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Terminologie
În cadrul acestui document, următorii termeni sunt folosiți conform definițiilor din 
rândurile de mai jos.

Scaun rulant 
corespunzător

Este scaunul rulant care corespunde condițiilor de 
mediu ale utilizatorului; este potrivit și furnizează 
suport postural adecvat; este sigur și durabil; este 
disponibil în țara utilizatorului; poate fi obținut și 
întreținut, iar serviciile sunt sustenabile în țara 
respectivă, la cel mai economic și accesibil preț.

Scaun rulant cu antrenare 
manuală

Este scaunul rulant antrenat de către utilizator sau 
prin împingere de către o altă persoană.

Scaun rulant
Este un dispozitiv cu roți, care oferă mobilitate și 
suport postural, utilizat de persoane care întâmpină 
dificultăți de mers sau de deplasare.

Furnizarea de scaune 
rulante

Este termenul generic pentru proiectarea, 
producția, furnizarea de scaune rulante și servicii 
de scaune rulante.

Servicii de scaune rulante
Sunt acea parte a procesului de furnizare a 
scaunelor rulante care se preocupă de dotarea 
utilizatorului cu un scaun rulant corespunzător.

Personal furnizor de 
servicii de scaune rulante

Este personalul care are abilități pentru furnizarea 
de scaune rulante corespunzătoare.

Utilizator de scaun rulant
Este persoana care are dificultăți de mers sau 
de deplasare și utilizează un scaun rulant pentru 
mobilitate.
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Prefață
Scaunul rulant este unul dintre echipamentele asistive cele mai frecvent utilizate pentru 
îmbunătăţirea mobilităţii personale, aceasta fiind o precondiţie a realizării drepturilor omului 
şi demnităţii individuale, permiţând persoanelor cu dizabilităţi să devină membri activi ai 
comunităţii în care trăiesc. Pentru multe persoane, un scaun rulant corespunzător, proiectat 
şi ajustat pentru a răspunde nevoilor individuale, reprezintă primul pas spre incluziune şi 
participare socială.

Regulile Standard ale Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Egalizarea Şanselor pentru 
Persoanele cu Dizabilități, Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi 
Rezoluţia Adunării Mondiale a Sănătăţii WHA58.23, care abordează problema dizabilității 
inclusiv în termeni de prevenție, management și reabilitare, toate subliniază importanţa 
scaunelor rulante şi a altor echipamente asistive. Pentru a asigura accesul persoanelor cu 
dizabilități la un scaun rulant corespunzător, în special în zonele cu resurse limitate ale lumii, 
Organizația Mondiala a Sănătății (OMS) a elaborat Ghidul privind furnizarea scaunelor 
rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate, în parteneriat cu Agenția 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Societatea Internațională pentru 
Ortezare și Protezare (ISPO).

Pentru o instruire adecvată a resurselor umane și pentru un sistem de furnizare a scaunelor 
rulante fundamentat pe principiile ghidului, OMS a dezvoltat modulul Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază.

Robert Horváth
Manager
Biroul pentru Democrație, Conflict 
și Asistență Umanitară

Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională

Alana Officer
Coordonator 
Dizabilitate și Reabilitare 
Departamentul pentru Prevenirea 
Violenței, Leziunilor și Dizabilității 
Organizația Mondială a Sănătății 
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Pachet de instruire - nivel de bază

Despre Serviciile pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel de bază

Introducere
Ulterior publicării în 2008 a Ghidului privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare 
manuală în regiuni cu resurse limitate1, Organizația Mondială a Sănătății a elaborat un 
material denumit „Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de 
bază”.

Scaunul rulant este unul dintre cele mai frecvent utilizate echipamente asistive pentru 
îmbunătățirea mobilității personale. Pentru persoanele care întâmpină dificultăți de 
deplasare, un scaun rulant care corespunde nevoilor lor fizice, stilului de viață și mediului 
în care trăiesc este un instrument esențial, ajutându-i să se bucure de o ameliorare 
semnificativă a stării de sănătate, precum și de bunăstare socială și economică. Mobilitatea 
oferă utilizatorilor de scaun rulant oportunitatea de a studia, de a lucra, de a lua parte la 
activități culturale și de a accesa servicii, cum ar fi cele de sănătate.

Importanța mobilității este reflectată și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CONUDPD) care pledează în favoarea unor „măsuri 
eficiente pentru asigurarea mobilității persoanelor cu dizabilități în cel mai înalt grad de 
independență posibil”. Pentru a asigura o mobilitate personală eficace, utilizatorul are nevoie 
de un scaun rulant care i se potrivește și care este în concordanță cu cerințe sale specifice. 
Acest lucru presupune o abordare care să răspundă nevoilor individuale ale utilizatorilor.

O metodă eficientă pentru a răspunde acestor nevoi individuale ale utilizatorilor este 
furnizarea de scaune rulante prin intermediul serviciilor de scaune rulante. Cu toate acestea, 
statisticile arată că mai puțin de 5% dintre cei care au într-adevăr nevoie de acestea 
beneficiază de acces la un scaun rulant adecvat. În plus, există oportunitatea redusă de 
instruire a personalului implicat în servicii de scaune rulante, în vederea dobândirii de abilități 
pentru o prescriere corectă a scaunului rulant.

„Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază” are ca scop 
sprijinirea instruirii de bază a personalului cu atribuții clinice și tehnice în cadrul serviciilor 
de scaune rulante (vezi Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală 
în regiuni cu resurse limitate, Figura 4.2). Pachetul de instruire susține transmiterea 
cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru a începe lucrul cu utilizatorii de scaun 
rulant care pot menține poziția așezat fără suport postural suplimentar. Acesta include: 
modalitatea de evaluare a nevoilor individuale și de asistare în selecția și pregătirea 
scaunului rulant din rândul celor disponibile, componenta de instruire a utilizatorilor 
și însoțitorilor în ceea ce privește folosirea și întreținerea scaunului rulant, precum și 
monitorizarea.
1  Organizația Mondială a Sănătății. Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse 
limitate. Geneva, (http://www.who.int/disabilites/publications/technology/wheelchairguidelines/en/index.html, accesat la data de 
15 decembrie 2011).
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Durata instruirii poate fi de 35-40 de ore, deși aceasta poate fi redusă sau extinsă, în funcție 
de nevoile specifice și de resursele disponibile în fiecare caz. Se recomandă exercițiul practic 
cu un îndrumător, pentru dezvoltarea competențelor și pentru creșterea capacității de a lucra 
independent.

OMS speră ca aceste Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant să fie livrate ca un curs de 
instruire de sine stătător, de scurtă durată, pentru personalul care lucrează deja în domeniu 
și, în egală măsură, să fie integrate în curricula programelor de instruire pentru personalul de 
reabilitare.

Grupul țintă
Acest pachet de instruire este pentru tot personalul și toți voluntarii care au ca atribuții la 
locul de muncă furnizarea de servicii de scaune rulante. Aici poate fi inclus personalul din 
domeniul sănătății, reabilitării sau personalul tehnic, personalul medical din comunități, 
precum și cel de reabilitare bazată pe comunitate, personalul de terapie ocupațională, 
fizioterapeuții, tehnicienii de protetică și ortetică, artizanii locali, meșteșugarii locali și 
utilizatorii de scaun rulant. 

  

Scopul
Modulul de bază al pachetului de instruire a fost elaborat pentru a sprijini instruirea 
personalului sau a voluntarilor în furnizarea unui scaun rulant cu antrenare manuală 
corespunzător și a unei perne adecvate acelor fete, băieți, femei și bărbați care au deficiențe 
de mobilitate, dar pot sta în poziția așezat fără sprijin postural suplimentar.

Principalul scop al instruirii este dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului implicat 
în livrarea serviciilor de scaune rulante. Livrarea cursului va ajuta la:
o creșterea numărului de utilizatori care vor primi un scaun rulant care răspunde nevoilor 

lor;
o creșterea numărului de utilizatori de scaun rulant care primesc instruire în ceea ce 

privește folosirea și întreținerea scaunului rulant și menținerea stării de sănătate în 
scaunul rulant;

o creșterea numărului de persoane care parcurg nivelul de bază al instruirii cu privire la 
furnizarea serviciilor de scaune rulante;

o îmbunătățirea competențelor personalului furnizor de servicii de scaune rulante;
o creșterea calității în furnizarea serviciilor de scaune rulante; 
o integrarea într-o mai mare măsură a furnizării serviciilor de scaune rulante în cadrul 

serviciilor de reabilitare.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Conținutul
Pachetul de instruire cuprinde:
o o trecere în revistă a celor opt etape în furnizarea serviciilor de scaune rulante descrise 

în Ghidul OMS privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu 
resurse limitate (Tabelul 1);

o lucrul cu utilizatorii de scaun rulant pentru evaluarea mobilității lor și identificarea celor 
mai bune soluții de mobilitate;

o furnizarea unui scaun rulant corespunzător, cu o pernă adecvată;

o rezolvarea problemelor prin modificări simple aduse scaunului rulant, pentru a ne asigura 
că acesta i se potrivește cât mai bine utilizatorului;

o reparații și întreținere scaune rulante;

o instruirea utilizatorilor pentru o cât mai bună folosire a scaunului rulant; 

o fabricarea unei perne din spumă modelată / burete.

Includerea elementelor referitoare la modificări simple aduse scaunului rulant este relevantă 
în mod special în cazurile în care există limitări în gama de tipuri și dimensiuni de scaune 
rulante cu antrenare manuală disponibile. Deseori, trebuie făcute ajustări pentru ca scaunul 
rulant să se potrivească utilizatorului.

Furnizarea triciclurilor nu este tratată în detaliu în cadrul acestui pachet de instruire, deși 
este recunoscută valoarea unui triciclu în cazul utilizatorilor care trebuie să parcurgă distanțe 
lungi.

Tabelul 1. Etape cheie în furnizarea serviciilor de scaune rulante:

Etapa 1 Trimiterea și programarea

Etapa 2 Evaluarea

Etapa 3 Prescrierea (selecția)

Etapa 4 Finanțarea și plasarea comenzii 

Etapa 5 Pregătirea produsului (a scaunului rulant)

Etapa 6 Probarea produsului (a scaunului rulant)

Etapa 7 Instruirea utilizatorului

Etapa 8 Întreținere, reparații și monitorizare
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Cunoștințe și abilități necesare
Nu este necesară experiența anterioară în furnizarea serviciilor de scaune rulante. Cu toate 
acestea, programul de instruire a fost creat pornind de la presupunerea că participanții au 
următoarele cunoștințe și abilități: 

o capacitatea de citi și de a scrie în limba în care este oferit programul de instruire; 

o cunoștințe de bază cu privire la condițiile de sănătate tipice sau 

o la deficiențele fizice care pot afecta persoanele ce beneficiază de pe urma scaunelor 
rulante, inclusiv paralizie cerebrală, amputație membru inferior, poliomielită, traumatism 
vertebro-medular și accident vascular-cerebral.

În cazul în care participanții nu dețin deja informații referitoare la condițiile de sănătate sau 
deficiențele fizice, instructorii ar trebuie să le includă sub forma unei sesiuni suplimentare 
dedicate cunoștințelor de bază.

Structura
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază este creat cu 
scopul de a fi predat de către formatori care au abilități în furnizarea de servicii de scaune 
rulante și pot demonstra cu ușurință competențele transmise în cadrul acestui program de 
instruire. Există mai multe resurse de predare, care includ: 

o Manualul formatorului și materialele anexe;
o Manualul participantului (numit în continuare astfel);
o Caietul de exerciții practice;
o Formulare pentru servicii de scaune rulante;
o Liste de verificare pentru servicii de scaune rulante;
o Materiale suport vizuale, inclusiv prezentări PowerPoint, materiale video și postere.

Procesul de dezvoltare a cursului
După lansarea Ghidului privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în 
regiuni cu resurse limitate, OMS a format un grup de lucru în vederea dezvoltării pachetului 
de instruire pentru servicii de scaune rulante. Prima întâlnire a grupului de lucru a fost 
convocată de către OMS în octombrie 2008, cu scopul de a determina temele și conținutul 
pachetului de instruire. După etapa în care materialul a circulat și a primit, de la mai mult 
de 20 de experți în domeniu, un feedback în ceea ce privește propunerea de conținut a 
pachetului de instruire, un grup-nucleu de specialiști a pregătit fiecare astfel de pachet pentru 
a fi folosit pe teren, în calitate de proiect pilot.
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Pachet de instruire - nivel de bază

În 2010, pachetul conținând nivelul de bază a fost implementat ca proiect pilot în India, 
Insulele Solomon și Kenya. Fiecare proiect a fost monitorizat de membri ai grupului de lucru 
OMS pentru pachetul de instruire destinat livrării serviciilor de scaune rulante. Răspunsurile 
primite de la instructori, participanții instruiți și de la acei utilizatori de scaun rulant care 
au luat parte la sesiunile practice au fost încorporate în variantele finale. Pe lângă aceste 
proiecte pilot, pachetul de instruire la nivel de bază a fost analizat și de către experți în 
domeniu, de la care s-au primit sugestii valoroase.  

Toți autorii implicați în elaborarea acestui pachet de instruire au completat o Declarație de 
Interes. Niciunul dintre autori nu a semnalat că ar exista vreun conflict de interese în ceea ce 
privește acest subiect. 
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A. Noțiunile fundamentale
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Pachet de instruire - nivel de bază

A.1: Utilizatorii de scaun rulant
Utilizatorii de scaun rulant sunt persoane care dețin deja un scaun rulant sau care pot 
beneficia de pe urma utilizării unui scaun rulant, deoarece capacitatea lor de a merge este 
limitată. Utilizatorii de scaun rulant includ: 

o copii, adulți și vârstnici; bărbați, femei, fete și băieți;              

o persoane cu diverse deficiențe de mobilitate, având stiluri de viață și roluri diferite, 
precum și experiențe de viață diferite;

o persoane care trăiesc și lucrează în medii diferite, inclusiv în mediu rural, urban sau 
într-unul aflat la limita dintre acestea.

Nevoile fiecărui utilizator de scaun rulant sunt diferite. Totuși, toți au nevoie de un scaun rulant 
corespunzător.

Care sunt beneficiile unui scaun rulant?

o Mobilitate: Scaunele rulante ajută utilizatorii să se deplaseze având cel mai înalt grad de 
independență posibil și să facă ceea ce își doresc să facă.

o Sănătate: Un scaun rulant poate îmbunătăți starea de sănătate a utilizatorului în multe 
feluri. Un scaun rulant potrivit, care are o pernă, poate reduce incidența apariției unor 
probleme frecvente, cum ar fi escarele sau postura incorectă. Un scaun rulant care 
funcționează corect, care i se potrivește utilizatorului și care poate fi propulsat cu 
ușurință are capacitatea de a crește nivelul de activitate fizică al celui care îl folosește, 
îmbunătățindu-i astfel starea de sănătate.

o Independență: Utilizatorii de scaun rulant pot fi mai independenți și pot avea un control 
mai mare asupra vieții lor. 

o Stimă de sine și încredere: Atunci când au un scaun rulant care li se potrivește și 
pe care îl pot folosi așa cum trebuie utilizatorii de scaun rulant pot dobâdi mai multă 
încredere în ei înșiși, având mai multă stimă de sine. 
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o Acces la viața comunității: Cu ajutorul unui scaun rulant, utilizatorii pot fi mai implicați 
în viața comunității. De exemplu, acest echipament facilitează mersul la școală, vizitarea 
prietenilor, participarea la activități religioase sau alte tipuri de activități. 

Ce este „un scaun rulant corespunzător”?
	Un „scaun rulant corespunzător” este un scaun rulant care:

– răspunde nevoilor utilizatorului;
– se potrivește condițiilor de mediu ale utilizatorului;
– este alegerea cea mai potrivită pentru utilizator;
– asigură suport postural (ajută beneficiarul să stea în poziția așezat);
– poate fi întreținut și reparat local. 

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
(CONUDPD) a intrat în vigoare la data de 3 mai 2008. 

Există drepturi ale omului care se aplică tuturor persoanelor. CONUDPD are ca scop 
recunoașterea universală a faptului că aceste drepturi se aplică și persoanelor cu dizabilități. 
Convenția include 50 de articole diferite.

Unul dintre articole, cel cu numărul 20, se referă la „mobilitatea personală”. Mobilitatea 
personală reprezintă abilitatea unei persoane de a se deplasa în maniera în care dorește, 
atunci când își dorește. Articolul 20 prevede că: „Statele Părți vor adopta măsuri eficiente 
pentru a asigura mobilitatea personală a persoanelor cu dizabilități în cel mai înalt grad posibil 
de independență”.

Scaunele rulante și serviciile de scaune rulante sunt foarte importante în asistarea majorității 
celor cu deficiențe de mobilitate în vederea dobândirii mobilității personale. Personalul furnizor 
de servicii de scaune rulante poate ajuta la implementarea prevederilor articolului 20 al 
CONUDPD prin: 
o furnizarea unui scaun rulant corespunzător pentru utilizatorii care apelează la serviciile lor; 

o asistarea utilizatorilor în învățarea de către aceștia a tehnicilor de transfer în și din scaun 
rulant;

o oferirea de sprijin utilizatorilor în învățarea tehnicilor de manevrare a scaunului rulant;

o încurajarea membrilor de familie în vederea susținerii de către aceștia a utilizatorilor de 
scaun rulant, pe parcursul procesului de dobândire a unui grad de independență cât mai 
ridicat.

Există alte drepturi ale omului de care persoanele cu deficiențe de mobilitate se pot bucura mai 
ușor atunci când au un scaun rulant corespunzător. Acestea sunt:
o dreptul la viață independentă și la incluziune în comunitate (articolul 19);
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o dreptul la educație (articolul 24);

o dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate disponibil (articolul 25);

o dreptul de a lucra și de a fi angajate (articolul 27);

o dreptul de a participa la viața politică și publică (articolul 29);

o dreptul de a participa la viața culturală, dreptul la recreere, la implicarea în activități de 
petrecere a timpului liber și sportive (articolul 30).

CONUDPD  
(Articolul 20 – Mobilitate 
personală):
Statele Părți vor lua măsuri eficiente pentru 
asigurarea în cel mai înalt grad posibil de 
independență a mobilității personale a persoanelor 
cu dizabilități, inclusiv prin:

a) Facilitarea mobilității personale a persoanelor 
cu dizabilități în maniera și în momentul alese de 
acestea, la un cost accesibil; 

b) Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la 
echipamente asistive pentru mobilitate de calitate, 
la dispozitive, tehnologii asistive și modalități de 
asistență directă, precum și la intermedieri, inclusiv 
prin furnizarea lor la prețuri accesibile;

c) Furnizarea de instruire pentru dobândirea de 
abilități de mobilitate atât persoanelor cu dizabilități, 
cât și personalului specializat, care lucrează cu 
persoane cu dizabilități

d) Încurajarea producătorilor de echipamente 
de mobilitate și de tehnologii asistive să ia 
în considerare toate aspectele referitoare la 
mobilitatea persoanelor cu dizabilități. 

Ceea ce înseamnă 
că2:
Țările ar trebui să asigure 
mobilitatea persoanelor cu 
dizabilități în cel mai înalt grad 
posibil de independență. Este 
necesar ca aceastea:

•	 să asiste persoanele în ceea 
ce privește mobilitatea lor.

•	 să asiste persoanele în 
obținerea unui scaun 
rulant de calitate, la un preț 
accesibil.

•	 să ofere instruire cu privire la 
mobilitate.

•	 să determine producătorii/
companiile să ia în 
considerare diversele nevoi 
ale persoanelor cu dizabilități.

  2 Acord internațional privind drepturile persoanelor cu dizabilități (versiune prescurtată a CONUDPD), pregătită 
de către Departamentul pentru Muncă și Pensii al Marii Britanii de către serviciul „easy read” @ Inspired Services.
IS164/07. Newmarket, Inspired Services, 2007 (http://odi.dwp.gov.uk/docs/wor/uncon/un-agree.pdf, accesat la 
data de 15 decembrie 2011). A.2: Serviciile de scaune rulante
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A.2: Serviciile de scaune rulante
Furnizorii de scaune rulante colaborează cu utilizatorul pentru a stabili care dintre 
echipamentele disponibile este cel mai potrivit pentru respectivul utilizator. Ghidul furnizării 
scaunelor rulante al OMS evidențiază opt etape pe care personalul care oferă servicii de 
scaune rulante trebuie să le parcurgă în furnizarea unui scaun rulant. Acești pași sunt 
prezentați mai jos. Fiecare dintre aceste etape este detaliată în Secțiunea B a acestui 
manual.

