozott feszítésnek van kitéve, csípő 

problémánál, valamint erős gerinc deformitásnál 
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Alkalmazható 

˗ munka jellegű, praktikus tevékenységek során (pl. viráglocsolás, villanykapcsolás) 

˗ önkiszolgálási helyzetekben (pl. kézmosás) 

˗ tanulási-, fejlesztési helyzetekben 

        
 67. kép  68. kép  69. kép 

 Állás járógépben  Állás ortézisben (lábsín)  Járás ortézisben (lábsín)  

(forrás: NGYPMK saját kép) 

   

   
 70-71. kép      72. kép 

 Állás állítógépben   Játék, pakolgatás állítógépben állva 

(forrás: NGYPMK saját kép) 
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A közgyógyellátásra felírható segédeszközök: járógépek, állás pozícionáló, állítógépek, láb 

ortézisek (lábsínek), ortopéd cipő 

Egyéb eszközök 
 

Decubitus (felfekvés) megakadályozása 

A felfekvés nagyon fájdalmas és nehezen kezelhető elváltozás. A testhelyzetek gyakori 

változtatásával és speciális vagy rehabilitációs eszközök alkalmazásával kialakulása 

megelőzhető. Ha nem előzzük meg, vagy nem kezeljük időben, akkor nagyon komoly 

szövődmények alakulhatnak ki. Antidecubitus eszközök használata fontos, melyek megoldják 

helyettünk a súlypont gyakori változtatását, valamint leveszik a terhelést a kiálló csontos 

testrészekről. 

Speciális eszközök: speciális ágyak, matracok és párnák, a kerekesszéket használó 

embereknél az antidecubitus ülőpárna. A decubitus kezelése az orvos feladata, de 

kialakulásának megelőzése a pozícionálás során fontos feladat.  

 

 

       
                 73. kép       74.kép 

       Lábtámasztó párna     Gyopár gyógyászati párnák 

(73. kép, forrás: http://felfekveskezeles.hu/termekek/egeszsegugyi-parnak/28/antidecubitus-

vedoparnak/295/page=1/felfujhato-labtamaszto-parna-medigor/84) 

(74. kép, forrás: https://gyogyexpressz.com/spl/266899/GYOPAR-Parnak-Tamaszok) 
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75. kép 

Oldaltámasztó párna 

(forrás: https://gyogyaszati.hu/termekek/gyogyaszati-segedeszkozok/3/felfekves-kezelese-

megelozese-matracok-parnak/13/page=1/oldaltamaszto-parna-vp/2437) 

 

 
76. kép  

Antidecubitus matrac (közgyógyellátás által támogatott) 

(Forrás: https://harmoniagyogyaszat.hu/antidecubitus-matrac-932-70-kg-feletti-perimed) 

 

A személyi segítést könnyítő eszközök 

A súlyosan mozgáskorlátozott fiatalok mozgatása már nehéz feladat. Ezért szükség lehet 

olyan eszközökre, amelyek ezt könnyebbé teszi, és csökkentik a személyi segítségadást. A 

segítő személyek egészségének megóvása érdekében célszerű ezeket az eszközöket a 

gyermekek, fiatalok fejlesztése során a foglalkozásokba beilleszteni.  

A mozgatás eszközei 

Otthoni, valamint intézményi körülmények között mozgáskorlátozott személyek mozgatására 

hasznos segítő eszköz a betegemelő. Használata jelentősen megkönnyíti a nehezebb súlyú 

mozgáskorlátozott fiatalok mozgatását, pl. a kerekesszékbe való behelyezést.  
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Közgyógyellátásra, egyedi engedélyre felírható rehabilitációs eszköz, az emelőhálók igény 

szerint kérhetők hozzá. 

A betegemelők a multifunkcionális kialakításuknak köszönhetően több tulajdonságot is 

egyesítenek magukban. Egyrészt a szobai használat során helyhez kötött stabil emelők, 

másrészt könnyebben mozgathatók vizes helyiségekben is. Ezek az emelők nagy 

teherbírásúak, működésének betanulása után könnyen kezelhetők. Használatához tágas 

helyiségre, nagy mozgástérre van szükség, ezért az ilyen típusú lakóterekben, otthoni 

környezetben is megoldást jelenthetnek, hiszen jelentősen megkönnyítik a mindennapi életet. 

                              
77-78. kép 

Emelő és használata 

(forrás: NGYPMK saját kép) 

 

Az állítható ágyak a személyi segítők munkáját is megkönnyítik (nem kell mélyről hajolni, 

az ágy körbejárható, könnyebb a gondozási tevékenységeket végezni), hiszen így nincsenek 

annyira nagy fizikai terhelésnek kitéve.  
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                   79. kép   80. kép 

           Bobath kezelőágy rögzített Állítható magasságú ágy 

   álló helyzet megtartásához  

                                             (forrás: NGYPMK saját kép) 

 

Az egyéb eszközök egyrészt a segítőket támogatják, hiszen csökkentik a fizikai terhelést, 

másrészt biztonságot jelent a mozgáskorlátozott személynek. 

  

                   81. kép              82-83. kép 

 Betegrögzítő pánt szállításhoz                        Emelést segítő, betegmozgató öv 

 

(81.kép, forrás: https://www.newshop.hu/betegrogzito-pant-szallitashoz) 

(82-83.kép, forrás: https://medifair.hu/termek/medicare-mobi-tools-betegmozgato-ov/  

https://www.betegmozgatas.hu/segito-hevederek) 
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84-85. kép 

 Forgató korong és használata 

(forrás: https://www.betegmozgatas.hu/forgato-korong) 

 

 
86. kép 

Párnaemelő 

(forrás: https://www.erteksziget.hu/parnaemelo-hattamasz-herdegen 
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