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 A gyógyászati segédeszköz ellátás nem magát az eszközt 
jelenti, hanem azt a szolgáltatás-sort, amely a betegség orvos 
általi azonosításától, majd a beteg valós igényétől 
méretvételtől az eszköz gyártásán keresztül, annak 
kiszolgálásáig, oktatásáig, majd kontrollálásáig, szervizeléséig 
tart.  

Validálás esetén a szolgáltatás sor minden elemét meg kell 
határozni! 

 A jelenlegi rendszer ezt a szolgáltatás sort nem veszi 
figyelembe, csak eszköz-alapon differenciál. 
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Milyen fűzőt is szeretne? 
Mire van szüksége? 
Mennyi pénze van? 



Valós információ hiány: 

Orvos oldalán: 

• Melyik betegségre mit is adok? 

• Mit kell tudjak róla? 

• Szabad-e felírni?  

• Lejárt a kihordási idő? Megnyílt 
a jogosultság? 

• Milyen adminisztrációs 
követelmény tartozik hozzá? 

• Mit tegyek, hogy ne büntessenek 
meg! 

 

 

A végfelhasználó (kliens) oldalán 

• Mire lenne szükségem? 

• Hogyan működik? 

• Hogyan kell használni? 

• Nem kényelmetlen? 

• Van mellékhatása? 

• Hogy néz ki? 

• Mibe kerül? 



Virtuális információk 

Orvos oldaláról 

• Ezt kérte a beteg! 

• Ez „jár”! 

• Már tavaly is ezt írtam fel! 

• Az orvoslátogató meggyőzött! 

• Ezért kapom a legtöbbet! 

Kliens oldaláról 

• Csak ezt kaphatom! 

• Ez jár! 

• Ha ezt választom kedvezményt 
kapok! 

• Felhívtak és meggyőztek! 



Az FNO, mint információs környezet 



Gyógyászati segédeszköz információs 
környezete 

A segédeszköz ellátás 

A segédeszköz kivitele 
Gyártási tulajdonságai 

A segédeszköz funkciója,  
a kliens szükséglete. 
 

A segédeszköz hatékonysága, 
 gazdaságossága 

Szakmai tényezők Finanszírozási tényezők 



Egyedi méretvétel alapján egyedileg 
készített boka-láb ortézisek 



Boka-láb ortézis bénulásra 



Egyedileg gyártott 
boka-láb ortézisek 
bénultaknak 
(AFOk) 
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A cipő kivitelét az ortopéd cipész 
határozza meg! 

 



 

 Orthopaedic Footwear Classification 
  
1. MEDICAL NEED,  as determined by: 

 Congenital Deformity  

 Disease process  

 Injury/Trauma/Wound 

 Foot Deformity 

 Foot and Lower Limb Misalignment  

 Neurological and Vascular Deficiencies 

 
 
2. PRACTITIONER QUALIFICATION:  
Any type of orthopaedic footwear must be measured and fit by a qualified foot care provider.  

3. FOOTWEAR CATEGORY 
The categories are primarily based on the severity of the patient’s medical need and the 

footwear required to address that need. 



Az ortopéd cipőt meghatározó tényezők   
 
1. Egészségügyi szükséglet 

 Születési rendellenesség 
 Kifejlődő kóros elváltozás  
 Sérülés/trauma/fekély 
 Láb deformitás 
 Láb és alsó végtag hosszkülönbség 
 Neurológiai és keringési rendellenességek 
 

2. Kvalifikált szakember által történő kiszolgálás 
Az ortopéd cipők mindegyik típusára igaz, hogy csak megfelelő végzettséggel rendelkező 
szakember vehet méretet és illesztheti lábra.  
 

3. Az ortopéd cipő típusa 
A cipő típusát a páciens egészségügyi szükségletének súlyossága határozza meg.  
 Egyedi méretvétel alapján egyedi kaptára, egyedileg készített speciális ortopéd cipők 
 Súlyos lábelváltozások kezelésére alkalmas méretsorozatos cipő, amely csak erre 

specializálódott klinikákon szolgálható ki 
 A „standard” cipőktől eltérő tulajdonságokkal rendelkező kezelő cipők 
 
 

 



Category 1:  

Footwear in this category are custom made and are used for clients whose foot shape or condition cannot be 

accommodated by existing products (either orthopaedic off-the-shelf footwear or modified orthopaedic off-the-shelf 

footwear). Custom-made orthopaedic footwear is designed to accommodate the bony and structural abnormalities 

of the feet and lower legs resulting from trauma, disease or congenital deformities. They take into account the gait 

abnormalities and range of motion functions of the foot, ankle and lower extremities. Design consideration is given 

to the style, type of closure (laces, Velcro, etc.) and sole finishing based on the patient’s upper body impairments. 