Etapa Descriere

1. Trimiterea și 
programarea

Metodele prin care utilizatorilor de scaun rulant li se vor 
recomanda aceste servicii vor fi diverse. Utilizatorii pot 
veni din proprie inițiativă sau pot fi trimiși prin intermediul 
unor rețele formate din angajați sau voluntari ai instituțiilor 
guvernamentale sau organizațiilor nonguvernamentale 
din domeniul sănătății și reabilitării, active la nivel de 
comunitate, local sau regional. Unele servicii de scaune 
rulante trebuie să identifice în mod activ potențialii utilizatori, 
în cazul în care aceștia nu beneficiază de servicii sociale 
sau de sănătate, nu merg la școală, nu lucrează sau nu 
participă la activități din comunitate.

2. Evaluarea

Fiecare utilizator are nevoie de o evaluare individuală, 
care să ia în considerare aspecte precum dimensiunile 
utilizatorului, stilul de viață, activitatea profesională, mediul 
în care trăiește utilizatorul și condiția sa fizică.

3. Prescrierea 
(selecția)

Pe baza informațiilor obținute la evaluare, prescrierea 
scaunului rulant se face împreună cu utilizatorul, cu 
membrii de familie sau cu însoțitorii acestuia. Prescrierea 
(selecția) detaliază tipul și dimensiunea scaunului rulant 
selectat, caracteristicile speciale și adaptările. Totodată, 
descrie instruirea de care utilizatorul are nevoie pentru 
a putea folosi și pentru a întreține scaunul rulant în mod 
corespunzător.

4. Finanțarea 
și plasarea 
comenzii

Se identifică sursa de finanțare, iar scaunul rulant este 
comandat pentru a fi furnizat din stocul deținut sau de la un 
furnizor. 

5. Pregătirea 
produsului 
(a scaunului 
rulant) 

Personalul instruit pregătește scaunul rulant pentru proba 
inițială. În funcție de produsul disponibil și de tipul de servicii 
oferite, acest lucru poate însemna asamblarea, eventual 
chiar modificarea produsului furnizat de producător sau 
confecționarea produsului în atelierul furnizorului de servicii 
de scaune rulante.
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6. Probarea

Utilizatorul probează scaunul rulant. Se fac ajustările 
finale, în așa fel încât scaunul rulant să fie corect asamblat 
și pregătit. Dacă sunt necesare modificări sau elemente 
pentru suport postural, este posibil să fie nevoie de ajustări 
suplimentare.

7. Instruirea 
utilizatorului

Utilizatorul și însoțitorii sunt instruiți în ceea ce privește 
utilizarea și întreținerea scaunului rulant, eficient și în 
condiții de siguranță.

8. Întreținerea, 
reparațiile și 
monitorizarea

Serviciile de scaune rulante oferă întreținere și reparații 
pentru problemele tehnice care nu pot fi rezolvate de către 
utilizator. Este recomandat ca la nivel de comunitate să 
aibă loc cât mai multe activități de monitorizare. Întâlnirile 
de monitorizare sunt o oportunitate de a verifica dacă 
scaunul rulant este potrivit și de a oferi instruire și asistență 
suplimentare. Temporizarea depinde de nevoile utilizatorului 
și de celelalte servicii disponibile. Dacă se constată faptul că 
scaunul rulant nu mai este corespunzător, devine necesară 
furnizarea unui nou astfel de echipament, reluând procesul 
de la prima etapă.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății. Ghidul privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse 
limitate, Figura 3.2. Geneva, 2008, pag. 76.

A.3: Mobilitatea în scaun rulant 

Mulți utilizatori de scaun rulant trăiesc și lucrează în locuri în care le este dificil să se 
deplaseze, de exemplu, în zone unde terenul este accidentat, nisipos ori noroios sau unde 
există trepte, borduri și spații mici, înguste.

Instruirea pentru însușirea abilităților de mobilitate în scaun rulant ajută utilizatorii să 
depășească unele din aceste obstacole, fie în mod independent, fie asistați.

Mai jos sunt descrise diferite abilități de mobilitate în scaun rulant.
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Abilități de manevrare a scaunului rulant:

Pr
op

ul
si

a o O propulsie corectă necesită mai puțin efort.

o Propulsia corectă se face pe arcul de cerc de la 
poziția ora 10 la poziția ora 2. 

o Pentru realizarea propulsiei, folosiți mișcări lungi, line.

În
to

ar
ce

re
a o Țineți unul din inelele de antrenare de partea 

anterioară, iar pe celălalt de partea posterioară.

o Simultan, trageți mâna din față către spate și 
împingeți înainte mâna din spate.

U
rc

ar
ea

 p
an

te
i o Înclinați corpul spre înainte – acest lucru va împiedica 

răsturnarea scaunului rulant.

o Atunci când exersați, asigurați-vă că însoțitorul stă în 
spatele scaunului rulant.

o Pentru a opri, poziționați scaunul rulant pe lateral.

C
ob

or
âr

ea
 p

an
te

i o Înclinați corpul pe spate.

o Lăsați inelele de antrenare să alunece ușor prin palmă.

o Utilizatorii de scaun rulant cu experiență, care pot sta 
în echilibru pe două roți (adică să mențină scaunul 
rulant în echilibru doar pe roțile din spate) pot coborî 
o pantă pe roțile din spate. Aceasta este o metodă 
foarte eficientă.
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U
rc

ar
ea

 tr
ep

te
lo

r, 
cu

 
în

so
țit

or

o Poziționați scaunul rulant cu spatele la trepte.

o Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate, sprijinite de 
prima treaptă.

o Însoțitorul trage de scaunul rulant înspre înapoi și în 
sus – scaunul rulant urcă.

o Utilizatorul poate ajuta trăgând înspre înapoi inelele 
de antrenare. Un al doilea însoțitor îi poate asista 
susținând din față scaunul rulant, de cadrul acestuia 
(nu de suportul de picioare).

C
ob

or
âr

ea
 tr

ep
te

or
, c

u 
în

so
țit

or

o Poziționați scaunul rulant cu fața la trepte.

o Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate.

o Însoțitorul lasă scaunul rulant să coboare, încet, câte 
o treaptă.

o Utilizatorul poate ajuta controlând scaunul rulant cu 
ajutorul inelelor de antrenare.

o Un al doilea însoțitor poate ajuta, susținând din față 
scaunul rulant, de cadrul acestuia (nu de suportul de 
picioare).

M
en

țin
er

ea
 în

 e
ch

ili
br

u 
pe

 d
ou

ă 
ro

ți

o Învățarea manevrei de ridicare în echilibru pe două 
roți este foarte folositoare pentru utilizatorul de scaun 
rulant. 

o Utilizatorul de scaun rulant poate ridica roțile frontale 
pentru a depăși borduri joase, pietre și alte obstacole.

o Împingeți scaunul rulant înspre înapoi până când 
mâinile ajung în dreptul poziției ora 10. Apoi împingeți 
în față cu rapiditate.

o Roțile frontale ar trebui să se ridice.

o Cu antrenament, este posibilă ridicarea roților frontale 
în vederea depășirii unor mici obstacole.

o Asigurați-vă întotdeauna că există un însoțitor în 
spatele scaunului rulant atunci când utilizatorul începe 
să exerseze această manevră.
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Cum să desfășurăm în siguranță instruirea pentru 
dobândirea abilităților de manevrare a scaunului rulant
o La efectuarea transferului în și din scaun rulant, nu stați pe suportul de picioare.

o Nu țineți degetele pe spițele roților și pe frâne.

o La învățarea manevrei de urcare a pantei sau a ridicării în echilibru pe două roți, 
asigurați-vă că există ÎNTOTDEAUNA un însoțitor în spatele utilizatorului. 

o Oferiți asistență unui utilizator la urcarea sau coborârea treptelor doar în cazul în care 
sunteți convins că puteți controla scaunul rulant în condiții de siguranță. Dacă vă simțiți 
nesigur, solicitați ajutor.

A.4: Poziția așezat 
Cei mai mulți utilizatori de scaun rulant petrec multe ore în poziția așezat. Acest lucru 
înseamnă că pentru ei scaunul rulant nu este doar un echipament de mobilitate. În egală 
măsură, acesta le oferă sprijin pentru poziția așezat.

Poziția așezat/poziția neutră de ședere 
Ce este postura?
Postura este modul în care sunt așezate părțile corpului unei persoane. Ori de câte ori 
este posibil, un scaun rulant potrivit ar trebui să ofere utilizatorului suportul necesar pentru 
ca acesta să poată adopta poziția așezat. Uneori, „poziția așezat” este descrisă ca poziție 
neutră de ședere. 

De ce este importantă poziția așezat?
Poziția așezat îi este benefică utilizatorului de scaun rulant din mai multe puncte de vedere. 
Poziția așezat are impact pozitiv asupra următoarelor aspecte:

o sănătate: poziția așezat ajută la digestia alimentelor și la respirație;

o stabilitate: poziția așezat oferă mai multă stabilitate;

o distribuția greutății: în poziția așezat, greutatea corpului este distribuită în mod egal – 
se reduce astfel pericolul apariției escarelor; 

o confort: atunci când greutatea corpului este distribuită în mod egal, crește nivelul de 
confort al utilizatorului;

o prevenirea problemelor de postură: poziția așezat ajută la reducerea incidenței 
deformărilor de coloană vertebrală;

o stimă de sine și încredere: poziția așezat poate ajuta utilizatorul de scaun rulant să aibă 
mai multă încredere în sine.
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Chiar dacă poziția așezat are multe beneficii, în absența suportului postural este dificilă 
adoptarea acestei poziții de-a lungul întregii zile. Aceasta este cauza pentru care persoanele 
fără dizabilități recurg la diverse posturi pe perioada zilei. Unui utilizator care stă pe toată 
durata zilei în scaun rulant, acesta trebuie să-i ofere suficient suport pentru a-l ajuta să stea 
confortabil în poziția așezat. 

Cum determinăm dacă o persoană stă în poziția 
așezat
Priviți din lateral și verificați dacă:

	Pelvisul e drept;

	Trunchiul este drept, spatele urmează cele trei curburi 
naturale;

	Șoldurile sunt îndoite la un unghi de aproape 90 de grade;

	Genunchii și gleznele sunt îndoite la un unghi de aproape 
90 de grade;

	Călcâiele sunt pe aceeași linie cu genunchii sau ușor mai 
în față sau mai în spate;

	Tălpile sunt așezate pe podea sau pe suportul de picioare.

Priviți din față și verificați dacă:

	Pelvisul este la același nivel;

	Umerii sunt la același nivel, relaxați, iar brațele au libertate 
de mișcare;

	Picioarele sunt ușor depărtate (în abducție);

	Capul stă drept și în echilibru în raport cu corpul.
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Cum afectează pelvisul modul în care stăm?
Pelvisul constituie baza poziției așezat. Pentru a fi puternică și stabilă, orice clădire are 
nevoie de o fundație solidă. În același mod, pentru a fi stabil în poziția așezat, pelvisul trebuie 
să fie puternic și stabil.

Atunci când utilizatorul de scaun rulant este în 
poziția așezat, pelvisul trebuie să fie:

o la același nivel (văzut din față) și

o drept sau ușor înclinat înainte (văzut din 
lateral). 

Pelvisul – vedere frontală Pelvisul - vedere laterală

Orice schimbare la nivelul pelvisului va determina o modificare a poziției celorlalte părți ale 
corpului. Dacă pelvisul nu este drept, este dificilă realizarea poziției așezat.

Pelvisul se mișcă în diverse moduri. Tabelul de mai jos ilustrează patru mișcări diferite ale 
pelvisului și felul în care este influențat trunchiul în cazul fiecărei mișcări.

 Mișcarea Ilustrație Schimbările la nivelul corpului

Înclinat anterior:

(înclinare pelviană 
anterioară)

Pelvisul – vedere 
laterală

o Trunchiul se îndreaptă, umerii sunt trași 
înapoi.

o Crește curbura coloanei în zona de 
deasupra pelvisului.

Înclinat posterior: 
(înclinare pelviană 
posterioară)

Pelvisul – vedere 
laterală

o Trunchiul se curbează, cu umerii orientați 
înainte.
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Înclinat lateral:

(înclinare pelviană 
laterală)

Pelvisul – vedere 
posterioară

o Trunchiul se îndoaie în lateral.  

Rotație

Pelvisul – vedere de 
sus

o Restul corpului se rotește și el.

A.5: Escarele
Escara este o necroză tisulară localizată frecvent la nivelul zonelor de presiune (sacru, 
ischioane, coate, calcaneu etc.) având drept factor determinant presiunea exagerată și 
prelungită a țesuturilor moi între planul osos și planul de sprijin.

Care sunt cauzele apariției escarelor?
Cele trei cauze principale ale apariției escarelor sunt.

Presiunea: Escarele pot fi cauzate de presiunea 
exercitată pe piele atunci când corpul stă în aceeași 
poziție, așezat sau culcat, o perioadă prea lungă, fără 
schimbarea poziției.

Utilizatorii de scaun rulant sunt o categorie expusă în mod 
deosebit la apariția escarelor, fiindcă pot petrece zilnic un 
timp îndelungat stând în scaunul rulant. Dacă presiunea 
nu este redusă, escara se poate dezvolta rapid.
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Fricțiunea: Fricțiunea este frecarea continuă exercitată 
asupra pielii. De exemplu, frecarea brațului de o roată/un 
suport de brațe în timpul manevrării scaunului rulant poate 
cauza apariția unei escare.

Alunecarea: Alunecarea are loc atunci când pielea rămâne 
imobilă și este întinsă sau ciupită de mișcarea mușchilor 
sau a oaselor.

De exemplu, atunci când utilizatorul stă „prăbușit” în 
scaunul rulant, pielea poate fi afectată de alunecarea 
care se produce la nivelul oaselor bazinului, determinată 
de mișcarea înainte și înapoi a pelvisului sau de către 
prinderea pielii între oasele spatelui și spătar.

Factori de risc ce pot determina apariția escarelor
Pe lângă cele trei cauze principale ale producerii escarelor, există și alte elemente care pot 
crește probabilitatea apariției acestora. Aceștia se numesc factori de risc ce pot determina 
apariția escarelor.

Următorii factori de risc pot duce la apariția escarelor: 

o Lipsa sensibilității (sensibilitate scăzută): în cazul oricărei persoane la care este 
absentă sensibilitatea sau la care sensibilitatea în zona feselor (așa cum se întâmplă 
în cazul celor mai mulți paraplegici sau tetraplegici), a bazinului sau picioarelor este 
scăzută, există pericolul apariției escarelor.

o Imobilitatea: atunci când o persoană nu se poate mișca, este incapabilă să reducă 
presiunea.

o Umezeala cauzată de transpirație, apă sau incontinență: umezeala face pielea 
moale și mai susceptibilă la afecțiuni. Dacă există probleme de management vezical și 
intestinal, urina și materiile fecale pot provoca leziuni la nivelul pielii.

o Postura incorectă: imposibilitatea menținerii poziției așezat poate cauza creșterea 
presiunii la nivelul unei anumite zone.

o Escarele anterioare sau escarele existente.

o Nutriția necorespunzătoare și hidratarea insuficientă: un regim alimentar adecvat, 
care să includă și un consum suficient de apă, asigură corpului necesarul de fluide și 
nutrienți pentru o piele sănătoasă și pentru vindecarea rănilor. 
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o Înaintarea în vârstă: persoanele vârstnice au frecvent o piele mai subțire, sensibilă, care 
poate fi afectată cu ușurință.

o Greutatea (subponderabilitatea sau supraponderabilitatea): persoanele 
supraponderale pot avea o circulație defectuoasă la nivelul pielii, aceasta putând fi 
afectată cu ușurință și vindecându-se greu. La utilizatorii de scaun rulant subponderali 
există riscul apariției escarelor din cauză că oasele lor nu sunt suficient protejate. 
Pielea din zonele osoase poate fi afectată într-un timp scurt.

Zonele cele mai expuse apariției escarelor sunt:
Vedere laterală  Vedere posterioară      
 

                

Cele patru faze de evoluție 
ale unei escare3 Acțiuni necesare

1

Prezența pe piele a unei urme 
roșii sau de culoare închisă. 
Roșeața sau schimbarea de 
culoare nu se estompează în 
interval de 30 de minute de la 
înlăturarea presiunii.

o Îndepărtați imediat presiunea care acționează 
asupra respectivei zone.

o Evitați exercitarea presiunii asupra zonei 
afectate atâta timp cât pielea nu este pe deplin 
vindecată. Acest lucru poate însemna repaus 
la pat.

o Identificați sursa și rezolvați acest aspect.

o Instruiți utilizatorul cu privire la apariția 
escarelor și la profilaxia acestora.

2
O rană superificială. Stratul 
superior al pielii începe să se 
descuameze sau să formeze o 
veziculă. 

o Urmați pașii menționați la stadiul 1.

o Recomandați persoanei să apeleze la 
personal medical experimentat, în vederea 
tratării escarei.

o Escarele deschise trebuie curățate, pansate și 
atent monitorizate pentru a ne asigura că ele 
se vindecă și că nu prezintă risc de infecție.

o Rănile în stadiul 4 pot necesita intervenție 
chirugicală. 

3 O rană adâncă, întregul strat 
al pielii este distrus.

4
O rană foarte adâncă, care se 
extinde prin mușchi, posibil 
chiar până la os.

3 Spinal Injury Network. Fazele de evoluție a escarei (http://www.spinal-injury.net/pressure-sore-stages-sci.htm, 
accesat la data de 13 decembrie 2011).
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Cum pot fi evitate escarele?

Folosirea unei perne pentru reducerea presiunii: 
O pernă pentru reducerea presiunii va ajuta la 
diminuarea acesteia. Orice persoană la care există 
riscul apariției escarelor trebuie să primească o pernă 
pentru reducerea presiunii.

Poziția așezat: Poziția așezat ajută la distribuirea 
egală a greutății. Acest lucru duce la reducerea 
presiunii sub părțile osoase și a incidenței apariției 
escarelor cauzate de aceasta. Poziția așezat 
contribuie și la evitarea escarelor cauzate de 
alunecare.

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
poate ajuta utilizatorii să stea în poziția așezat, 
asigurându-se că scaunul rulant este unul potrivit 
și explicându-le de ce este importantă adoptarea 
acesteia.

Folosirea tehnicilor de reducere a presiunii: 
Reducerea presiunii la intervale de timp regulate poate 
fi eficientă în prevenirea apariției escarelor. Vedeți mai 
jos informații despre cum se poate proceda pentru 
reducerea presiunii.

Nutriția corespunzătoare și hidratarea adecvată: 
Un regim alimentar care include legume proaspete, 
fructe și carne ajută la profilaxia escarelor. 

Hidratarea adecvată contribuie la menținerea sănătății 
pielii și la prevenirea apariției escarelor.

Dacă vă îngrijorează regimul alimentar al unui 
utilizator de scaun rulant, recomandați-i un serviciu 
specializat în domeniu, care să îi poată oferi asistență.
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Evitarea fricțiunii: Asigurați-vă că scaunul rulant are 
dimensiunea potrivită și că nu există margini dure.

Utilizatorii în cazul cărora sensibilitatea este absentă 
trebuie instruiți să verifice dacă există părți ale corpului 
asupra cărora scaunul rulant exercită fricțiune.

Instruiți utilizatorii să fie atenți la efectuarea 
transferurilor.

Evitarea umezelii: Utilizatorii de scaun rulant trebuie 
sfătuiți să își schimbe imediat îmbrăcămintea udă sau 
pătată și să nu folosească perne ude.

O rutină la nivel de management vezical și intestinal 
poate reduce problemele legate de umezeală. 
Recomandați utilizatorilor cu probleme de incontinență 
să apeleze la un serviciu specializat, care îi poate 
ajuta.

Verificarea zilnică a suprafeței pielii: Escarele se 
pot dezvolta cu rapiditate. Este important ca escara 
să fie identificată fără întârziere și să se acționeze în 
acest sens.

Încurajați acei utilizatori de scaun rulant la care există 
riscul apariției escarelor să își verifice zilnic suprafața 
pielii. Ei pot face acest lucru singuri, cu ajutorul unei 
oglinzi sau pot apela la un membru de familie.

