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Hazai előzmények 
 
Dr. Endres Mária nevéhez fűződik a téma első módszertani levelének összeállítása jó két 
évtizeddel ezelőtt. Ezután 9 évvel egy ajánlás jelent meg hemiplégiásokat ill. stroke 
betegeket ellátó rehabilitációs osztályok működési kritériumairól, amely a Rehabilitációs 
Szakmai Kollégium által előzetesen megadott keretvázlat alapján az „inpatient” rehabilitáció 
sok kérdését érintette, a Kollégium által elfogadásra került, ezek által módszertani levél pótló 
szerepet töltötte be. Az azt megelőző évben pedig kísérlet történt geriátriai stroke betegek 
rehabilitációját végző egységek működési kritériumainak megfogalmazására.  
 
1995. december 12-én a stroke-betegek akut ellátásával foglalkozó hazai konszenzus 
konferencián a kerekasztalok egyikének témája a korai rehabilitáció volt, az 1996. május  
11-ei, poststroke állapotokról szóló konszenzus konferencia fő területe a rehabilitáció volt.  
 
Ápolási irányelvet tartalmazó írás is született a témában.  
 
A Magyar Stroke Társaság és a Neurológiai Szakmai Kollégium friss (2005.),  
hatályos szakmai irányelvei a cerebrovascularis betegségek megelőzéséről, 
diagnosztikájáról és ellátásáról szólnak, a rehabilitációról nem.  
Ez a tény is önálló stroke rehabilitációs irányelv megjelentetésének  
szükségessége mellett szólt. 
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A stroke következtében létrejövő, lehetséges, gyakoribb fizikai 
funkciózavarok: 
 
- izomerő csökkenés (végtag, törzs, arc-, nyelés, articulatio) 
 
- izommozgások szelektivitásának megszűnése vagy csökkenése 
 
- izomtónussal kapcsolatos változások; spaszticitás 
 
- érzészavar (proprioceptivitás!), érzékszervi zavar (pl.látótér) 

 
- egyensúlyzavar 
 
- koordinációs zavar 
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    Mozgatás és mozgás 



Botok, mankók 
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    Járókeretek 



Rollátorok 
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Kerekesszékek 
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     Nincsenek többé elérhetetlen dolgok! 

• az állás, újraállás 
    pozitív élményt nyújt 

• egy gombnyomással  

    álló helyzetbe emeli 
    használóját 

• mellkason rögzítő 
    biztonsági öv 

• térdtámasz 

        

Mechanikus kerekesszék felállító funkcióval 



 

                      Mopedek 
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Elektromos motorral meghajtott, 

joystick-irányítású utcai kerekesszék 
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Személyi gondoskodás  

és védelem eszközei  

 Higiénés eszközök 
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Személyi gondoskodás  

és védelem eszközei  
 Higiénés eszközök 



Személyi gondoskodás  

és védelem eszközei 
Mosdási, fürdési és zuhanyzási segédeszközök 
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      Tusolószékek 

Személyi gondoskodás  

és védelem eszközei 
Mosdási, fürdési és zuhanyzási segédeszközök 

 



Kapaszkodók 
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    ADL termékek 
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    ADL termékek 



Kézhosszabbító 
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Felfekvés megelőzésére szolgáló eszközök 

Antidecubitus párnák és matracok 
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Otthonápolási eszközök 
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Betegemelő lift 

A mindennapi higiénés     tevékenységek,  

a   kiültetés, átszállítás egy segítővel 

megoldható. 

 

 - Munkaerő és -idő takarékos 

- a beteg a földről is felemelhető 

- görgős talpazatának szélessége  

   változtatható  szűk ajtón is befér 

 

Funkciók szerinti heveder választék 

Teherbírása: 175 kg 



Életminőséget javító eszközök 





Alsó végtag ortézisek 

 ● „járógépek” 

● Boka,boka-láb, térd, csípő ortézisek 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ijLKvrXe58oTmM&tbnid=nFtepzg9lMtvCM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lbt.hu%2Fterdrogzitok_adaptalasa&ei=f1MdVNOWHcPBPJbIgbgI&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNEUa6zoWhdWM1UN-X4LxfJk3XjQ_Q&ust=1411294307188475


Alsó végtagok ortézisrendszerei 
Adaptív boka-láb ortézisek 
Peroneus emelők 
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Toe Off Boka-láb ortézis 
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Felső végtagok ortézis-rendszerei 
Könyökortézisek 

Gumiszövetes, fémmerevítésű könyökortézisek 
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FELSŐ VÉGTAG ORTÉZISEK Kézortézisek 
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Ujj tornáztató készülék 



Felső végtag ortézisek Váll ortézisek 
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Kartartók  



Koponyavédő 
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ARMEO-Upper limb training Housman S. et al Proc ICORR. Noordwijk, 

Netherlands 



Treadmill Training, Body Weight 

Support, Hesse 1992 
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Aktuális kérdések: 
 
- TB lista korszerűsítése 
 
- Beteg/betegség alapú támogatás 

 
- Új technológiák, új termékek hazai elfogadtatása és bevezetése 

 
- Stroke ellátásával foglalkozó szakmai kiadvány, mely tartalmazza 

az ellátásban használatos segédeszközöket 
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A rehabilitáció sikeressége, vagy sikertelensége határozza meg 
végső soron a beteg életminőségét, életkilátásait. Általános az 
a vélekedés az orvosi gondolkodásban, hogy a rehabilitáció 
csupán a mozgásszervi rehabilitációra korlátozandó.  
 
A kognitív neuropszichológia és a kognitív rehabilitáció olyan 
új tudományterületek, amelyektől nem csak az agyról alkotott 
ismereteink bővülését várjuk, de az agyi érbetegekkel 
foglalkozó minden szakembernek, sőt bizonyos szintig a beteg 
családjának is ismernie kell. 

 
 Prof. Dr. Nagy Zoltán 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! 