The fabrication of custom-made orthopaedic footwear involves making a custom last, which is an accurate 

representation of the patient’s foot and ankle. The lasts are fabricated from full castings of the foot and ankle or 

using a true 3-D digitizing device that captures a full, digitized image of the plantar and dorsal aspects of the foot 

and ankle. The word last defines the three dimensional model or mold that is designed from the cast, and used in 

the fabrication process for the footwear. The last may involve the manipulation of soft tissue or accommodation of 

bony prominences of the plantar and/or dorsal areas of each foot. All custom-made orthopaedic footwear requires a 

last of the foot and ankle that may be reused with modification if necessary. All patterns are cut to reflect the true 

individual design of the lasts. Boots, shoes and sandals that are made from 100% raw materials using this unique 

last shape are considered to be custom-made. This category of footwear will typically take many weeks to produce. 

Custom-made orthopaedic footwear may cost, on average, approximately $1,200- $2,700 per pair of shoes 

(custom-made sandals would be in the range of $600- $1,000) and could possibly exceed this amount in more 

complex cases. While these are approximate costs for Canadian custom footwear, regional differences may exist in 

pricing. Custom-made orthopaedic footwear is reserved for the most serious of foot and ankle fitting problems. 

The custom-made orthopaedic footwear may include custom foot orthoses, brace work, interior and/or exterior 

modifications, which may be incorporated into the total cost of the shoe, but should be listed .  
Retail footwear is not custom-made footwear. The addition of a modification or custom foot orthotic does not transform 
retail into custom-made. 



Category 2: 

 

 

Footwear in this category is not custom made. However the design and function are specifically manufactured to 

address a particular medical condition (e.g. severe hallux valgus, hammer toes and other foot deformities). 

 

This type of footwear is designed and manufactured for medical conditions that are severe in nature, but do not 

necessarily require custom made footwear. These patients cannot be fit with “Standard” or Category 3 footwear. 

Footwear in this category can only be fitted by qualified footcare professionals and are found only in specialty 

clinics/centres. 

 
 



Category 3: 

Footwear in this category is used in less severe cases than those requiring Category 1 or 2 footwear. This type of 

footwear has specific design and manufacture features which distinguish them from “standard” footwear.  

Footwear in this category must address the patient’s specific medical condition by exhibiting all appropriate features 

listed below: 

removable sock liner/insole to accommodate prescribed orthotic devices 

additional depth built into the footwear upper, sock-liner, or additional insole inlay 

adjustable closure (i.e. laces, Velcro) to secure hind-foot position inside the shoe  

a smooth protective inner lining  

broad insole, last patterns and upper width that entirely accommodate the anatomy of the foot (NOTE: extra narrow 

last, upper and insole patterns may be required in some instances to accommodate the patient’s individual needs) 

appropriate stability through the outer sole 

a heel counter that is appropriate based on medical need:heel stability via a firm and/or extended heel counter to 

enhance subtalar stability and orthosis efficacy; and 

a soft heel counter, strap or open heel to accommodate heel pathologies, for example an ulceration caused by 

diabetes or peripheral vascular disease (a symptomatic Haglund’s deformity) 

an outer sole that is equal to, or exceeds the width of the upper  

an outer sole with sufficient toe spring (forefoot roll) to promote normal gait cycle  

a shoe that is conducive to permanent modification(s) 

 

These are guidelines only and interpretation must be left to qualified footcare providers whose education 

includes extensive training in footwear features, fit, function and modification. 



Alapvetések egy validált 
eszközrendszerhez  

 

     Az eszközcsoport listát teljes körűen, a finanszírozástól függetlenül 
kell kidolgozni.  

     E regiszternek az a célja, hogy legyen egy egységes, nemzeti 
segédeszköz regiszter.  

     A regiszterbe történő bekerülésnek ingyenesnek kell lennie.  

     Gyógyászati segédeszköznek csak a listában szereplő termékek 
minősüljenek.  

     A terméklistának teljes körű nyilvánosságot kell biztosítani. 
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Egy jól felépített struktúra hozadékai 
 
   Az eszközcsoportonként megfogalmazott funkcionális elvárások kevesebb 

teret hagynak az egyéni eltéréseknek.  
   A jól meghatározott elvárás rendszer egyben mankó a termék-

befogadáshoz és az ellenőrzéshez is.  
   Lehetővé válik, hogy a  támogatás ne eszköz szinten, hanem funkcionális 

csoport szinten jelenjék meg.  
   A rendszer nem adott gyártó, forgalmazó adott termékét, hanem a 

funkcionális kiesés pótlását támogatná.  
   Ez a metodika megteremtené az egészségügyi al-rendszerek 

kölcsönhatásait is vizsgáló költséghatékonyság-elemzés alapjait. (Lehetővé 
válna pl. a segédeszköz és egyéb ellátási metodikák (gyógytorna, műtét, 
fizioterápia stb) költségeinek összehangolt elemzése.)  
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Ki validál? 

• Hivatal? – OGYÉI EMKI 

• Finanszírozó? – OEP 

• Orvos szakma? - Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati 
Segédeszköz tagozat 

• Segédeszköz szakma? 

 

 





A segédeszköz szakmának vissza kell 
szereznie  

• Az orvos szakma 

• A jogalkotó 

• A társadalom 

támogatását! 

Meg kell teremtenie az önálló, független tudásbázisát és ennek a 
képviseletét. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