Dacă se observă o zonă în care pielea este roșie sau 
mai închisă la culoare (faza 1 a evoluției escarelor), 
trebuie luate măsuri imediate pentru înlăturarea 
presiunii exercitate asupra acelui punct.

Schimbarea regulată a poziției așezat sau culcat: 
Schimbarea regulată a poziției ajută la reducerea 
presiunii. De exemplu, schimbați poziția așezat în 
poziția culcat.

Acest lucru este deosebit de important în cazul 
persoanelor care prezintă mai mulți factori de risc de 
apariție a escarelor sau care au o escară vindecată 
recent.

În ceea ce privește persoanele care nu își pot schimba 
poziția, la acestea există riscul apariției escarelor.
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Tehnici de reducere a presiunii
În timpul folosirii scaunului rulant, utilizatorii au posibilitatea de a reduce presiunea existentă 
la nivelul oaselor bazinului. Modalitatea adoptată variază, în funcție de forța și echilibrul pe 
care le are utilizatorul.

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să instruiască toți utilizatorii la care 
există riscul apariției escarelor cu privire la cel puțin o tehnică de reducere a presiunii.

Aplecarea 
înainte: 

O metodă care se 
potrivește majorității 
utilizatorilor de 
scaun rulant.

Independent: pentru 
persoanele care au un bun 
echilibru și forță.

Cu asistență: pentru 
persoanele care nu au un bun 
echilibru și forță.

Aplecarea în 
lateral: 

O metodă care 
se potrivește 
utilizatorilor cu forță 
și echilibru limitate.

Unii utilizatori pot agăța brațul 
de mâner, pentru mai mult 
sprijin.
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A.6: Scaunul rulant corespunzător

Părțile scaunului rulant

Spătar

Mâner

Cadru suport 
picioare 

Roată frontală

Suport picioare

Suport 
șezut

Centură gambe

Șezut 

Frână

Inel antrenare

Roată spate
Pernă

Suport lateral
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Definiția termenului de „scaun rulant corespunzător”
Vă rugăm consultați secțiunea A.1 Utilizatori de scaun rulant.

Răspunzând nevoilor utilizatorilor de scaun rulant 
Un scaun rulant corespunzător este cel care facilitează desfășurarea activităților de către 
utilizatori. Aceștia trebuie să fie capabili să efectueze transferul în și din scaun rulant, să 
îl propulseze, să îl plieze pentru a putea fi transportat și depozitat și să își desfășoare 
activitățile zilnice. Un scaun rulant adecvat poate facilita toate aceste aspecte. Vedeți 
exemplele de mai jos.

Transferurile

Transferul în și din scaunul rulant

Utilizatorii efectuează transferul în și din scaun rulant prin diverse modalități, în funcție de 
abilitățile lor fizice. Anumite trăsături ale scaunelor rulante facilitează transferurile. Cele trei 
caracteristici care ajută la realizarea transferurilor sunt: suportul lateral, suportul de picioare 
și frânele.

Suporturile laterale detașabile sau cele care urmează 
linia roților din spate sunt potrivite pentru persoanele care 
efectuează transferul în și din scaunul rulant pe lateral.

Utilizatorii care se ridică în picioare pentru a face transferul 
în și din scaunul rulant pot avea nevoie de suporturile 
laterale pentru a se ridica în picioare.

Suporturile de picioare care pot fi pliate sunt de ajutor celor 
care realizează în picioare transferul în și din scaun rulant.

Persoanele care reușesc să facă transferul cu sprijin pe 
podea pot prefera un scaun rulant cu suporturi de picioare 
detașabile.

Frânele sunt importante pentru toți utilizatorii. Ele sunt 
esențiale pentru a menține scaunul rulant nemișcat în timpul 
transferului în și din acesta.
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Propulsia scaunului rulant

Utilizatorii efectuează propulsia scaunului rulant în diferite moduri. Mulți dintre aceștia împing 
echipamentul de mobilitate cu brațele. Unii utilizatori propulsează scaunul rulant cu picioarele 
sau folosind un braț și un picior. Există utilizatori care au nevoie de cineva care să împingă 
scaunul rulant, fie uneori, fie tot timpul.

Propulsia scaunului rulant cu ajutorul mâinii se face mai ușor atunci când suporturile laterale 
și spătarul au înălțimea potrivită.

Spătarul este prea 
înalt. Utilizatorul 
nu își poate mișca 
liber brațele și 
umerii pentru a 
efectua propulsia 
scaunului rulant.

Suporturile laterale 
sunt prea înalte. 
Utilizatorul nu ajunge 
cu ușurință la roți 
pentru a efectua 
propulsia scaunului 
rulant.

Atunci când spătarul este mai jos, utilizatorul are libertate de 
mișcare la nivelul umerilor, pentru a propulsa scaunul rulant.

Pentru un utilizator care poate sta în poziția așezat și care are 
un echilibru bun, aceasta este înălțimea corespunzătoare a 
spătarului.

Propulsia scaunului rulant este mai simplă dacă utilizatorul poate ajunge ușor la inelele de 
antrenare.

Roata din spate 
ar trebui astfel 
poziționată încât 
atunci când utili-
zatorul are mâna 
poziționată pe partea 
superioară a inelului 
de antrenare, cotul 
să fie îndoit la 90 de 
grade.

Aceasta este o poziție favorabilă 
realizării propulsiei.
Dacă roata este poziționată mai în 
spate, efectuarea propulsiei de către 
utilizator este mai obositoare.
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La unele scaune rulante, poziția roții frontale este ajustabilă. Poziția roților din spate are 
impact asupra felului în care se poate realiza echilibrul pe două roți.

Echilibrul pe două roți 
este folositor atunci 
când terenul este 
accidentat, la urcarea 
și coborârea bordurilor 
sau a pantelor.

Atunci când roțile din spate sunt 
plasate mai în față, devine mai 
ușoară realizarea echilibrului pe 
două roți. 
Dacă acestea sunt plasate mai 
în spate, ele sunt mai stabile, dar 
scaunul rulant este mai greu de 
împins, iar echilibrul pe două roți se 
realizează cu mai multă dificultate.

Propulsia cu piciorul 
se face mai ușor 
dacă utilizatorul are 
suficientă putere 
într-un picior, dacă 
poate sta cu pelvisul 
sprijinit de scaunul 
rulant și cu laba 
piciorului întinsă pe 
podea.

Pentru utilizatorii care propulsează 
scaunul rulant cu piciorul, este foarte 
importantă înălțimea de la podea a 
șezutului scaunului (inclusiv perna).
Suporturile de picioare care se pot 
plia lateral sunt și ele esențiale.
Printre utilizatorii care propulsează 
scaunul rulant cu picioarele, există 
și persoane care preferă ca scaunul 
rulant să fie dotat cu o măsuță sau 
cu suporturi laterale, pentru a se 
putea înclina atunci când împing 
scaunul rulant.

Un scaun rulant cu 
o greutate mai mare 
va mobiliza mai 
multă energie pentru 
propulsie, indiferent 
dacă aceasta se face 
cu brațele, picioarele 
sau de către un 
însoțitor.
Totuși, dacă scaunul 
rulant este bine 
construit și echilibrat, 
greutatea nu 
constituie o problemă 
însemnată.

Greutatea scaunului rulant este 
importantă mai ales în cazul copiilor. 
Dacă scaunul rulant este greu, 
utilizatorul copil poate avea dificultăți 
în a-l manevra.
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Plierea scaunului rulant

Pentru a transporta sau a depozita scaunul rulant, acesta trebuie pliat. Există două modalități 
principale de pliere a scaunelor rulante.

Scaunele rulante cu cadru pliabil se strâng prin apropierea 
celor două părți laterale. În unele cazuri, roțile sunt și ele 
detașabile.
Acest tip de scaun rulant poate fi util în cazurile în care 
accesul utilizatorilor presupune trecerea prin cadre de ușă 
înguste.
Pentru transport, unele persoane preferă un scaun rulant 
cu cadru pliabil. De exemplu, acesta poate încăpea mai 
bine pe intervalul dintre șirurile de scaune ale unui autobuz.
Dezavantajul acestui tip de cadru este că mecanismul de 
pliere se poate deteriora, făcând scaunul rulant instabil. În 
acest caz, scaunul rulant devine mai greu de împins.

Unele scaune rulante cu cadru 
rigid pot fi și ele pliate. Însă, în 
loc de alăturarea celor două părți 
laterale, spătarul este cel care 
poate fi pliat, iar roțile din spate 
pot fi detașate.
Un avantaj al scaunelor rulante 
cu cadrul rigid este că ele sunt 
mai durabile, deoarece conțin 
mai puține părți mobile.

Desfășurarea activităților
Anumite caracteristici ale scaunului rulant au impact asupra modului în care utilizatorul de 
scaun rulant își desfășoară activitățile cotidiene. De exemplu, caracteristicile care ajută 
utilizatorul la propulsia scaunului rulant (descrise mai sus) vor determina ușurința cu care 
utilizatorul va putea participa la activități. Iată câteva exemple:

Lungimea cadrului scaunului rulant: Lungimea totală a 
scaunului rulant poate afecta gradul de dificultate al utilizării 
sale în spații restrânse. În cazul unui utilizator care petrece 
multă vreme în interior, un scaun rulant cu o lungime mai 
mică poate fi cea mai bună alegere.

Lungimea cadrului se măsoară de la punctul extrem al părții 
posterioare a scaunului până la punctul extrem al părții 
frontale.

lungime cadru



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Manualul participantului
Pagina 33

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Suporturile de brațe: Suporturile de brațe înalte pot face 
dificilă apropierea scaunului rulant de o masă sau un birou.

Rețineți: Un scaun rulant corespunzător răspunde nevoilor utilizatorului. Acest lucru 
înseamnă că utilizatorului de scaun rulant îi este mai ușor să își desfășoare activitățile.

Scaunul rulant și mediul utilizatorului de scaun 
rulant
Diferitele tipuri de scaune rulante se potrivesc unor medii diferite. Principalele caracteristici 
care determină modul în care scaunul rulant funcționează în diverse contexte sunt:

o Distanța dintre roțile frontale și roțile din spate (baza roților);

o Dimensiunea și lățimea roților. 

Distanța dintre roțile frontale și roțile din spate (baza roților). 
Distanța dintre roțile frontale și roțile din spate este importantă.

Când această distanță este mai mare, avem ceea ce se numește 
o „bază roți lungă”.

Când această distanță este mai redusă, avem o „bază roți scurtă”.

Scaunele rulante care au baza roților lungă sunt mai stabile, iar 
probabilitatea ca ele să se răstoarne în față este mai mică. 

Acest tip de scaun rulant poate fi o alegere potrivită pentru 
persoanele care petrec mult timp în exterior și care au de trecut 
peste suprafețe accidentate și cu denivelări.

Există scaune rulante cu baza roții lungă cu trei și cu patru roți.

bază roți
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Scaunele rulante cu 
baza roții lungă și 
având trei roți sunt 
în general foarte 
stabile și potrivite 
utilizării în exterior, 
pe teren accidentat.

 

Scaunele rulante 
cu baza roții lungă 
și având patru roți 
au roțile frontale 
situate sub suportul 
de picioare, nu în 
spatele acestora. 
Acest lucru conferă 
scaunului rulant o 
bază a roții mai mare.

Scaunele rulante cu o bază a roții mai scurtă sunt adecvate pentru spațiile unde terenul 
este neted sau spațiul este restrâns - de exemplu, în interior. În cazul acestui tip de scaun 
rulant, probabilitatea ca scaunul rulant să se răstoarne în față la coborârea unei pante sau 
la întâlnirea de către roțile frontale a unui obstacol este mai mare.

Acesta este un 
exemplu de scaun 
rulant ortopedic, cu 
o bază a roții scurtă.

Acest scaun rulant 
nu ar putea fi împins 
cu ușurință pe un 
teren accidentat.

Utilizatorii cu bune 
abilități de manevrare 
pot folosi în exterior 
un scaun rulant cu 
o bază a roții scurtă, 
pentru coborârea 
pantei și pentru 
deplasarea pe un 
teren accidentat, prin 
ridicarea scaunului 
rulant în echilibru pe 
două roți.

Dimensiunea și lățimea roților 

Cu cât este mai mare roata, cu atât este mai ușoară împingerea 
ei pe teren accidentat.
Roțile din spate late, precum și roțile frontale late și de dimensiuni 
mai mari ajută la evitarea blocării scaunului rulant în terenul aco-
perit cu nisip sau noroi.

Rețineți: Un scaun rulant corespunzător se potrivește condițiilor din mediul utilizatorului – 
adică locului în care utilizatorul își petrece cea mai mare parte a timpului. 

bază roțibază roți
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Dimensiunea potrivită și suportul postural
Scaunele rulante sunt de mărimi diferite. Scaunul rulant trebuie să aibă dimensiunea 
potrivită pentru a fi adecvat utilizatorului și pentru a oferi suport postural. Din fericire, multe 
din scaunele rulante sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni sau pot fi ajustate 
din acest punct de vedere. Este mai ușor să ne asigurăm că scaunele rulante se potrivesc 
utilizatorilor atunci când avem la dispoziție mai multe mărimi. Următoarele componente sau 
caracteristici vor determina modul în care un scaun rulant se va potrivi utilizatorului și în care 
el va contribui la adoptarea poziției așezat.

Șezuturile

Șezutul: Șezuturile scaunelor rulante pot fi rigide sau pliabile.

Poza din partea stângă ne arată un șezut de scaun rulant de tip 
rigid. Acestea pot fi confecționate din plastic sau din lemn. În cazul 
acestui tip de șezut, folosirea pernei este obligatorie.

Șezuturile pliabile sunt confecționate de obicei din pânză. 

Acestea sunt făcute din material textil atașat de părțile laterale 
ale cadrului. Uneori, șezuturile pliabile de calitate inferioară devin 
prea întinse sau se deformează sub greutatea utilizatorului și 
nu mai oferă suportul postural necesar. Persoana aflată în poza 
din partea stângă stă într-un scaun rulant al cărui șezut pliabil a 
devenit prea larg și care s-a deformat. El nu beneficiază de suport 
postural. În consecință, utilizatorului îi este dificil să stea în poziția 
așezat. 
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Pachet de instruire - nivel de bază

Spătarul: Spătarul poate fi pliabil sau rigid. 
Toate spătarele rigide trebuie să fie prevăzute 
cu o căptușeală/pernă.

Scaunele rulante au spătare de înălțimi 
diferite. Unele dintre ele au spătare cu 
înălțime ajustabilă. În cazul fiecărui utilizator, 
trebuie aleasă înălțimea adecvată.

Suporturile laterale: Suporturile laterale pot 
oferi și ele sprijin.

Unele suporturi laterale sunt reglabile pe 
înălțime. Cele care nu sunt, pot fi uneori 
modificate pentru a oferi mai mult suport, în 
cazul în care acest lucru este necesar.

Pernele: Perna înseamnă confort, ajută 
la reducerea presiunii și oferă suport. 
De asemenea, împiedică alunecarea 
utilizatorului.

Suportul de picioare: Suportul de picioare 
oferă sprijin utilizatorului. Este foarte 
important ca suportul să fie ajustat în mod 
corect. Din acest motiv, înălțimea acestuia 
este de obicei reglabilă.

Unele suporturi de picioare pot fi ajustate și 
din punct de vedere al unghiului și al distanței 
față de scaunul rulant.

Rețineți: Scaunul rulant corespunzător este cel care i se potrivește utilizatorului și care îi 
oferă suport postural. 

spătar

suport lateral

pernă

suport picioare
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A.7: Pernele

Care este rolul pernelor?

Perna este o componentă foarte importantă a fiecărui scaun rulant. Pernele oferă:
o confort;

o suport postural (ajută utilizatorul să stea mai bine în poziția așezat);

o reducerea presiunii.

Toți utilizatorii ar trebui să stea comod în scaunul rulant, iar o pernă bună îi ajută să adopte 
poziția așezat mai ușor și mai confortabil. Acesta este motivul pentru care fiecare utilizator 
trebuie să aibă o pernă. Nu este obligatoriu ca toți utilizatorii să aibă o pernă destinată 
reducerii presiunii.

Diferitele tipuri de perne

Pernele pot fi descrise în mai multe feluri, inclusiv luând în considerare următoarele aspecte:

o materialul din care sunt confecționate (de exemplu: din spumă / burete sau fibre 
vegetale);

o materialul cu care sunt umplute (de exemplu: aer, lichid sau gel);

o principala lor utilizare (de exemplu: reducerea presiunii, confort, suport postural);

o forma lor (de exemplu: netede sau modelate);

o modul în care sunt confecționate (de exemplu, pernele de spumă / burete pot fi 
confecționate dintr-o bucată de material sau pot fi „în straturi” – având mai multe straturi 
de spumă / burete).

Cele mai răspândite sunt pernele fabricate din spumă / burete. Acestea sunt, de obicei, 
și cele mai puțin costisitoare. Sunt ușor de confecționat în locurile unde spuma / burete 
constituie un material disponibil și ușor de modificat pentru a se potrivi fiecărui utilizator în 
parte.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Cine are nevoie de o pernă?
Fiecare utilizator de scaun rulant trebuie să aibă o pernă.

Utilizatorii la care există riscul apariției escarelor trebuie să 
folosească perne pentru reducerea presiunii.

Pernele pentru reducerea presiunii

Există diferite tipuri de perne pentru reducerea presiunii, inclusiv:

o perne pentru reducerea presiunii, din spumă modelată / burete;

o perne umplute cu aer/lichid/gel.

Perne pentru reducerea presiunii confecționate din spumă
Principalele caracteristici ale pernei confecționate din spumă / burete și destinate reducerii 
presiunii sunt următoarele:

Baza rigidă stabilă: Baza unei perne pentru reducerea 
presiunii trebuie să fie rigidă. Astfel, ne asigurăm că 
perna oferă suport utilizatorului și că nu devine mobilă la 
mișcările utilizatorului. 

Stratul superior: Peste stratul de bază trebuie să existe 
un „strat de confort”. Acesta este un strat (sau mai multe 
straturi) confecționat din spumă / burete mai moale. 
Stratul superior ar trebui să fie suficient de moale pentru 
a permite oaselor bazinului să se afunde, dar nu atât de 
moale încât oasele bazinului să ajungă până la stratul de 
bază sau la șezutul scaunului rulant.
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Acest tip de perne contribuie la reducerea presiunii prin:
o distribuirea greutății utilizatorului într-un mod cât mai 

egal posibil, pe toată suprafața șezutului scaunului 
rulant;

o reducerea presiunii în zonele unde există riscul 
apariției escarelor, unde presiunea este puternică 
(oasele bazinului);

o reducerea alunecării, sprijinind utilizatorul, astfel încât 
acesta să stea în poziția așezat.

Forma pernei pentru reducerea presiunii
Pernele pentru reducerea presiunii variază. Contururile 
unei astfel de perne includ: 
o o „adâncitură” sub oasele bazinului, pentru a reduce 

presiunea; 
o suport sub oasele șoldurilor (articulația coxo-

femurală) pentru a ajuta la distribuirea greutății;
o o parte înălțată în fața oaselor bazinului pentru a ține 

pelvisul mai drept și pentru a preveni alunecarea 
înainte;

o adâncituri pentru coapse.

Perne pentru reducerea presiunii, cu aer/lichid/gel

o Pernele de flotație includ pernele umplute cu aer și 
cele care au în componență lichid sau gel.

o Pernele cu gel trebuie să aibă o bază de spumă rigidă 
foarte similară cu cea a pernelor din spumă modelată.

o Peste stratul de bază se află un strat de gel/lichid.

o Stratul de gel ia în mod automat forma corpului 
utilizatorului de scaun rulant. Acest lucru contribuie 
la distribuirea în mod egal a greutății utilizatorului și 
reduce presiunea sub zonele osoase.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Ce fel de pernă trebuie utilizată?
Există avantaje și dezavantaje atât în cazul pernelor din spumă modelată, cât și în cel al 
pernelor cu aer/lichid/gel.

Avantaje Dezavantaje

Pernă din 
spumă 
modelată / 
burete

o Poate fi confecționată local (acolo 
unde există spumă / burete de bună 
calitate).

o Poate fi modificată local, pentru a 
răspunde diverselor nevoi.

o Nu este supusă „colapsului spontan” 
(un orificiu în perna cu aer/lichid/gel 
poate provoca scurgerea materialului 
din pernă și o împiedică să reducă 
presiunea, provocând acel „colaps 
spontan” al pernei).

o Stratul superior al unei perne cu 
straturi poate fi înlocuit cu ușurință 
și cu costuri mici (spre deosebire de 
costul pe care îl presupune înlocuirea 
întregii perne).

o Spuma / buretele se 
comprimă în timp (devin 
mai plate și mai tari). Din 
acest motiv, pernele de 
spumă / burete trebuie 
verificate la intervale 
regulate de timp și înlocuite 
cu o frecvență de 1-2 ani.

o Uscarea lor poate dura 
(o problemă în cazul 
persoanelor care suferă de 
incontinență).

o Spuma / buretele izolează 
și poate cauza o creștere 
în temperatură la nivelul 
țesutului.

Perne cu 
aer/lichid/ 
gel

o Presiunea este distribuită în mod 
egal pe suprafața șezutului scaunului 
rulant.

o Stratul de gel se adaptează imediat 
corpului atunci când utilizatorul se 
mișcă sau își schimbă poziția.

o Pernele cu aer/lichid/gel 
sunt deseori mai scumpe 
decât pernele din spumă / 
burete și mai greu de găsit 
la nivel local. 

o Unii utilizatori simt că 
pernele umplute cu aer/
lichid/gel îi fac să fie mai 
instabili.

o Problema “colapsului 
spontan”. În situația în 
care utilizatorul nu are 
posibilitatea de a înlocui 
rapid perna, acest lucru 
poate constitui o problemă.

Husele pernelor
Perna pentru reducerea presiunii trebuie să aibă o husă care poate fi îndepărtată pentru 
a fi spălată și care este impermeabilă. Materialul folosit pentru husa pernei ar trebui să fie 
elastic sau suficient de lax, astfel încât să permită oaselor bazinului să se așeze în spuma / 
buretele din care este confecționată perna. Dacă materialul husei nu este elastic, atunci cel 
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mai indicat este un material textil subțire. Pliurile care se formează într-un material subțire au 
mai puțin impact asupra pielii utilizatorului, iar probabilitatea ca ele să determine apariția unei 
escare este mai mică. Dacă sub husa din material textil se folosește plastic subțire, acesta 
trebuie să fie și el suficient de larg pentru ca oasele bazinului să se poată așeza în stratul de 
spumă. 

Întotdeauna sfătuiți utilizatorii de scaun rulant ca atunci când perna sau husa devin umede, 
să le usuce și să le folosească din nou doar în momentul în care nu mai sunt deloc umede. 
În cazul utilizatorilor cu incontinență și la care există riscul producerii de escare, ar trebui 
utilizate două perne, în mod alternativ. 

Ce se poate face dacă nu există husă de pernă 
impermeabilă
Oriunde este posibil, utilizatorii de scaun rulant cu incontinență au nevoie de o husă de 
pernă impermeabilă, care va ține lichidul departe de pielea utilizatorului.

Dacă nu există husă impermeabilă:
o identificați ce fel de asistență se poate oferi pentru reducerea incontinenței;
o oferiți o a doua pernă – pentru a putea fi folosită cât timp cealaltă se usucă;
o protejați perna pe interior, utilizând un sac de plastic foarte subțire.

Dacă se utilizează un sac de plastic: 
o verificați dacă sacul nu provoacă „alunecarea” utilizatorului pe pernă;

o asigurați-vă că nu există cute ale sacului de plastic, care ar putea provoca apariția unei 
escare;

o utilizatorul de scaun rulant trebuie să se asigure că lichidul nu se „adună” deasupra 
plasticului, deoarece acest lucru crește riscul apariției escarelor;

o în cazul în care husa s-a udat, înainte de folosire, utilizatorul de scaun rulant trebuie să 
se asigure că aceasta este uscată și că sacul de plastic este curățat sau înlocuit.

Cum se testează funcționalitatea pernei pentru 
reducerea presiunii 
Ori de câte ori recomandați o pernă pentru reducerea presiunii, efectuați acest test manual 
simplu, pentru a verifica dacă perna reduce într-adevăr presiunea de sub oasele bazinului 
utilizatorului.
Testul constă în poziționarea mâinilor sub oasele bazinului (ischioane) utilizatorului de scaun 
rulant. Întotdeauna explicați utilizatorului ce urmează să faceți și de ce testul este important.

Întotdeauna faceți testul cu perna și scaunul rulant care i-au fost furnizate utilizatorului.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Testarea presiunii manual

A

Explicați utilizatorului de scaun rulant ce urmează să faceți 
și care este importanța testului.

B

Rugați utilizatorul să se ridice în scaun sau să se aplece 
în față, pentru a permite plasarea degetelor voastre sub 
oasele bazinului (ischioane), pe partea dreaptă sau pe cea 
stângă (cu palma în sus).

Acest lucru se poate face cel mai bine din spatele scaunului 
rulant, introducând o mână sub tapițeria spătarului.

C

Rugați utilizatorul să se așeze pe degetele voastre. 
Utilizatorul trebuie să adopte poziția obișnuită, cu fața 
înainte și mâinile poziționate pe coapse. Acest lucru ne 
asigură că el va avea aceeași poziție de fiecare data când 
vă schimbați locul pentru a verifica un alt punct.

Dacă degetele voastre nu sunt într-o poziție bună pentru a 
simți presiunea de sub oasele bazinului, rugați utilizatorul 
să se ridice din nou și repoziționați degetele. 

D

Identificați dacă presiunea de sub oasele bazinului este de nivelul 1, 2 sau 3:

Nivel 1 = sigur: Degetele se pot mișca în sus și în jos 5mm sau chiar mai mult.

Nivel 2 = avertizare: Degetele nu se pot mișca, dar pot fi retrase cu ușurință.

Nivel 3 = pericol: Degetele sunt strânse cu putere. Retragerea lor este dificilă.

E Repetați operațiunea și pentru cealaltă parte a oaselor bazinului.

Cum se reduce presiunea în cazul „avertizării” sau al 
„pericolului”?
Atunci când se constată că presiunea de sub oasele bazinului este de nivel 2 (avertizare) sau 
de nivel 3 (pericol), se impune reducerea presiunii. O soluție simplă o constituie adăugarea 
unui strat suplimentar de spumă rigidă. Aceasta se numește „ridicare”. Stratul ar trebui să 
aibă aproximativ 20 de mm grosime și să aibă o zonă decupată sub oasele bazinului. Acest 
strat se plasează sub pernă și în interiorul husei. Uneori este nevoie de mai mult de un strat. 
Se recomandă ca personalul furnizor de servicii de scaune rulante să adauge un strat și să 
verifice presiunea. Dacă presiunea se situează tot la nivelul 2 sau 3, se adaugă încă un strat.
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A.8 Transferurile

Transferul în și din scaunul rulant 

Abilitatea de a se așeza în scaunul rulant și de a se ridica din acesta fără efort și în condiții 
de siguranță, cu sau fără asistență, va ajuta utilizatorul în viața de zi cu zi. Aceste două 
activități sunt cunoscute sub numele de „transfer”. 

De ce trebuie utilizatorii de scaun rulant să știe 
transferul în și din scaun rulant?

Este posibil ca utilizatorii să fie nevoiți să se așeze în scaunul rulant și să se ridice din acesta 
de mai multe ori pe zi. De aceea, este nevoie de o metodă sigură, rapidă și care nu necesită 
un consum de energie prea mare. Utilizatorii au metode diferite de transfer, în funcție de 
abilitățile lor.

Unii utilizatori de scaun rulant pot efectua transferul în și din scaunul rulant singuri, alții au 
nevoie de ajutor. Unii dintre ei se ridică în picioare pentru realizarea transferului, însă acest 
lucru nu este posibil în cazul altora.

Trei tehnici de transfer în și din scaunul rulant

Înainte de a-i recomanda utilizatorului de scaun rulant o anumită tehnică de transfer sau 
înainte de a o exersa, este necesar să stabilim dacă acesta poate efectua transferul singur 
sau dacă are nevoie de asistență.

o Pentru efectuarea transferului independent în poziția așezat, verificați dacă utilizatorul 
își poate ridica greutatea susținându-se în brațe. Dacă nu poate face acest lucru, atunci 
utilizatorul are nevoie de ajutor pentru realizarea transferului.

o Pentru efectuarea transferului independent în picioare, verificați dacă utilizatorul se poate 
ridica și își poate susține greutatea pe picioare. Dacă nu poate face acest lucru, atunci 
utilizatorul are nevoie de ajutor pentru realizarea transferului.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Mai jos sunt prezentate câteva tehnici de realizare a transferului.

Transfer independent în poziția așezat (din scaunul rulant pe pat)

o Scaunul rulant se poziționează lângă pat, se acționează frânele.
o Picioarele se coboară de pe suport, iar acesta se pliază lateral sau se detașează (acolo 

unde acest lucru este posibil).
o Se îndepărtează suportul lateral de pe partea unde se află patul.

o Utilizatorul se ridică împingându-se cu ajutorul brațelor și se mută înspre partea din 
față a scaunului rulant.

o Având o mână așezată pe pat și cealaltă pe scaunul rulant, se ridică corpul în sus și se 
transferă pe pat.

o Dacă utilizatorul are un echilibru precar, nu se poate ridica suficient sau nu se poate 
mișca destul în lateral, se poate folosi o placă de transfer.

o La transferul pe pat, unii utilizatori preferă să își 
poziționeze picioarele pe pat înainte de a efectua 
transferul.
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Transfer asistat în poziția așezat, cu utilizarea unei plăci de transfer (din 
scaunul rulant pe pat)

o Scaunul rulant se poziționează lângă 
pat, se acționează frânele.

o Picioarele se coboară de pe suport, 
iar acesta se pliază lateral sau se 
detașează (acolo unde acest lucru este 
posibil).

o Se îndepărtează suportul lateral de pe 
partea unde se află patul.

o Se ajută utilizatorul să se miște spre 
partea din față a scaunului rulant.

o Se pune placa de transfer sub bazin, 
peste scaunul rulant și pat. 

o Utilizatorul contribuie ridicând corpul 
de pe scaunul rulant și de pe pat și 
susținându-și cât mai mult posibil 
greutatea.

o Însoțitorul stă în spatele utilizatorului și 
mută bazinul utilizatorului pe pat.

Transfer asistat, în picioare (din pat în scaunul rulant)
o Se poziționează scaunul rulant, se 

acționează frânele.

o Picioarele se coboară de pe suport, 
iar acesta se pliază lateral sau se 
detașează (acolo unde acest lucru este 
posibil).

o Se îndepărtează suportul lateral de pe 
partea unde se află patul.

o Se ajută utilizatorul să se miște spre 
marginea patului și se pun picioarele pe 
podea.

o Se susțin genunchii utilizatorului din 
lateral (genunchii nu se împing din față).

o Se ridică corpul utilizatorului în față și în 
sus, cu sprijin sub omoplați.

o Utilizatorul este întors spre scaunul 
rulant și lăsat să se așeze ușor în 
acesta.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Ce este o placă de transfer?
O placă de transfer este o placă subțire, rezistentă, care ajută la crearea unei punți între 
scaunul rulant și suprafața pe care se efectuează transferul utilizatorului de scaun rulant.

Plăcile de transfer sunt folositoare pentru utilizatorii de scaun rulant care învață să 
realizeze transferul în mod independent sau care au o forță redusă în brațe. Utilizatorul 
poate realiza transferul printr-o serie de ridicări reduse, în loc de o singură ridicare 
mai amplă. Placa de transfer poate reduce și gradul de asistență de care are nevoie 
utilizatorul.

Plăcile de transfer pot fi făcute și local, din lemn sau placaj. Ele trebuie să fie subțiri, 
rezistente și foarte netede. Pe margini, grosimea trebuie să fie mai redusă. Dimensiunile 
recomandate sunt 300 mm x 600 mm. Grosimea plăcii depinde de rezistența materialului, 
dar dimensiunea tipică este între 20 și 25 de mm.

Transferul independent, de pe podea în scaunul rulant
o Acest tip de transfer presupune ca utilizatorul să aibă brațe puternice și un echilibru 

bun.

o Utilizatorilor în cazul cărora există riscul apariției escarelor li se recomandă ca atunci 
când stau pe podea, să se așeze întotdeauna pe perna pentru reducerea presiunii.

o Utilizatorul stă în fața scaunului rulant, cu genunchii ridicați la piept.

o Privirea este în jos pe tot parcursul ridicării.

o Se poziționează o mână pe podea, iar cealaltă pe partea din față a șezutului scaunului 
rulant.

o Brațele și umerii se împing în jos, iar bazinul se ridică pe partea din față a șezutului 
scaunului rulant.

o Utilizatorul se așază în scaunul rulant și se apleacă pentru a ridica perna.

o Se balansează greutatea de pe o parte pe alta și se poziționează perna pe șezutul 
scaunului rulant. 



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Manualul participantului
Pagina 47

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Transferul din scaunul rulant pe podea
o Utilizatorul se așază pe partea din față a scaunului rulant.

o Picioarele se ridică de pe suportul de picioare, se poziționează în față și ușor spre 
lateral (în direcția opusă celei în care se face transferul).

o Perna se pune pe podea.

o O mână se poziționează pe șezutul scaunului rulant, cealaltă se sprijină de podea.

o Cu ajutorul umerilor și al brațelor, bazinul se așază pe perna plasată pe podea, printr-o 
mișcare controlată.

Cum se realizează transferul în și din scaunul rulant în 
condiții de siguranță
Pentru utilizatorul de scaun rulant:

o La transferul în și din scaunul rulant, frânele trebuie să fie întotdeauna acționate.

o Se verifică locul unde se efectuează transferul, pentru a ne asigura că nu există niciun 
obstacol.

o Mișcarea trebuie să fie întotdeauna cea de ridicare. Nu târâți corpul – pielea ar putea fi 
rănită și acest lucru ar putea duce la apariția escarelor.

Pentru persoanele care asistă utilizatorul:

o Înainte de a oferi asistență utilizatorului, asigurați-vă că puteți să îi susțineți greutatea.

o Explicați utilizatorului ce urmează să faceți.

o Folosiți tehnici de ridicare sigure.

o Femeile însărcinate sau persoanele care au afecțiuni ale spatelui trebuie să evite să 
ofere asistență utilizatorului la efectuarea transferului.
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B. Etapele furnizării serviciilor de 
scaune rulante
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Etapa 1: Trimiterea și programarea
Trimiterea 
Trimiterea înseamnă direcționarea unei persoane către un serviciu unde poate beneficia de 
îngrijire sau de asistență.

Există mai multe metode prin care utilizatorii de scaun rulant pot ajunge la un furnizor de 
servicii de scaune rulante:
o află despre aceste servicii și vin din proprie inițiativă;

o sunt îndreptați către un astfel de serviciu de către spitalul din localitate, de centrul de 
sănătate publică, de serviciul de reabilitare bazată pe comunitate, de lideri din cadrul 
comunității rurale, din consiliul local sau din cadrul bisericii, de organizații ale persoanelor 
cu dizabilități sau de către alți utilizatori de scaun rulant. 

Furnizorii de servicii de scaune rulante pot ajuta la creșterea numărului de utilizatori de 
scaun rulant care apelează la acest tip de servicii, asigurându-se că toți cei care îi pot 
direcționa pe utilizatori către ei, cunosc că serviciul este disponibil.

Punând la dispoziție un formular de trimitere, furnizorul de servicii de scaune rulante poate 
dobândi informații preliminare de bază despre utilizatorul de scaun rulant. Fiecare furnizor 
de servicii de scaune rulante trebuie să decidă dacă un astfel de formular de trimitere este 
un instrument util, tipul de informații pe care le va include și modul în care acesta va fi folosit 
(de exemplu, dacă va fi trimis prin poștă sau dacă îi va fi dat utilizatorului pentru a-l aduce 
chiar el). 

Pe pagina următoare veți găsi un model de formular de trimitere.

Programarea 
Atunci când un utilizator de scaun rulant este trimis către un furnizor de servicii de scaune 
rulante, el trebuie programat pentru o evaluare, în cazul în care întâlnirea nu poate avea loc 
în aceeași zi. Programarea poate însemna că utilizatorul va vizita furnizorul de servicii/centrul 
sau că reprezentanții furnizorului de servicii vor vizita utilizatorul.

Un sistem de programări îl ajută pe furnizorul de servicii de scaune rulante să își organizeze 
timpul într-un mod cât mai eficient. De asemenea, consecința este că utilizatorul nu trebuie 
să stea să aștepte să fie primit de personalul furnizor de servicii de scaune rulante.

Modul în care se face o programare depinde de cât de ușoară este transmiterea mesajului 
către utilizatorul de scaun rulant. De exemplu, mesajele pot fi transmise prin poștă, prin 
telefon sau prin cel care a trimis utilizatorul către furnizorul de servicii de scaune rulante.

Uneori, utilizatorii de scaun rulant vor veni fără o programare prealabilă. Dacă este posibil, se 
recomandă ca ei să fie primiți în aceeași zi, în special dacă au sosit de la distanță.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Bune practici în programare și trimitere
o Începeți un dosar pentru fiecare utilizator de scaun rulant în momentul în care acesta 

este trimis către serviciul de scaune rulante.

o Instruiți sursele care trimit utilizatori cu privire la acest serviciu și la modalitatea de a 
face  trimiterile.

o Furnizați acestor surse formularul de trimitere către serviciul de scaune rulante.

o Acolo unde există mulți utilizatori de scaun rulant, furnizorul de servicii de scaune 
rulante trebuie să creeze un sistem pentru a decide cine sunt cei care au prioritate. 
Trebuie luate în considerare în special nevoile copiilor și ale persoanelor cu afecțiuni 
ce le pun în pericol viața, cum ar fi persoanele care au escare.

 Formular de trimitere către furnizorul de servicii de 
scaune rulante

Vă rugăm completați formularul și expediați-l către:

Numele și adresa furnizorului de servicii scaune rulante:

Numele persoanei care face 
trimiterea:

Organizația:

Datele de contact ale persoanei care face trimiterea (unde puteți fi contactat cel mai ușor):

Numele utilizatorului de 
scaun rulant:

Data nașterii:

Numele părintelui / 
însoțitorului:

Adresa:

Un formular de trimitere trebuie să aibă 
datele de contact clare ale serviciului, 
inclusiv numele acestuia, adresa poștală 
și numărul de telefon.

În acest model de formular, furnizorul de 
servicii va contacta utilizatorul pentru a 
face o programare. Acest lucru nu este 
întotdeauna posibil. În acest caz, serviciul 
de scaune rulante poate accepta trimiteri 
fără programare prealabilă.
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Cum poate fi contactat utilizatorul de scaun rulant? 
__________________________________________________________________

Poștă  o         Telefon propriu  o       Telefon prieten/vecin  o  

Dacă telefonic, vă rugăm precizați numărul de 
telefon:

Dizabilitatea utilizatorului de scaun 
rulant, dacă există informația:

Motivele pentru care se face trimiterea:

 o  Nu deține un scaun rulant

 o  Deține un scaun rulant defect

 o  Deține un scaun rulant necorespunzător

Vă rugăm precizați orice altă informație despre utilizatorul de scaun rulant pe care o 
considerați relevantă pentru furnizorul de servicii de scaune rulante:

Utilizatorul de scaun rulant este de acord 
să fie trimis către furnizorul de servicii de 
scaune rulante?  Da o        Nu o  

Semnătura persoanei care face 
trimiterea:

Data:
 

Se recomandă ca persoana 
care face trimiterea să îi explice 
utilizatorului cu ce se ocupă 
serviciul de scaune rulante.
Utilizatorul trebuie să fie de acord 
cu trimiterea.
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Etapa 2: Evaluarea

Cine are nevoie de un scaun rulant?
Atunci când o persoană apelează la un furnizor de servicii de scaune rulante, acesta din 
urmă trebuie să se asigure că scaunul rulant este echipamentul de mobilitate de care este 
nevoie în cazul respectiv. De regulă, o persoană are nevoie de un scaun rulant atunci când:

o nu se poate deplasa;

o se poate deplasa, dar cu dificultate și numai pe distanțe scurte.

De ce este nevoie de o evaluare?
Evaluarea este o oportunitate pentru a aduna informații care contribuie la:
o alegerea celui mai potrivit scaun rulant pentru fiecare utilizator, din cele disponibile; 

o alegerea celor mai adecvate componente ale scaunului rulant, din cele disponibile;

o identificarea nevoii de instruire a utilizatorului și/sau a familiei acestuia, pentru o utilizare 
cât mai eficientă a scaunului rulant.

Unde are loc evaluarea?

Evaluarea ar trebui să se 
desfășoare într-un spațiu 
curat și liniștit.
Acesta poate fi un spațiu 
aflat la sediul furnizorului de 
servicii de scaune rulante, 
la un centru de sănătate, 
un centru comunitar sau la 
domiciliul utilizatorului de 
scaun rulant.
Este necesar să se verifice 
dacă persoana are escare 
- acest lucru se face într-un 
spațiu ferit.

Respectați demnitatea 
și nevoia de intimitate a 
utilizatorului de scaun 
rulant, indiferent de vârstă, 
sex, religie sau statut 
socio–economic.
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Cele două componente ale evaluării:
o interviul de evaluare;

o evaluarea fizică.

1. Interviul de evaluare
Cea mai bună metodă de a obține informații despre utilizatorul de scaun rulant este să puneți 
întrebări. Formularul de evaluare pentru scaun rulant ghidează personalul furnizor al acestor 
servicii cu scopul de a identifica cele mai relevante întrebări pentru realizarea evaluării.

Există patru categorii distincte de informații. Acestea sunt:

o informații despre utilizatorul de scaun rulant;

o condiția fizică;

o stilul de viață și mediul;

o scaunul rulant existent.

Informații despre utilizatorul de scaun rulant:

Numele: ____________________ Numărul: ______________________

Vârsta: ____________________________ Bărbat      o    Femeie     o

Număr telefon: ________________ Adresa: _______________________

________________________________________________________

Obiective: ________________________________________________

Aceste întrebări sunt importante pentru ca utilizatorul să poată fi contactat la o data 
ulterioară, pentru monitorizare. Totodată, ele oferă informații statistice despre utilizatorii care 
au fost văzuți de personalul furnizor de servicii de scaune rulante.

La capitolul „obiective” notați motivul pentru care utilizatorul dorește un scaun rulant, precum 
și activitățile pe care dorește să le poată desfășura în scaun rulant.
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Atunci când puneți întrebări, rețineți următoarele:
o explicați de fiecare dată utilizatorului de scaun rulant de ce respectiva informație este 

importantă;

o adresați-vă mereu utilizatorului (nu asistentului/unui membru de familie), excepție 
cazurile când este vorba despre un copil mic sau despre cineva care nu are abilitatea 
de a înțelege întrebările ori de a răspunde la ele;

o folosiți metode de comunicare eficiente;

o este posibil ca informația să nu vă parvină mereu în ordinea în care ea se regăsește în 
formular – familiarizați-vă cu formularul, în așa fel încât informația să fie înregistrată în 
mod corect.

Condiția fizică: 
Aceste întrebări sunt importante, deoarece unele din aspectele ce țin de starea de sănătate 
pot avea impact asupra alegerii scaunului rulant. Găsiți mai jos câteva exemple.

Condiția fizică

Paralizie cerebrală o Poliomielită o Traumatism vertebro-medular  o  

Accident vascular- cerebral  o  

Constituție fragilă  o  Spasme sau mișcări involuntare o 

Amputație: o D deasupra genunchiului  o  D sub genunchi  

o  S deasupra genunchiului   o  S sub genunchi

Probleme de management urinar  o   Probleme de management  intestinal  o 

Dacă există probleme de management  urinar sau de tranzit intestinal, acestea sunt 
gestionate? Da o  Nu  o

Altele: ______________________________________________________________
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Diferite afecțiuni care influențează prescrierea (selecția) scaunului rulant:

Ce trebuie să știți Rețineți întotdeauna

Paralizie cerebrală Paralizia cerebrală afectează 
persoanele în moduri foarte 
diferite.

În cazul unei persoane cu 
paralizie cerebrală, care poate 
sta în poziția așezat, este 
important să reținem faptul că 
acesteia îi poate fi dificil să 
păstreze poziția, din cauza 
oboselii. Astfel, desfășurarea 
activităților e îngreunată și mai 
solicitantă.

Suportul adecvat este foarte 
important.

Persoanele cu paralizie 
cerebrală pot avea 
nevoie de suport postural 
suplimentar atunci când 
stau în scaunul rulant. 
Pentru a rezolva acest 
aspect ușor și în mod 
eficient, este nevoie 
de instruire de nivel 
intermediar.

Poliomielită În cazul unora din persoanele 
care au avut poliomielită, la 
nivelul unor părți ale corpului 
poate exista o stare de 
slăbiciune, de lipsă de forță. 
Poliomielita poate afecta 
membrele superioare și 
inferioare sau trunchiul, dar 
cel mai frecvent afectează 
membrele inferioare.

Mușchii și oasele devin mai 
subțiri, membrele afectate 
nu cresc la fel de repede, 
rămânând mai scurte.

Atunci când este afectat 
trunchiul, acesta poate părea 
mai scurt.

Cu toate că la persoanele 
care au avut poliomielită 
este prezentă sensibilitatea, 
este important să aibă o 
pernă, pentru confort.

O pernă mai înaltă 
poate oferi o poziție mai 
confortabilă în vederea 
realizării propulsiei.
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Ce trebuie să știți Rețineți întotdeauna

Traumatism vertebro-
medular

Persoanele cu traumatism 
vertebro-medular sunt 
deosebit de predispuse la 
apariția escarelor.

Acest lucru este o consecință 
a faptului că la majoritatea 
persoanelor cu traumatism 
vertebro-medular, sub nivelul 
leziunii, sensibilitatea este 
absentă.

Prescrieți întotdeauna o 
pernă pentru reducerea 
presiunii.

Accident vascular cerebral Persoanelor care au suferit un 
accident vascular-cerebral le 
este de regulă afectată o parte 
a corpului. Din această cauză, 
atunci când stau în scaunul 
rulant, ele pot avea tendința 
de a se lăsa mai mult pe o 
parte.

Este posibil ca pe partea 
corpului afectată de accident 
sensibilitatea să le fie 
diminuată.

Aceste persoane pot avea 
abilitatea de a efectua 
transferul în picioare.

Este important să existe un 
sprijin adecvat.

Verificați dacă este prezentă 
sensibilitatea – ar putea fi 
necesară o pernă pentru 
reducerea presiunii.

O persoană care a avut un 
accident vascular cerebral 
poate prefera un scaun 
rulant cu suporturi de 
picioare pliabile, pentru a 
putea efectua transferul în 
picioare.

Amputație membru inferior În cazul persoanelor cu dublă 
amputație lipsește greutatea 
picioarelor, care poate să 
contracareze răsturnarea pe 
spate a scaunului rulant.

Atunci când o persoană cu 
amputație încearcă pentru 
prima dată un scaun rulant 
trebuie să fiți întotdeauna 
atenți.

Verificați echilibrul scaunului 
rulant. Este posibil să fie 
necesară mutarea roții din 
spate mai în afară, pentru a 
oferi mai multă stabilitate.
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Ce trebuie să știți Rețineți întotdeauna

Constituție fragilă Persoanele în vârstă pot 
avea nevoie de un scaun 
rulant din diverse motive. De 
obicei, acest lucru se întâmplă 
deoarece le este dificil să se 
deplaseze. Scaunul rulant îi 
va ajuta să continue să facă 
parte din viața familiei și a 
comunității. 

Persoanele în vârstă pot 
avea capacitatea de a realiza 
transferul în picioare și vor 
prefera un scaun rulant cu 
suporturi de picioare pliabile 
pe verticală sau pe orizontală.

Persoanele în vârstă trebuie 
să primească întotdeauna 
un scaun rulant care să 
fie confortabil și care să 
le ofere sprijin. Astfel, vor 
avea poziția corectă și vor fi 
evitate problemele cauzate 
de postura defectuoasă.

Scaunele rulante cu 
suporturi de picioare pliabile 
pe verticală sau orizontală 
pot constitui cea mai bună 
opțiune.

Spasme sau mișcări 
involuntare

Unele persoane au probleme 
cauzate de mișcări spontane, 
dezordonate, pe care nu le pot 
controla (spasme).

Din cauza acestor spasme, 
există posibilitatea ca 
greutatea persoanei să se 
deplaseze înspre spate, 
creând presiune pe spătar, 
fapt care poate duce la 
răsturnarea scaunului rulant.

Acest tip de mișcări uneori 
determină picioarele „să sară” 
de pe suportul de picioare. 
Acest lucru se poate dovedi 
periculos în timpul realizării 
propulsiei.

Alegeți un scaun rulant cu 
roțile din spate poziționate 
de așa manieră încât să 
ofere siguranță, sau unul 
care este foarte stabil.

Centurile pot ajuta la 
controlul poziției labei 
piciorului.

Notă: ori de câte ori se 
folosesc centuri, este 
important ca acestea să fie 
din material de tip Velcro, 
în așa fel încât acestea să 
poată fi desfăcute în cazul 
în care utilizatorul cade din 
scaunul rulant.
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Ce trebuie să știți Rețineți întotdeauna

Probleme de management 
intestinal și vezical

Unele persoane nu dețin 
controlul asupra vezicii sau al 
sfincterelor.

Frecvent, această situație 
poate fi rezolvată cu 
dispozitivele potrivite 
(catetere, de exemplu), cu 
medicație și cu un program de 
instruire pentru management 
vezical și intestinal.

Utilizatorii care au probleme 
de management vezical 
sau intestinal nu trebuie să 
stea pe perne umede sau 
pătate, fiindcă acest lucru 
poate dăuna rapid pielii. În 
plus, bacteriile prezente în 
materiile fecale pot duce, într-
un interval de timp scurt, la 
escare infectate.

Identificați acele persoane 
din zona în care vă 
desfășurați activitatea (de 
exemplu medici specialiști 
sau asistente), care pot 
oferi sfaturi și instruire 
pentru evitarea acestui tip 
de complicații.

Furnizați o pernă cu o husă 
impermeabilă.

Instruiți utilizatorul cu privire 
la spălarea și uscarea 
pernei.

O pernă suplimentară 
poate ajuta utilizatorul 
să își continue activitățile 
cotidiene în timp ce perna 
se usucă.

Stilul de viață și mediul: 

Aceste întrebări oferă informații cu privire la spațiul unde locuiește utilizatorul și la activitățile 
pe care trebuie să le desfășoare în scaun rulant.

Stilul de viață și mediul

Descrieți mediul în care va fi utilizat scaunul rulant: 

__________________________________________________________________________

Distanța parcursă zilnic: Mai puțin de 1 km o   1–5 km o   Mai mult de 5 km o

Numărul de ore pe zi de utilizare a scaunului rulant: Mai puțin de 1 oră o 1-3 ore  o   
3-5 ore o 5-8 ore o  mai mult de 8 ore pe zi o

Atunci când nu folosește scaunul rulant, unde și cum stă utilizatorul (poziția și tipul de 
suprafață)?

__________________________________________________________________________
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Transfer:    Independent  o Asistat  o   În picioare o  Așezat  o Ridicat  o  Altele  o

Tip toaletă (dacă se face transferul la toaletă): La nivelul podelei  o Tipică o Adaptată o
Utilizatorul de scaun rulant folosește în mod frecvent mijloace de transport în comun/proprii?      
Da  o  Nu  o

Dacă da, precizați tipul: Mașină o   Taxi o   Autobuz o   Altele________________

Scaunul rulant existent: 
Aceste întrebări sunt de ajutor pentru a stabili dacă scaunul rulant existent răspunde nevoilor 
utilizatorului, iar în cazul în care nu, la aflarea motivelor.

Scaunul rulant existent (dacă persoana are deja un scaun rulant)

Scaunul rulant răspunde nevoilor utilizatorului?    Da o Nu  o

Scaunul rulant corespunde cerințelor mediului utilizatorului?   Da o Nu  o

Este scaunul rulant adecvat și oferă suport postural corespunzător?  Da o Nu  o
Este scaunul rulant sigur și durabil? (Luați în considerare 

existența pernei)        Da o Nu  o
Perna asigură o reducere a presiunii adecvată (previne riscul 

apariției escarelor)?         Da o Nu  o

Comentarii: ________________________________________________________________

Dacă răspunsul este ”da” la toate întrebările, atunci este posibil ca utilizatorul să nu aibă nevoie de alt 
scaun rulant. Dacă răspunsul la oricare din aceste întrebări este ”nu”, atunci utilizatorul are nevoie fie 
de un alt scaun rulant, fie de o altă pernă ori scaunul rulant sau perna au nevoie de reparații, respectiv 
de modificări.

2. Evaluarea fizică

Există trei categorii distincte de informații. Acestea sunt:

o prezența escarelor, risc de formare al acestora sau istoric escare;

o metoda de propulsie;

o efectuarea măsurătorilor.
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Prezența escarelor, riscul de formare al acestora sau istoric escare

/// = lipsă sensibilitate    O = escară 
anterioară   = escară prezentă Sensibilitate normală?   Da o Nu o

Escară anterioară? Da o Nu o

Escară existentă? Da o Nu o

Dacă da, este o escară 
deschisă (faza 1 – 4)? Da o Nu o

Durata și cauza: _______________________________
___________________________________________

Stânga       Față         Spate        Dreapta

Există  riscul* formării de escare? *Se consideră că există pericolul 
apariției escarelor la persoanele la care sensibilitatea este absentă sau 
care prezintă 3 sau mai mulți factori de risc. Factori de risc: imobilitatea, 
umezeala, poziția incorectă, escare anterioare/existente, regim alimentar 
neadecvat, înaintarea în vârstă, greutatea.

Da o Nu o

Notați pe diagrama corpului:

o zone unde sensibilitatea este absentă - acest simbol: ////

o zone unde utilizatorul a avut o escară - acest simbol: O

o zone unde utilizatorul are o escară la momentul evaluării - acest simbol: 

Dacă utilizatorul spune că are o escară, întotdeauna solicitați să o vedeți. Asigurați-vă că 
acest lucru are loc într-un spațiu retras.

Pericolul apariției escarelor există în lipsa sensibilității, precum și la utilizatorii la care se 
întâlnesc alți factori de risc:

Factorii de risc includ:
o lipsa sensibilității (sensibilitate scăzută);

o imobilitatea;

o umezeala cauzată de transpirație, apă sau incontinență;

o postura incorectă;

o escare anterioare sau existente;

o nutriție necorespunzătoare și hidratare insuficientă;

o înaintarea în vârstă;

o greutatea (subponderal sau supraponderal).
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Rețineți: orice utilizator la care există riscul apariției escarelor are nevoie de o pernă 
pentru reducerea presiunii și de instruire în ceea ce privește prevenirea escarelor.

Metoda de propulsie
Metoda de propulsie
Cum va realiza utilizatorul propulsia scaunului rulant? 
Cu ambele brațe	o	Cu brațul stâng	o	Cu brațul drept	o	
Cu ambele picioare	o	Cu piciorul drept	o	Cu piciorul stâng o	
Cu ajutorul unui însoțitor	o

Observații _______________________________________________________________

Este important să aflăm care este metoda de propulsie pe care o va folosi utilizatorul, fiindcă 
acest lucru poate avea impact asupra selecției scaunului rulant și a adaptărilor acestuia (vă 
rugăm să consultați partea A.6: Scaunul rulant corespunzător, secțiunea „Propulsia scaunului 
rulant”).

Efectuarea măsurătorilor
Sunt necesare patru măsurători ale utilizatorului de scaun rulant pentru a alege dimensiunea 
cea mai potrivită a scaunului rulant. Toate măsurătorile se regăsesc în dimensiunile 
scaunului rulant.

Măsurători corp Valori (mm) Transformare măsurători corp în 
dimensiune ideală scaun rulant

Valori scaun 
rulant

A Lățime sold Lățime șold = lățime șezut scaun rulant

B Adâncime șezut
S B mai mic decât 30 – 60 mm = adâncime 

șezut scaun rulant
(dacă lungimea este diferită, folosiți 
valoarea mai mică)

D

C Lungime gambă

S = de la partea superioară a pernei 
șezutului* până la înălțimea suportului 
pentru picioare sau
de la partea superioară a pernei 
șezutului* până la podea, în cazul 
propulsiei realizate cu piciorul

D

D Partea inferioară a 
cutiei toracice

= de la partea superioară a pernei 
șezutului* până la limita superioară a 
spătarului
(măsurați D sau E – în funcție de 
necesitatea utilizatorului)

E Limita inferioară a 
omoplaților

* verificați înălțimea pernei pe care o va folosi utilizatorul de scaun rulant.
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Instrumente pentru măsurare
o Folosiți o ruletă metalică (ca în poza din dreapta).

o Folosiți un clipboard/cărți pentru ca măsurătorile să fie 
exacte (vedeți capitolul despre realizarea măsurătorilor).

o Șublerul de mari dimensiuni se poate dovedi un 
instrument suplimentar foarte util. Acesta poate fi 
confecționat local, din lemn.

o Pentru a sprijini picioarele utilizatorilor de scaun rulant la 
înălțimea adecvată, se pot folosi plăci pentru picioare.
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Cum se efectuează măsurătorile?
Rugați utilizatorul de scaun rulant să stea cât mai drept posibil.

Laba piciorului utilizatorului trebuie să stea pe podea sau pe 
plăcile pentru picioare, astfel încât să se formeze un unghi de 
90 de grade la nivelul articulației gleznei. 

În cazul tuturor măsurătorilor, asigurați-vă că ruleta este 
dreaptă și că utilizatorul este în poziția așezat, cu bazinul în 
poziție neutră. Ținând un clipboard/carte de fiecare parte a 
bazinului utilizatorului de scaun rulant, puteți obține măsurători 
exacte.

Asigurați-vă că vedeți ruleta din unghiul potrivit.

A

o Înainte de a efectua măsurătorile, asigurați-vă că nu există obiecte în 
buzunarele utilizatorului.

o Măsurați șoldurile sau cea mai lată parte a coapselor.

o Ținând două clipboard-uri/cărți de fiecare parte a utilizatorului de scaun rulant, 
puteți obține valori exacte ale măsurătorilor.

B

o Poziționați un clipboard/carte la spatele utilizatorului de scaun rulant pentru a 
obține valori exacte.

o Măsurați de la partea din spate a pelvisului până la partea din spate a 
genunchiului, în linie dreaptă.

o Măsurați întotdeauna ambele picioare. Dacă există o diferență între cele două 
valori, verificați dacă utilizatorul stă în poziția corespunzătoare, cu bazinul în 
poziția neutră. În cazul în care diferența persistă, prescrieți scaunul rulant luând 
în considerare partea unde valorile sunt mai mici.  
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C

o Măsurați de la partea din spatele genunchilor până la baza călcâiului.

o Asigurați-vă că gleznele utilizatorului sunt flexate la 90 de grade (dacă acest 
lucru este posibil).

o Măsurați întotdeauna ambele picioare

o Utilizatorul trebuie să poarte încălțămintea pe care o folosește în mod frecvent 
(dacă este cazul).

D

o Măsurați de la suprafața de ședere până la partea inferioară a cutiei toracice.

o Pentru a localiza partea inferioară a cutiei toracice, poziționați mâinile pe 
ambele părți ale pelvisului. Apăsați ușor și mișcați-le în sus. Partea inferioară a 
cutiei toracice este chiar deasupra taliei.

E
o Măsurați de la suprafața de ședere până la partea inferioară a omoplatului, pe o 

linie verticală.

o Pentru a găsi partea inferioară a omoplatului, rugați utilizatorul să ridice umerii.

Pentru mai multe informații despre dimensiunea corectă a scaunului rulant, consultați 
secțiunea 6: Probarea produsului (a scaunului rulant).

Etapa 3: Prescrierea (selecția)

Ce este prescrierea (selecția)?
Prescrierea (selecția) înseamnă alegerea variantei optime, corelând tipul de scaune rulante 
disponibile și nevoile utilizatorului.
Prescrierea (selecția) trebuie să îl implice întotdeauna pe utilizatorul de scaun rulant, 
împreună cu un membru de familie sau cu însoțitorul, dacă acest lucru este potrivit.

Prescrierea (selecția) include:
•	 alegerea scaunului rulant corespunzător, a pernei, precum și a părților componente 

potrivite;
•	 alegerea dimensiunii potrivite a scaunului rulant și a pernei;
•	 stabilirea, împreună cu utilizatorul, a nevoii de instruire a acestuia, în ceea ce 

privește folosirea și îngrijirea scaunului rulant și a pernei.

Scaune rulante și perne disponibile local
Este foarte importantă alegerea unui scaun rulant cu dimensiunea adecvată. Scaunul rulant 
de mărime corespunzătoare este mai confortabil, ajută la menținerea poziției așezat și face 
mai ușoară manevrarea de către utilizator. Pentru mai multe informații despre dimensiunile 
potrivite ale scaunului rulant, consultați secțiunea 6: Probarea produsului (a scanului rulant). 
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o Cadrul – de exemplu, observăm dacă este vorba de o bază a roții lungă sau scurtă și 
lungimea cadrului, fie că este vorba despre un scaun pliabil sau cu cadru rigid.

o Caracteristici – inclusiv tipul de șezut, spătarul, suportul de picioare, suportul de brațe, 
roțile frontale, roțile din spate.

o Dimensiunea scaunului rulant: este determinată de obicei de lățimea șezutului scaunului 
rulant și uneori și de adâncimea acestuia. Totodată, este util să știm înălțimea de la 
podea la șezutul scaunului rulant.

o Opțiuni de ajustare: observăm care sunt componentele ajustabile și care sunt opțiunile de 
ajustare. De regulă, ajustările sunt posibile pentru două sau mai multe poziții diferite. De 
exemplu, cele mai multe scaune rulante au suporturi de picioare care pot fi ajustate pe 
înălțimi situate la intervale regulate. Posibilitățile de ajustăre cuprind opțiunile situate între 
valoarea minimă și maximă. 

o Perna: ce tip de pernă (dacă e cazul) se furnizează împreună cu scaunul rulant sau este 
disponibilă separat?

Unii furnizori de scaune rulante oferă:
a. broșuri sau o descriere a produsului;
b. specificațiile produsului (scaunului rulant).

Frecvent, acestea includ informații de tipul: măsurători ale scaunului rulant, greutatea, 
caracteristici și, uneori, componentele opționale.
Verificați întotdeauna dacă există informații disponibile despre scaunul rulant pe care îl 
prescrieți. Citiți aceste informații pentru a vă familiariza cu produsul.
Dacă furnizorii nu oferă aceste informații, solicitați-le.

Înregistrarea prescrierii (selecției)
Prescrierea (selecția) trebuie notată în scris. Mai jos aveți un exemplu de formular de 
prescriere (selecție) scaun rulant. Adaptați acest formular serviciului de scaune rulante local, 
menționând tipurile de scaun rulant și de perne pe care le furnizați, precum și mărimile 
acestora.
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Formular prescriere (selecție) scaune rulante 
1. Informații despre utilizatorul de scaun rulant
Numele utilizatorului de scaun rulant:

_____________________________________

Numărul:

______________________________

Data evaluării:

_______________________________________

Data probării:

______________________________

Numele persoanei care a făcut evaluarea:

________________________________________________________________________

2. Tipul și mărimea scaunului rulant selectat:

Pentru a alege tipul de scaun rulant:
o Discutați cu utilizatorul de scaun rulant;
o Gândiți-vă la cele mai importante nevoi ale utilizatorului de scaun rulant;
o Verificați: cadrul scaunului rulant, roțile frontale și din spate, suporturile de picioare, 

suporturile de brațe, înălțimea spătarului (sau ajustabilitatea), poziția roților din spate, 
sprijinul și nivelul de confort.

Tip scaun rulant Mărime

o

o

o

o

o

3. Tipul de pernă selectată:
Tip pernă Mărime

e.g. Pernă pentru reducerea presiunii, din 
spumă / burete o

e.g. Pernă plată, din spumă / burete o

o

Treceți tipurile de scaun rulant disponibile

Treceți mărimile pentru 
diferitele tipuri de scaune 
rulante disponibile.

Treceți tipurile de perne disponibile și 
mărimile acestora.



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Manualul participantului
Pagina 67

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

4. De acord cu prescrierea efectuată

Semnătură utilizator de scaun rulant:
Semnătură evaluator:
Semnătură manager:

Etapa 4: Finanțarea și plasarea comenzii

Finanțarea
După ce scaunul rulant a fost prescris, costul produsului recomandat poate fi estimat cu 
acuratețe. Este esențial să știm care va fi sursa de finanțare a scanului rulant – poate fi plătit 
direct de către utilizatorul de scaun rulant sau poate fi vorba despre o subvenție din partea 
statului, a unei organizații neguvernamentale sau a unui donator. De asemenea ar putea fi 
decontat de către o companie de asigurări. În regiunile în curs de dezvoltare, mulți dintre cei 
care au nevoie de un scaun rulant nu își permit să îl achiziționeze. Cu toate acestea, oricine 
are nevoie de un scaun rulant, are dreptul să aibă un astfel de echipament de mobilitate, 
indiferent dacă deține sau nu mijloacele financiare pentru a-l plăti. De aceea, trebuie să 
existe fonduri disponibile pentru acei utilizatori care au nevoie de asistență financiară. În 
cazul celor mai mulți furnizori de servicii de scaune rulante, este esențial ca sursele de 
finanțare să fie identificate înainte de a comanda scaunul rulant.

Deseori, această responsabilitate revine personalului administrativ sau managerilor de 
program, nefiind în atribuțiile personalului clinic sau tehnic.

Plasarea comenzii
După alegerea celui mai bun scaun rulant pentru utilizator și pregătirea formularului de 
prescriere (selecție) acesta trebuie comandat, în cazul în care el există pe stoc.
Dacă furnizorul de servicii de scaune rulante are echipamentul de mobilitate pe stoc, 
plasarea comenzii poate însemna completarea unui formular de comandă care trebuie 
autorizat de către manager. În acest caz, scaunul rulant poate fi pregătit de către personalul 
responsabil care are această răspundere.

Dacă furnizorul de servicii nu are scaune rulante pe stoc, atunci echipamentele de mobilitate 
trebuie comandate de la un furnizor extern.

Sistemul pentru comandarea scaunelor rulante variază de la un serviciu de scaune rulante la 
altul. Notați mai jos aspectele pe care trebuie să le rețineți pentru a comanda scaunul rulant 
la furnizorul de servicii de scaune rulante local.
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Cum să comand scaunul rulant la furnizorul de servicii de scaune rulante local:

Bune practici în procesul de plasare a comenzilor
o Asigurarea unui stoc disponibil de scaune rulante poate reduce timpul de așteptare al 

utilizatorilor de scaun rulant.

o Comanda trebuie plasată cât mai curând posibil, pentru a evita întârzierile.

o Întotdeauna indicați utilizatorului care este intervalul de timp necesar pentru ca scaunul 
rulant să fie disponibil.
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Etapa 5: Pregătirea produsului (scaunului 
rulant)

Ce este pregătirea produsului (scaunului rulant)?
Pregătirea produsului (scaunului rulant) include:
o pregătirea scaunului rulant pentru a fi în conformitate cu prescrierea (selecția) făcută;

o verificarea scaunului rulant pentru a ne asigura că este gata de a fi utilizat în condiții de 
siguranță și că toate componentele funcționează corespunzător.

Pregătirea scaunului rulant
Pentru pregătirea scaunului rulant, urmați acești pași:

1. Verificați dacă măsurătorile pentru lățimea și adâncimea șezutului sunt corecte din punct de 
vedere al prescrierii (selecției).

2. Verificați că lățimea și lungimea pernei se potrivesc scaunului rulant.

3. Ajustați (acolo unde este posibil):

•	 înălțimea și unghiul spătarului;

•	 înălțimea suportului de brațe;

•	 poziția roților din spate;

•	 poziția frânelor;

•	 înălțimea suportului de picioare;

•	 înălțimea mânerelor;

•	 orice alte ajustări necesare.

4. Faceți o verificare pentru a vă asigura că scaunul rulant poate fi folosit în siguranță.

Bune practici în pregătirea produsului
o Aplicați fiecărui scaun rulant pregătit o etichetă cu numele utilizatorului căruia îi este 

destinat.

o Orice modificare adusă scaunului rulant trebuie făcută de către o persoană care are 
cunoștințele și abilitățile necesare. Modificările pot afecta rezistența și funcționarea 
unui scaun rulant.

o Înainte ca utilizatorul să încerce scaunul rulant, verificați întotdeauna că acesta este 
sigur și gata pentru a fi folosit și că toate componentele funcționează (vedeți mai jos).
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Listă de verificare preliminară utilizării scaunului 
rulant
Utilizați lista de verificare de mai jos pentru a vă asigura că scaunul rulant poate fi utilizat 
în condiții de siguranță și că toate părțile componente funcționează. Faceți acest lucru 
întotdeauna înainte ca utilizatorul să încerce scaunul rulant.

Listă de verificare: este scaunul rulant gata de a fi utilizat în condiții de 
siguranță?

Scaunul rulant în ansamblu Modalități de verificare

Nu există margini ascuțite. 
Verificați scaunul rulant în ansamblu, vizual și cu 
mâinile.Nu există părți defecte sau 

zgâriate. 

Traiectoria scaunului rulant 
este dreaptă.  Împingeți scaunul rulant în față, pentru a vă asigura 

că roțile frontale se mențin pe traiectoria corectă.

Roțile frontale

Se învârt fără a întâmpina 
vreo rezistență. 

Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate. Învârtiți 
roțile frontale.Se învârt fără a atinge furca 

roții. 

Șuruburile sunt strânse.  Verificați dacă sunt imobile la atingere. Nu le 
strângeți prea mult.

Furcile roților frontale

Furca roții frontale se învârte 
fără a întâmpina vreo 
rezistență.

 Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate. Învârtiți 
furcile roților frontale.

Roțile din spate

Se învârt fără a întâmpina 
vreo rezistență. 

Înclinați scaunul rulant lateral, pe una din roțile din 
spate. Învârtiți cealaltă roată. Verificați și cealaltă 
parte.

Șuruburile axului sunt strânse.  Verificați. Trebuie să fie imobile la atingere. Nu le 
strângeți prea mult.

Anvelopele (dacă sunt 
pneumatice) sunt umflate 
corect.


Cu degetul mare, apăsați pe anvelope. Suprafața 
roții trebuie să cedeze puțin, dar nu mai mult de 5 
mm. 

Inelele de antrenare nu 
prezintă niciun pericol.  Verificați.



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Manualul participantului
Pagina 71

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Frânele

Funcționează corespunzător.  Acționați frânele. Verificați dacă roata rămâne 
imobilă.

Suporturile de picioare

Suportul pentru picioare este 
montat corespunzător.  Verificați.

Cadrul

Scaunul rulant pliabil se 
închide și se deschide cu 
ușurință.



Pliați scaunul rulant pentru a verifica dacă 
mecanismele de pliere funcționează corect.În cazul unui scaun rulant 

cu spătar pliabil-spătarul se 
pliază și revine în poziția 
inițială cu ușurință.



Perna

Perna este introdusă corect în 
husă.  În general, husa pernei se închide în partea din 

spate a pernei, dedesubt.

Perna este poziționată corect 
pe scaunul rulant. 

Dacă perna este cu contur, zona de reducere a 
presiunii de sub oasele bazinului trebuie să fie în 
spatele șezutului. 

Materialul textil al pernei este 
întins pe suprafața acesteia, 
însă nu mai mult decât este 
necesar.

 Husa pernei nu trebuie să fie foarte întinsă peste 
partea cu contur a pernei.

Perna acoperă în întregime 
șezutul scaunului rulant. 

Verificați că nicio parte a șezutului scaunului rulant 
nu este vizibilă de sub pernă. Acest lucru este foarte 
important în cazul șezuturilor rigide.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Confecționarea pernei
În cazul în care este disponibil materialul necesar (spumă / burete), personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante poate recurge la confecționarea unei perne, utilizând doar câteva 
unelte.

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să știe ce fel de spumă / burete 
se folosește în acest caz, precum și câteva măsurători importante. Discutați cu formatorul 
despre tipurile de spumă / burete disponibile în zona voastră, pentru a stabili care sunt cele 
adecvate pentru confecționarea unei perne pentru reducerea presiunii.

Instrucțiunile de mai jos arată pașii confecționării unei perne standard pentru reducerea 
presiunii, din spumă / burete, cu două zone conturate esențiale. Acestea formează o 
adâncitură sub oasele bazinului și o porțiune mai ridicată în fața lor.

Trăsăturile și dimensiunile pernei
Principalele trăsături ale unei perne modelate standard, fabricate din spumă / burete, sunt 
următoarele:

Un strat de bază, din spumă rigidă/ burete rigid 

Zonă de reducere a presiunii la nivelul oaselor bazinului

o Eliberează presiunea de sub oasele bazinului și coccis.

o Ajută pelvisul să stea drept în partea din spate a pernei.

o Bază șezut pliabil.

o Pernele care se folosesc în cazul scaunelor rulante 
cu șezut pliabil au o tăietură oblică de fiecare parte a 
stratului de bază.

o Acest lucru permite pernei să ia forma șezutului pliabil 
a scaunului rulant. Partea superioară a pernei rămâne 
netedă.

Un strat superior, confecționat din spumă moale / burete moale, pentru confort

Strat superior, pentru confort:
o Oferă confort, acoperind stratul de bază rigid.



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Manualul participantului
Pagina 73

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Cum se confecționează stratul de bază al unei perne 
de reducere a presiunii?

Următoarele instrucțiuni se referă la confecționarea unei perne cu următoarele dimensiuni: 
400 mm lățime x 400 mm adâncime x 50 mm înălțime. Zona de reducere a presiunii la nivelul 
oaselor bazinului are 200 mm lățime x 200 mm adâncime x 35 mm înălțime. Aceasta pernă 
se potrivește unui utilizator care are nevoie de o lățime a șezutului scaunului rulant de 400 
de mm.

Adaptați dimensiunile pentru ca acestea să corespundă fiecărui utilizator de scaun rulant, 
urmărind indicațiile de mai jos:
1.Trasați pe spuma rigidă / burete liniile pentru decupare.

o Începeți cu o bucată de spumă rigidă / burete rigid cu următoarele dimensiuni de 400 mm 
x 400 mm x 50 mm.

o Centrul zonei de reducere a presiunii la nivelul oaselor bazinului trebuie să se situeze pe 
linia mediană a pernei.

o Pentru o pernă cu aceste dimensiuni, zona de reducere a presiunii la nivelul oaselor 
bazinului trebuie să aibă dimensiunile de 200 mm x 200 mm x 35 mm.

o Cu un marker închis la culoare, trasați liniile pentru decupare pe toate cele șase laturi 
ale stratului de bază.

dimensiuni în mm

1/2 lățime șezut
1/2 lățime șezut



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Manualul participantului
Pagina 74

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Pachet de instruire - nivel de bază

Dimensiunile zonei de reducere a presiunii la nivelul 
oaselor bazinului

 

Adaptați dimensiunile pernei și ale zonei de reducere a 
presiunii la nivelul oaselor bazinului pentru ca acestea 
să corespundă fiecărui utilizator de scaun rulant, după 
cum urmează:

o lățimea zonei de reducere a presiunii = ½ din 
lățimea șezutului utilizatorului de scaun rulant sau 
200 mm (alegeți valoarea mai mică) [a];

o adâncimea zonei de reducere a presiunii (din față 
înspre spate) = ½ din lățimea șezutului utilizatorului 
de scaun rulant sau 200 mm (alegeți valoarea mai 
mică) [b];

o înălțimea zonei de reducere a presiunii= 35 mm 
pentru adulți și 20–25 mm pentru copii [c]. 

1. Decupați partea corespunzătoare zonei de reducere a presiunii la nivelul oaselor 
bazinului: Folosiți o lama de fierăstrău ascuțită sau un cuțit lung. Faceți mișcări ample, 
tăind în timpul mișcării de împingere a lamei, pentru un control mai bun.

o Tăiați întâi prin partea posterioară a pernei, pe 
suprafața ce corespunde zonei de reducere a 
presiunii.

o Decupați partea corespunzătoare zonei de 
reducere a presiunii la nivelul oaselor bazinului.

o Fixați cu lipici cele două părți laterale ale 
zonei de reducere a presiunii la nivelul oaselor 
bazinului. Așteptați până când adezivul este 
aproape uscat și suprafața este lipicioasă la 
atingere. Aplicați presiune pe spumă / burete.

c

a b
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3. Tăiați oblic colțurile de pe partea interioară a 
zonei de reducere a presiunii la nivelul oaselor 
bazinului.

4. În cazul pernelor pentru scaunele rulante 
cu șezut pliabil: tăiați oblic pe ambele părți 
inferioare ale bazei.

o Marcați așa cum se vede în desen și tăiați.

o Această tăietură face ca baza pernei să se 
potrivească formei șezutului pliabil al scaunului 
rulant.

5. Așezați stratul de spumă / burete superior deasupra pernei

o Atât baza pernei, cât și stratul superior al acesteia se introduc în husa pernei.

o Nu este nevoie ca cele două straturi să fie lipite unul de cealaltă.

o Dacă stratul superior se murdărește sau se uzează, acesta poate fi spălat și uscat sau 
chiar înlocuit.

o În interiorul husei poate fi adăugat un element suplimentar, pentru a crește adâncimea 
zonei de reducere e presiunii la nivelul oaselor bazinului.

Întrebări frecvente despre pernele pentru reducerea 
presiunii confecționate din spumă / burete:
Cum decid ce material textil să folosesc pentru husa pernei?
o Dacă este posibil, alegeți un material textil care să fie elastic. Se recomandă material 

impermeabil, dacă acesta este disponibil. Dacă materialul este rezistent la apă, 
asigurați-vă că nu este prea gros, în caz contrar, cutele pot lăsa urme pe pielea 
utilizatorului de scaun rulant, ceea ce poate provoca apariția escarelor.

o Alegerea se va face în funcție de materialul textil disponibil. Uneori, variantele sunt 
limitate.

o Dacă există mai multe opțiuni și nu sunteți sigur de alegere, rugați utilizatorii de scaun 
rulant să încerce diferite variante.

o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante va dobândi mai multă experiență pe 
măsură ce sunt încercate mai multe tipuri de materiale textile.

Această pernă se potrivește oricărui utilizator?
o Nu – această pernă nu i se va potrivi oricărui utilizator.
o Cu toate acestea, avantajul acestei perne este că poate fi adaptată cu ușurință.

15 mm
15 mm
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Pachet de instruire - nivel de bază

Această pernă se poate încălzi sau poate provoca transpirație?
o Pernele confecționate din spumă se pot încălzi și pot provoca transpirație.  
o Cu toate acestea, perna are multe alte avantaje, astfel că acest aspect este un 

compromis acceptabil.

Toți utilizatorii de scaun rulant au nevoie de o pernă pentru reducerea presiunii?
o Nu – nu toți utilizatorii de scaun rulant au nevoie de o pernă pentru reducerea presiunii. 
o Luați în considerare factorii de risc despre care ați învățat în cadrul acestui curs, pentru 

a decide dacă există sau nu pericolul apariției escarelor la respectivul utilizator de scaun 
rulant.

o Chiar dacă nu este nevoie de o pernă pentru reducerea presiunii, perna poate îmbunătăți 
confortul și postura, chiar și în cazul utilizatorilor la care nu există riscul apariției 
escarelor.

Ce se întâmplă atunci când perna este folosită invers, cu partea anterioară în spate sau cu 
partea superioară în jos?
o Perna nu va funcționa corect și poate chiar să crească riscul apariției escarelor.
o Întotdeauna asigurați-vă că utilizatorii de scaun rulant și membrii familiei acestora (acolo 

unde este cazul) înțeleg cum trebuie folosită perna și o întrețin în mod corect.
o Dacă este necesar, marcați perna cu „față”, „spate”, „sus” și „jos”.

Este această pernă adecvată pentru copii?
o Da, această pernă li se potrivește și copiilor. Totuși, zona de reducere a presiunii la 

nivelul oaselor bazinului trebuie să fie mai mică. Vedeți mai sus cum trebuie stabilite 
dimensiunile unei perne pentru copii.

o Mulți copii utilizatori de scaun rulant au nevoie de suport postural suplimentar. Există 
posibilitatea ca această pernă să nu ofere suficient sprijin postural.

Probarea pernei 
Verificați întotdeauna dacă oasele bazinului sunt așezate 
pe zona de reducere a presiunii și nu pe marginea sau pe 
partea înaltă a pernei.

Atunci când faceți proba unei perne pentru reducerea 
presiunii, asigurați-vă întotdeauna că:

o presiunea sub oasele bazinului este „sigură” (vezi mai 
sus „Cum se testează funcționalitatea pernei pentru 
reducerea presiunii); 

o oasele bazinului sunt în interiorul zonei de reducere 
a presiunii, nu pe marginea sau pe stratul superior al 
acesteia.
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Etapa 6: Probarea produsului (a scaunului rulant)
Ce implică probarea produsului (a scaunului rulant)?

În timpul probării, utilizatorul de scaun rulant și personalul furnizor de servicii verifică împreună 
următoarele aspecte:

o scaunul rulant are mărimea potrivită și au fost efectuate toate modificările și ajustările, 
pentru a asigura un echipament de mobilitate corespunzător;

o scaunul rulant și perna mențin utilizatorul în poziția așezat;

o dacă a fost prescrisă o pernă pentru reducerea presiunii, aceasta este funcțională.

Bune practici în etapa de probare
o Ori de câte ori acest lucru este posibil, se recomandă ca persoana care a efectuat 

evaluarea să fie responsabilă și pentru probarea scaunului rulant.

o Întotdeauna faceți verificarea atât cu scaunul rulant pe loc, cât și în timp ce se realizează  
propulsia de către utilizator sau când este împins de către însoțitor.

o Efectuați operațiunile acestei etape în următoarea ordine:

o verificați mărimea și adaptările;

o verificați postura;

o verificați presiunea;

o verificați starea scaunului rulant în timp ce acesta este utilizat.

o Folosiți lista de verificare primită, pentru a vă aminti de fiecare etapă.
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Pachet de instruire - nivel de bază

Verificați mărimea și adaptările

Lățimea șezutului 

Dimensiunea 
corectă: Trebuie să se potrivească îndeaproape.

Cum se verifică

o Treceți degetele prin spațiul dintre exteriorul coapselor 
utilizatorului și părțile laterale ale scaunului rulant. Degetele ar 
trebui să poată trece fără efort și fără a se bloca.

Asigurați-vă că părțile laterale ale scaunului rulant nu exercită 
presiune asupra coapselor utilizatorului. Acest lucru este deosebit 
de important în cazul utilizatorilor care nu simt presiunea la 
nivelul coapselor (sensibilitate diminuată). O presiune puternică 
pe coapse, cauzată de părțile laterale ale scaunului rulant, poate 
provoca apariția escarelor.

Adâncimea șezutului
Dimensiunea 
corectă:

Distanță de două degete (30 mm) între partea posterioară a 
genunchilor și pernă. 

Cum se verifică

o Verificați dacă utilizatorul de scaun rulant este în poziția așezat.

o Treceți mâna prin spațiul dintre pernă și partea posterioară a 
genunchilor. Distanța ar trebui să fie suficient de mare pentru 
două degete (30 mm). Distanța poate fi mai mare în cazul 
utilizatorilor care au picioare lungi. Se acceptă o distanță de 
până la 60 de mm. 

o Glisați mâna în jos, în spatele gambelor și asigurați-vă că 
acestea nu ating șezutul scaunului sau perna.

o Verificați întotdeauna ambele părți.

Dimensiunea potrivită oferă suport la nivelul coapselor. Acest lucru 
reduce presiunea la nivelul oaselor bazinului și împiedică apariția 
escarelor. Dacă lungimea șezutului este prea mare, utilizatorul de 
scaun rulant nu va putea sta în poziția așezat.

Dacă există o diferență între cele două părți, prescrierea se face 
conform valorilor rezultate la piciorul mai scurt. 
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Înălțimea suportului de picioare

Dimensiunea 
corectă:

Coapsele se sprijină în totalitate pe pernă, fără a se ridica. 
Picioarele sunt sprijinite în totalitate pe suportul de picioare, fără a 
se ridica.

Cum se verifică

o Treceți mâna prin spațiul dintre coapsă și pernă. Presiunea 
trebuie să fie egală și să nu se formeze spații între acestea.

o Verificați poziția fiecărui picior pe suportul de picioare. Talpa 
piciorului trebuie să fie așezată pe suport, fără a se ridica în 
vreun punct.

Dacă există spațiu sub coapsă, acest lucru poate însemna că 
suportul de picioare este poziționat prea sus. Dacă există spațiu 
sub talpa piciorului, acest lucru poate însemna că suportul de 
picioare este poziționat prea jos.

Înălțimea spătarului

Dimensiunea 
potrivită:

Dimensiunea corespunzătoare trebuie să ofere utilizatorului de scaun 
rulant sprijinul de care acesta are nevoie, permițând persoanelor 
active să aibă libertate de mișcare la nivelul umerilor, pentru 
realizarea propulsiei scaunului rulant.

Cum se verifică

o Întrebați utilizatorul de scaun rulant dacă spătarul este confortabil.

o Observați dacă trunchiul este în echilibru deasupra șoldurilor.

o Utilizatorul de scaun rulant poate efectua propulsia scaunului rulant fără a fi împiedicat 
de spătar?

Înălțimea spătarului depinde de cerințele utilizatorului. Utilizatorii care acționează ei 
înșiși scaunul rulant, au nevoie de un spătar care să le permită să își miște umerii liber. 
Utilizatorii care au dificultăți în a sta în poziția așezat au nevoie de un spătar mai înalt, 
care să ofere un sprijin crescut la nivelul coloanei.

Pe formularul de evaluare, există două valori ale înălțimii spătarului (vezi Pasul 2: 
Evaluarea din secțiunea „Efectuarea măsurătorilor”). Efectuați ambele măsurători, 
deoarece uneori nu este clar de la evaluare care este înălțimea confortabilă utilizatorului. 
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Pachet de instruire - nivel de bază

Un spătar care oferă suport până la partea inferioară a cutiei toracice 
are înălțimea potrivită dacă utilizatorul de scaun rulant: 

o are o bună condiție fizică și este activ;

o poate sta cu ușurință în poziția așezat și are un bun echilibru;

o efectuează singur propulsia scaunului rulant și are nevoie de multă 
libertate de mișcare. 

Înălțimea spătarului D (partea inferioară a cutiei toracice)

Un spătar care oferă suport până la partea inferioară a omoplaților are 
înălțimea potrivită dacă utilizatorul de scaun rulant: 

o obosește repede, de exemplu este o persoană în vârstă sau are o 
boală degenerativă;

o are dificultăți în a sta în poziția așezat. 

Acest tip de spătar permite totuși un anumit grad de libertate de mișcare 
la nivelul umerilor, pentru ca utilizatorul să efectueze propulsia scaunului 
rulant cu ajutorul brațelor.
Înălțimea spătarului E (partea inferioară a omoplaților)

Poziția roților din spate – pentru realizarea propulsiei cu brațele

Poziția corectă: Atunci când mâinile sunt poziționate pe inelele de antrenare, coatele 
utilizatorului trebuie să formeze un unghi drept.

Cum se verifică

o Cereți utilizatorului de scaun rulant să apuce inelele de antrenare 
în partea superioară a roților. Cotul trebuie să fie îndoit într-un 
unghi de 90 de grade.

o Verificați împreună cu utilizatorul dacă roțile din spate sunt 
poziționate corect, pentru echilibru (înainte pentru activ, în spate 
pentru mai multă siguranță).

Dacă utilizatorul de scaun rulant are nevoie ca roțile din spate să fie 
poziționate astfel încât să existe mai multă siguranță (înspre înapoi), 
acest lucru poate însemna că brațele trebuie să ajungă mai în spate, 
ceea ce este ideal pentru realizarea propulsiei. Explicați utilizatorului 
de scaun rulant necesitatea acestui compromis. 

Dacă se fac orice fel de ajustări ale poziției roților din spate, frânele 
trebuie și ele ajustate și reverificate.
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Înălțimea șezutului – pentru realizarea propulsiei cu picioarelor

Dimensiunea 
corectă:

o Atunci când utilizatorul este în poziția așezat, iar partea 
posterioară a bazinului se sprijină confortabil de spătar, talpa 
piciorului ar trebui să stea pe podea, fără a se ridica.

Cum se verifică

Cereți utilizatorului de scaun rulant să stea cu partea posterioară 
a bazinului sprijinită de spătar și cu piciorul cu care realizează 
propulsia sprijinit pe podea. Verificați dacă piciorul stă pe podea, fără 
a se ridica.

Dacă înălțimea șezutului scaunului nu este corespunzătoare, 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate încerca:

o să reducă înălțimea pernei;

o să atașeze un șezut rigid, poziționat mai jos decât șezutul original 
(apelați la sfatul sau sprijinul unei persoane care are cunoștințele 
tehnice necesare).

În cazul unui utilizator care realizează propulsia scaunului rulant cu 
ajutorul unui picior, având celălalt picior poziționat pe suportul de 
picioare – verificați presiunea la nivelul oaselor bazinului pe partea 
piciorului poziționat pe suport (vezi partea A.7: Perne, secțiunea 
„Cum se testează  funcționalitatea pernei pentru reducerea presiunii”. 

Verificarea posturii

Observați din lateral și din față modul în care 
utilizatorul stă în scaunul rulant. Utilizatorul 
este în poziția așezat?
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Unii utilizatori preferă să își țină picioarele poziționate sub 
ei. Anumite modele de scaune rulante permit acest lucru. 
Dacă această poziție îi este comodă utilizatorului și el 
reușește să își mențină echilibrul, atunci acest lucru este 
acceptat.

Verificarea presiunii

În cazul fiecărui utilizator de scaun rulant la care există 
pericolul apariției escarelor – verificați dacă presiunea de 
sub oasele bazinului se menține în limitele acceptate. 

Verificarea cu scaunul rulant aflat în mișcare

Partea finală a etapei de probare a produsului (a scaunului rulant) este verificarea scaunului 
rulant atunci când acesta se află în mișcare. Dacă utilizatorul nu poate antrena singur 
echipamentul de mobilitate, rugați un membru de familie/însoțitor să împingă scaunul rulant.

Aspecte de observat: 

o Din punct de vedere al spătarului, există la nivelul 
umerilor libertatea de mișcare necesară pentru 
antrenarea scaunului rulant?

o Tălpile sunt poziționate pe suportul de picioare?

o Poziția roților din spate este corectă pentru 
respectivul utilizator?
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Listă de verificare a pașilor pentru probarea produsului (a scaunului 
rulant)

1. Este scaunul rulant pregătit?

Scaunul rulant a fost verificat pentru a stabili dacă poate fi utilizat în condiții de 
siguranță și dacă toate părțile sunt funcționale? 

2. Verificați mărimea și ajustările

Lățimea șezutului

Trebuie să se 
potrivească 
îndeaproape. 

Adâncimea 
șezutului

Distanță de 
două degete 
între partea 
posterioară a 
genunchiului 
și șezutul 
scaunului/pernă.



Înălțimea suportului de picioare:

Coapsa este sprijinită în totalitate pe pernă, fără a se ridica. 
Fiecare picior se sprijină pe suportul de picioare, fără a se 
ridica. 

Înălțimea spătarului:

Utilizatorul are suportul necesar și libertate de mișcare la 
nivelul umerilor pentru a realiza propulsia scaunului rulant (în 
cazul în care propulsia se face de către acesta).



Poziția roților din spate (pentru realizarea propulsiei cu 
brațele):

Atunci când brațul utilizatorului este întins, acesta trebuie să fie 
pe aceeași linie cu axul posterior. 

Atunci când mâinile sunt poziționate pe inelul de antrenare, 
cotul utilizatorului trebuie să formeze un unghi drept.



Frânele: Frânele sunt funcționale? 
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Înălțimea șezutului (pentru propulsia cu ajutorul 
piciorului):

Atunci când utilizatorul stă în poziția așezat, spatele trebuie să 
fie sprijnit în mod confortabil de către spătar, iar talpa piciorului 
trebuie să fie poziționată pe podea.



3. Verificați postura

Utilizatorul are poziția așezat și stă confortabil în scaunul rulant? 

Verificați postura din lateral. 

Verificați postura din față/din spate. 

4. Verificați presiunea

Verificați presiunea sub oasele bazinului în cazul tuturor utilizatorilor de 
scaun rulant la care există riscul apariției escarelor.

A

Explicați utilizatorului în ce constă testul.

B

Rugați utilizatorul de scaun rulant să se încline în față și să își 
ridice puțin corpul.

Plasați degetele sub oasele bazinului utilizatorului de scaun 
rulant.

C

Rugați utilizatorul să se așeze pe degetele voastre.

Asigurați-vă că utilizatorul stă în poziția așezat, cu mâinile pe 
coapse.
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D

Identificați nivelul de presiune:

Nivel 1 = sigur: Vârfurile degetelor se pot mișca în sus și în jos 5 mm sau chiar mai 
mult.

Nivel 2 = avertizare: Vârfurile degetelor nu se pot mișca, dar pot fi retrase cu ușurință.

Nivel 3 = pericol: Vârfurile degetelor sunt strânse cu putere. Este dificilă retragerea 
lor.

E Repetați și pentru cealaltă parte a oaselor bazinului.

5. Verificarea cu scaunul rulant aflat în mișcare

Din punct de vedere al spătarului, există la nivelul umerilor libertatea de mișcare 
necesară pentru antrenarea scaunului rulant? 

Spătarul oferă suficient sprijin utilizatorului? 

Picioarele utilizatorului sunt poziționate pe suportul de picioare? 

Poziția roților din spate corespunde nevoilor respectivului utilizator? 

6. Acțiuni recomandate?

Sunt necesare acțiuni suplimentare? Notați-le în dosarul utilizatorului de scaun rulant. 

Rețineți: După probare, urmează instruirea utilizatorului de scaun rulant.

Rezolvarea problemelor

Se poate întâmpla ca personalul furnizor de servicii de scaune rulante să aibă dificultăți în 
a face scaunul rulant disponibil să se potrivească cerințelor utilizatorului. Problema poate fi 
cauzată de fapul că:

o oferta de tipuri și de mărimi de scaune rulante disponibile este limitată;

o utilizatorul are nevoie de sprijin suplimentar pentru a sta confortabil în poziția așezat.

Mai jos puteți găsi câteva soluții simple la cele mai frecvente probleme. Modificările și 
îmbunătățirea suportului postural sunt abordate în detaliu în modulul de instruire pentru 
nivelul intermediar.
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Toate aceste soluții presupun că utilizatorului i s-a selecționat deja scaunul rulant cu mărimea 
cea mai apropiată de cea recomandată, din cele disponibile. Verificați întotdeauna acest 
lucru, înainte de a recurge la modificarea unui scaun rulant.

Problemă: Adâncimea șezutului scaunului rulant 
este prea mică
Dacă adâncimea șezutului (din față înspre spate) este mai scurtă cu 100 de mm decât cea a 
șezutului utilizatorului de scaun rulant (în cazul unui adult), acest lucru constituie o problemă. 
Șezutul nu va oferi suficient sprijin pentru ca utilizatorul să poată sta confortabil. Totodată, 
scade și efectul de reducere a presiunii. Este necesară mărirea adâncimii șezutului.

Soluție - Aici sunt descrise trei soluții diferite:

Soluție Observații

1. Măriți adâncimea șezutului scaunui rulant prin extinderea cadrului șezutului și înlocuirea 
materialului textil (tapițeriei).

o Dacă scaunul rulant are un cadru pliabil, 
verificați dacă șezutul este de sine 
stătător. Acest lucru înseamnă că el 
nu este integrat în ansamblul cadrului 
scaunului rulant.

o În acest caz, se poate adăuga o extensie 
și se aplică un material textil care să aibă 
lungimea corespunzătoare.

 

2. Măriți adâncimea scaunului rulant prin înlocuirea materialului textil (tapițeriei).

o Dacă scaunul rulant are un cadru rigid, 
acoperit cu material textil, verificați dacă 
șezutul scaunului rulant este depășit în 
lungime de cadrul său

o În acest caz, materialul textil poate 
fi înlocuit cu unul nou, de lungimea 
corespunzătoare.
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3. Măriți adâncimea scaunului rulant adăugând o placă rigidă și o pernă.

o Un șezut solid poate fi confecționat din 
lemn, plastic sau orice alt material rigid 
care nu se îndoaie sau nu se rupe.

o Șezutul poate fi fixat deasupra părții 
corespunzătoare a cadrului.

o Adăugați o pernă care are lățimea și 
adâncimea egale cu cele ale noului șezut. 

o Asigurați-vă că noul șezut este 
suficient de puternic pentru a suporta 
greutatea utilizatorului. Verificați 
șezutul, acesta nu trebuie să se 
îndoaie sau să se rupă în porțiunea 
ce depășește suprafața de ședere 
existentă.

o Asigurați-vă întotdeauna că toate 
șezuturile rigide sunt prevăzute cu 
o pernă, pentru fiecare utilizator de 
scaun rulant.

o În timpul probării scaunului rulant, 
verificați dacă spătarul și suportul de 
picioare sunt la înălțimea corectă. 
Șezutul solid și perna vor ridica 
utilizatorul în scaunul rulant.

Problemă: Adâncimea șezutului scaunului rulant 
este prea mare

Dacă valoare cea mai mică a adâncimii șezutului în cazul scaunelor rulante disponibile este 
prea mare, utilizatorului îi va fi imposibil să stea în poziția așezat. Adâncimea șezutului va 
trebui redusă.

Soluție - Mai jos găsiți o soluție pentru această problemă.

Soluție Observații

1. Micșorați adâncimea șezutului.

o Pe șezutul existent, marcați care este 
adâncimea necesară.

o Dacă șezutul este acoperit cu material textil 
(tapițerie): îndepărtați materialul, scurtați-l 
(folosind o mașină de cusut industrială) și 
înlocuiți. 

o Dacă șezutul scaunului rulant este rigid: 
îndepărtați șezutul, scurtați și înlocuiți.

o Scurtați perna pentru ca aceasta să se 
potrivească noii dimensiuni a șezutului 
scaunului rulant.

o Atunci când tăiați un șezut rigid – 
asigurați-vă întotdeauna ca toate 
marginile sunt netezite și că nu 
există așchii.

o Atunci când tăiați o pernă – tăiați 
întotdeauna din partea frontală, 
pentru ca zona de reducere a 
presiunii, aflată în partea din spate a 
pernei, să nu fie modificată.
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Problemă: Suportul de picioare este prea jos
Dacă suportul de picioare se află prea jos, utilizatorul de scaun rulant nu își va putea 
poziționa în mod confortabil picioarele pe acesta. Acest lucru poate determina alunecarea 
în față în scaunul rulant sau senzația de instabilitate. În acest caz, nu există suficient sprijin 
pentru adoptarea poziției așezat. Poziția suportului de picioare trebuie modificată.

Soluții - Mai jos sunt prezentate două soluții pentru această problemă.

Soluție Observații

1. Măriți înălțimea suportului de picioare prin scurtarea cadrului pe care este montat 
acesta.

o Pe cele mai multe scaune rulante cu 
patru roți, cadrul suportului de picioare 
poate fi scurtat. 

o Verificați întotdeauna dacă mecanismul 
de ajustare este în continuare funcțional.

2. Înălțați suportul de picioare prin adăugarea unor elemente suplimentare.

o Folosiți lemn sau un alt material solid 
pentru a ajusta înălțimea suportului de 
picioare. 

o Verificați ca această ajustare să nu 
împiedice plierea suporturilor de 
picioare (acolo unde ele pot fi pliate), 
la efectuarea transferurilor în și din 
scaunul rulant.

Suport de picioare ridicat prin adăugarea de elemente 
suplimentare (în această imagine, una dinte părți a fost 
ajustată, pentru a compensa scurtarea unuia dintre 
membrele inferioare).

Problemă: Suportul de picioare este prea sus

Dacă suportul de picioare este poziționat prea sus, coapsele utilizatorului nu vor avea o 
poziție confortabilă pe șezutul scaunului rulant. Suportul de picioare situat prea sus poate 
crește presiunea pe oasele bazinului. În acest caz, suportul de picioare va trebui poziționat 
mai jos.



Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Manualul participantului
Pagina 89

    Manualul participantului
    SERVICII PENTRU UTILIZATORII DE SCAUN RULANT

Soluție - Mai jos sunt prezentate două potențiale soluții.

Soluție Observații

1. Coborâți suportul de picioare prin lungirea tubului de extensie interior.

o Verificați dacă tubul de extensie interior 
poate fi înlocuit cu unul mai lung.

o Dacă da, înlocuiți-l cu unul similar, 
având același diametru și aceeași 
rezistență.

o Asigurați-vă că suportul de picioare 
nu este poziționat atât de jos încât să 
atingă solul. În cazul în care se întâmplă 
acest lucru, apelați la soluția numărul 2. 
Dacă aceasta nu este adecvată, atunci 
scaunul rulant nu este corespunzător 
pentru respectivul utilizator.

2. Măriți înălțimea pernei.

o Măriți înălțimea pernei sau ridicați perna 
prin adăugarea unui element solid sub 
aceasta.

o Nu folosiți spumă moale pentru a 
crește înălțimea pernei. Aceasta se 
va comprima și, de asemenea, va da 
senzație de instabilitate.

o În timpul probării scaunului rulant, 
verificați dacă spătarul este la înălțimea 
corectă. Perna mai înaltă va ridica 
utilizatorul în scaunul rulant.

o Verificați dacă există probleme 
funcționale în cazul ridicării pernei. 
De exemplu – există posibilitatea ca 
utilizatorul să nu mai poată sta cu 
picioarele sub masă sau birou.

Problemă: Picioarele au tendința de a se poziționa 
înspre interior sau exterior
Uneori, picioarele utilizatorului pot avea tendința de a sta înspre interior sau înspre exterior. 
Acest lucru poate fi cauzat de modul în care utilizatorul este obișnuit să stea sau de alți 
factori fizici (de exemplu, de forță musculară redusă). Ajustări simple în ceea ce privește 
șezutul scaunului rulant sau perna pot ajuta la reducerea problemei.
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Soluție - În cele ce urmează sunt descrise trei posibile soluții.

Soluție

1. Verificați cu atenție înălțimea suportului de picioare. 

Asigurați-vă că înălțimea suportului de picioare sprijină în mod corect utilizatorul de scaun 
rulant (presiunea la nivelul labei piciorului și sub coapse trebuie să fie distribuită în mod 
egal).

2. Verificați dacă șezutul este întins în mod corespunzător.

o Dacă scaunul rulant are șezutul acoperit cu material textil – asigurați-vă că acesta este 
foarte bine întins.

o Dacă șezutul se lasă în jos, acest lucru poate determina ca picioarele utilizatorului să 
alunece înspre interior.

3. Adăugați elemente suplimentare la perna existentă, pentru a menține coapsele în poziție 
neutră (așa cum este prezentat în materialul video și în imagine), furnizați utilizatorului o 
pernă modelată sau modificați perna, dacă acest lucru este necesar.

o Unele perne modelate, destinate reducerii tensiunii, au o porțiune mai ridicată între 
coapse, ceea ce va ajuta la menținerea unei poziții în care picioarele stau ușor 
depărtate într-un mod confortabil. Această porțiune poate fi mărită pentru a oferi sprijin 
suplimentar, dacă este necesar.

o Unele perne modelate pentru reducerea presiunii au adâncituri în care pot fi 
poziționate picioarele. Marginile acestor adâncituri pot fi înălțate, pentru a împiedica 
alunecarea picioarelor înspre exterior.

Element adăugat la mijlocul părții frontale a pernei pentru a 
menține ușor îndepărtate picioarele utilizatorului de scaun 
rulant.

Elemente adăugate în partea frontală a pernei pentru a 
împiedica picioarele utilizatorului să alunece în exterior.
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Problemă: Picioarele alunecă de pe suportul de 
picioare
Uneori, picioarele utilizatorului alunecă de pe suportul de picioare. Acest lucru poate fi 
determinat de factori fizici (de exemplu, lipsa forței musculare sau spasmele musculare). 

Soluție - Găsiți prezentate mai jos trei soluții.

Soluție Observații
1. Verificați cu atenție înălțimea suportului de picioare.

o Asigurați-vă că înălțimea suportului de 
picioare oferă utilizatorului un sprijin 
adecvat (presiunea la nivelul labei 
piciorului și sub coapse trebuie să fie 
distribuită în mod egal).   

2. Ajustați unghiul suportului de picioare 
(acolo unde este posibil).

o Verificați dacă unghiul suportului de 
picioare poate fi ajustat. 

o Dacă da – încercați să măriți unghiul 
suportului de picioare. Acest lucru poate 
ajuta la menținerea în poziția corectă a 
labei piciorului.

o Verificați că presiunea de sub laba 
piciorului este egală.

3. Adăugați o centură.

o Atașați o centură pe cadrul de susținere 
al suporturilor de picioare, la nivelul 
gleznelor.

o Dacă laba piciorului are tendința să 
alunece în spate, centura se fixează în 
spatele picioarelor.

o Dacă laba piciorului are tendința să 
alunece în față, centura se fixează în 
fața picioarelor.

o Asigurați-vă că centura poate fi 
îndepărtată cu ușurință, în așa fel încât 
utilizatorul să poată efectua fără efort 
transferul în și din scaunul rulant.

o Verificați dacă utilizatorul de scaun 
rulant poate ajunge fără ajutor la 
centură și dacă poate să o fixeze și să o 
îndepărteze cu ușurință.
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O centură pentru gambe poate contribui la menținerea în 
poziția corectă a picioarelor utilizatorului.

Centurile poziționate în spatele labei piciorului oferă suport 
suplimentar, împiedicând picioarele utilizatorului să alunece 
de pe partea posterioară a suportului de picioare.
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Problemă: Scaunul rulant este prea lat
Uneori, chiar și cea mai mică mărime disponibilă a scaunului rulant poate fi prea mare pentru 
utilizator. Dacă șezutul scaunului este prea lat, utilizatorului îi va fi greu să stea în poziția 
așezat și există posibilitatea să alunece într-o parte. Niște simple inserții de spumă / burete 
pot să ofere utilizatorului sprijinul necesar pentru a sta în poziția așezat.

Soluție - Mai jos găsiți o propunere pentru rezolvarea acestei probleme.

Soluție Observații
1. Adăugați inserții de spumă / burete de ambele părți ale pelvisului.

o Măsurați spațiul dintre utilizator 
(poziționat pe mijlocul scaunului rulant, 
cu spatele sprijnit de spătar) și fiecare 
apăratoare laterală.

o Tăiați și adăugați inserții de spumă / 
burete de ambele părți, pentru a umple 
spațiul dintre utilizator și partea laterală 
a scaunului rulant.

o Verificați dacă se potrivește.

o Aplicați o husă și atașați inserțiile de 
spumă. Dacă suporturile de brațe sunt 
rigide, aceste inserții pot fi atașate de 
suport. Ele pot fi aplicate și pe partea 
superioară a pernei.

o Inserțiile nu trebuie să depășească 
nivelul până la care ajunge trunchiul 
utilizatorului.

o Asigurați-vă că perna are aceeași lățime 
ca și șezutul scaunului rulant.

o Dacă scaunul rulant este foarte lat, 
utilizatorul poate avea dificultăți în a 
ajunge la inelele de antrenare. Mișcarea 
forțată pentru a ajunge la inelele 
de antrenare poate provoca rănirea 
umărului. Înainte de a prescrie (selecta) 
scaunul rulant, asigurați-vă că acesta 
poate fi folosit în condiții de siguranță de 
către utilizator.

Inserțiile de spumă / burete reduc lățimea părții interioare a 
scaunului rulant.
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Etapa 7: Instruirea utilizatorului de scaun rulant
Informațiile și instruirea ajută utilizatorul să beneficieze cu adevărat de avantajele aduse 
de scaunul rulant. Fără această etapă, este posibil ca echipamentul de mobilitate să nu fie 
utilizat la întregul său potențial. 

Care sunt abilitățile care pot ajuta utilizatorul de 
scaun rulant?

Cele mai importante șase aspecte care trebuie transmise 
în timpul instruirii sunt:
o modalitatea de manevrare a scaunului rulant;
o transferul în și din scaunul rulant;
o mobilitatea scaunului rulant – în conformitate cu nevoile 

utilizatorului;
o prevenirea apariției escarelor și ce trebuie făcut în 

cazul în care acestea se formează;
o întreținerea la domiciliu a scaunului rulant și a pernei;
o ce trebuie făcut în cazul apariției unor probleme.

Lista de verificare de pe pagina următoare conține abilitățile specifice pe care utilizatorul de 
scaun rulant ar putea avea nevoie să le învețe. Este posibil ca unii utilizatori să dețină deja 
aceste abilități; în același timp, nu toate abilitățile sunt necesare tuturor utilizatorilor de scaun 
rulant.

Personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate folosi această listă de verificare 
pentru a selecta aspectele care trebuie incluse în instruirea utilizatorului. Acestea se 
stabilesc prin evaluare și prin discuțiile cu utilizatorul. Este posibil ca unii furnizori de servicii 
să folosească această listă de verificare ca formular, atașându-l dosarului fiecărui utilizator. 
În acest caz, lista de verificare poate fi utilă și pentru a înregistra temele care au fost incluse 
în instruirea utilizatorului de scaun rulant.

Verificați întotdeauna împreună cu utilizatorul de scaun rulant dacă acesta dorește ca 
însoțitorii să fie instruiți și ei cu privire la respectivele abilități. O mare parte dintre utilizatori 
sunt asistați de către familie sau însoțitori, astfel este benefic pentru toți cei implicați ca 
aceștia să învețe modalități de utilizare și de întreținere a scaunului rulant.
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Ce înseamnă o instruire eficientă
o Aflați care sunt aspectele pe care utilizatorul le cunoaște deja.

o Explicați, demonstrați și dați utilizatorului oportunitatea de a exersa ceea ce a învățat.

o Folosiți un limbaj care poate fi înțeles de către toată lumea.

o Folosiți ca instructori alți utilizatori de scaun rulant.

o Bune abilități de comunicare.

o Încurajarea utilizatorului de scaun rulant.

Listă de verificare instruire utilizator de scaun rulant

Abilități 
de învățat

Abilități 
învățate

Manevrarea scaunului rulant

Plierea scaunului rulant  
Ridicarea scaunului rulant  
Folosirea roților cu deblocare rapidă  
Folosirea frânelor  
Folosirea pernei, inclusiv poziționarea corectă în scaunul rulant  

Transferuri
Transfer independent  
Transfer asistat  
Altele  
Mobilitate scaun rulant

Propulsia corectă  
Urcarea și coborârea unei pante  
Urcarea și coborârea unei trepte  
Deplasare pe teren accidentat  
Menținerea în echilibru pe două roți  
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Prevenirea apariției escarelor
Verificarea existenței escarelor  
Tehnici pentru eliberarea presiunii  
Alimentație și hidratare corespunzătoare  
Ce trebuie făcut în cazul apariției unei escare  

Întreținerea la domiciliu a scaunului rulant 
Curățarea scaunului rulant; spălarea și uscarea pernei și a husei  
Lubrifierea părților mobile  
Umflarea anvelopelor, dacă acestea sunt pneumatice  
Strângerea șuruburilor și a piulițelor  
Strângerea spițelor  
Verificarea părții textile (tapițeriei)  
Verificarea existenței petelor de rugină  
Verificarea pernei  

Ce trebuie făcut în cazul în care există o problemă
Scaunul rulant are nevoie de reparații  
Scaunul rulant nu se potrivește sau nu este confortabil  
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Etapa 8: Întreținere, reparații și monitorizare
Îngrijirea regulată a scaunului rulant și a pernei duce la evitarea costurilor de reparații, crește 
durata de viață a acestuia și previne rănirea utilizatorului sau deteriorările pe termen lung 
ale stării de sănătate. Un scaun rulant bine întreținut este mai confortabil, este mai ușor de 
folosit, iar manevrarea sa necesită un consum de energie mai mic din partea utilizatorului.
O pernă bine întreținută va oferi suport și va ajuta în continuare la reducerea presiunii.
 
Personalul furnizor de servicii de scaune rulante are responsabilitatea de a informa 
utilizatorul de scaun rulant cu privire la modalitățile de întreținere la domiciliu ale scaunului 
rulant și ale pernei.

Prevenirea reparațiilor: întreținerea la domiciliu

Există șase lucruri pe care utilizatorii de scaun rulant le pot face acasă pentru a întreține 
scaunul rulant și perna. Explicați utilizatorului care sunt modalitațile de întreținere la domiciliu 
ale scaunului rulant și ale pernei și de ce trebuie să se recurgă la ele. Tabelul de pe pagina 
următoare explică pașii, importanța lor și modul în care trebuie să se procedeze.

Resurse locale pentru reparații scaune rulante
Identificați pe plan local cine ar putea să fie de ajutor în ceea ce privește reparațiile scaunelor 
rulante. Posibile variante:

o atelier reparații biciclete;

o atelier mecanic auto sau motociclete;

o ateliere sudare, instalații (părți metalice), tâmplărie, dulgherie (părți de lemn);

o utilizatorul de scaun rulant, un membru de familie al utilizatorului de scaun rulant, o rudă 
sau un vecin al acestuia;

o croitor pentru repararea părților din material textil (tapițerie);

o facilități pentru utilizatori scaun rulant.
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Întreținerea la domiciliu a scaunului rulant

De ce este important? Cum se procedează

1. Curățați scaunul 
rulant și perna

Previne ruginirea părților 
metalice.

Împiedică deteriorarea 
părților de lemn și a celor 
textile (tapițeria).

Previne deteriorările 
produse de frecarea 
elementelor de murdărie 
de părțile mobile.

Folosiți apă caldă cu puțin 
săpun.

Clătiți și uscați.

Tratați cu atenție părțile mobile 
și zonele unde materialul textil 
atinge cadrul.

Îndepărtați husa pernei și 
spălați separat.

Întotdeauna uscați perna 
la umbră – nu sub acțiunea 
directă a razelor de soare.

2. Lubrifiați părțile 
mobile

Ajută la funcționarea 
corectă a părților mobile.

Ajută la prevenirea 
apariției ruginii.

Prima etapă o constituie 
spălarea și uscarea scaunului 
rulant.

Folosiți un ulei pentru 
lubrifiere, de exemplu ulei de 
rulment.

Aplicați pe toate părțile mobile.

3. Umflarea roților 
(pneumatice)

Crește durata de utilizare 
a anvelopelor.

Face propulsia scaunului 
rulant mai ușoară, scade 
necesarul de energie.

Frânele vor funcționa în 
mod corect. 

Apăsați anvelopa cu degetul 
mare, pentru a verifica 
presiunea. Roata trebuie să 
se depresurizeze foarte ușor 
(circa 5 mm).

Presiunea trebuie să fie egală 
în ambele roți.

Umflați cu ajutorul unei pompe 
de bicicletă sau cu una 
similară. Reduceți presiunea 
eliberând aerul prin valvă.
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De ce este important? Cum se procedează

4. Strângeți 
șuruburile și 
piulițele

 (dacă este cazul)

Șuruburile 
necorespunzător strânse 
provoacă mișcări nedorite 
ale părților componente.

Acest lucru poate cauza 
disconfort, uzarea părților 
componente sau pierderea 
acestora.

Verificați scaunul rulant 
pentru a identifica șuruburile 
și piulițele necorespunzător 
strânse. Folosiți o cheie pentru 
a le strânge.

Nu strângeți exagerat. 

5. Strângeți spițele

 (dacă este cazul)

  

  

Spițele strânse 
necorespunzător pot 
provoca îndoirea și 
deformarea roții.

Strângeți toate spițele roții cu 
degetele, două câte două. 
Dacă o spiță cedează atunci 
când trageți ușor, este posibil 
ca aceasta să nu fie strânsă 
corespunzător. Strângeți cu o 
cheie pentru spițe.

De asemenea, spițele ar putea 
fi prea strânse. Dacă acestea 
sunt prea rigide, ele sunt prea 
strânse și trebuie desfăcute.
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De ce este 
important? Cum se procedează

6. Verificați în mod regulat
Verificați existența petelor 
de rugină și părțile textile

Rugina reduce 
rezistența materialelor.

Acest lucru poate duce 
la deterioarea anumitor 
părți și la rănirea 
utilizatorului.

Partea textilă (tapițeria) 
trebuie să fie în stare 
bună, pentru a sprijini 
utilizatorul și pentru a 
oferi confort.

Dacă aceasta se rupe 
brusc, utilizatorul de 
scaun rulant poate fi 
rănit.

Verificați părțile metalice vopsite 
pentru a identifica zone ruginite/
corodate.

Dacă există rugină, folosiți un 
șmirghel sau o perie metalică 
pentru a o îndepărta.

Curățați cu un solvent și cu un 
material textil și revopsiți.

Verificați dacă există rupturi, 
părți uzate, murdărie sau părți 
metalice ieșite în afară.

Verificați dacă tensiunea la 
nivelul șezutului și al spătarului 
este corectă.

Dacă materialul textil este 
rupt sau tensiunea șezutului 
pliabil este prea mică, trebuie 
efectuate reparații.

Verificați perna Pernele trebuie să 
fie curate și uscate, 
pentru a proteja pielea.

Pernele au o durată 
de utilizare mai mica 
decât cea a scaunului 
rulant.

Verificarea la 
intervale regulate va 
ajuta utilizatorul să 
recunoască momentul 
în care perna trebuie 
înlocuită.

Îndepărtați husa.

Verificați dacă există zone 
uzate, murdărie sau găuri în 
husă și în spumă.

Dacă perna este uzată, aceasta 
trebuie verificată de personalul 
furnizor de servicii de scaune 
rulante. Este posibil să fie 
necesară înlocuirea pernei.
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Reparații uzuale ale scaunului rulant și ale pernei
Scaunele rulante și pernele necesită uneori reparații. Personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante trebuie să poată efectua aceste reparații sau să sfătuiască utilizatorii de 
scaun rulant unde să apeleze pentru asistență. Unii utilizatori reușesc foarte bine să rezolve 
singuri problema reparațiilor, alții au nevoie de ajutor. Toți utilizatorii vor beneficia de pe urma 
informațiilor cu privire la locurile unde scaunul rulant și perna pot fi reparate.

Ce este monitorizarea și cum se efectuează aceasta?

Monitorizarea are loc după ce utilizatorul a primit scaunul rulant și l-a folosit o anumită 
perioadă de timp. Întâlnirile pentru efectuarea monitorizării constituie o oportunitate pentru:
o a strânge informații de la utilizatorul de scaun;
o a verifica dacă echipamentul de mobilitate este în stare bună de funcționare;
o a vedea dacă scaunul rulant se potrivește.

Vizita de monitorizare constituie un beneficiu pentru toți utilizatorii de scaun rulant. Cu toate 
acestea, monitorizarea este cea mai importantă în următoarele cazuri:
o copii;

o utilizatori de scaun rulant la care există pericolul apariției escarelor;

o utilizatori de scaun rulant care au o afecțiune degenerativă;

o utilizatori de scaun rulant care întâmpină dificultăți la instruire.

Nu există o regulă cu privire la momentul în care trebuie efectuată monitorizarea, cu toate 
acestea, o vizită de monitorizare în decursul a șase săptămâni de la livrare este deseori utilă. 
Monitorizarea depinde de nevoile utilizatorului de scaun rulant. Totuși, în cazul copiilor, ideal 
este ca vizita de monitorizare să aibă loc o dată la șase luni, deoarece nevoile copiilor se 
schimbă mai des, pe măsură ce cresc.

Monitorizarea poate fi făcută în decursul unei vizite la domiciliu, la un centru sau în orice 
alt loc pe care utilizatorul și personalul furnizor de servicii de scaune rulante le consideră 
convenabile. Acest lucru depinde de posibilitatea utilizatorului de a se deplasa la centru sau 
a furnizorului de servicii de scaune rulante de a se deplasa la domiciliul utilizatorului. 

Acțiuni de monitorizare uzuale

	Verificați dacă scaunul rulant este în stare bună;
	Oferiți sfaturi sau instruire suplimentară; 
	Dacă este nevoie

– reajustați scaunul rulant;
– efectuați reparații minore sau activități de întreținere; 
– efectuați reparații majore sau oferiți asistență utilizatorului în rezolvarea 

problemelor ce țin de reparația scaunului rulant.

Formularul de pe pagina următoare poate fi folosit ca un ghid de monitorizare. Personalul 
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furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să consemneze fiecare acțiune ce trebuie 
efectuată în urma vizitei de monitorizare.

Modalități de gestionare a întâlnirilor de monitorizare

o La momentul primirii scaunului rulant de către utilizator, stabiliți o programare pentru 
vizita de monitorizare.

o Efectuați vizitele de monitorizare la domiciliul utilizatorului, acolo unde acest lucru este 
posibil.

o Includeți vizitele de monitorizare în rutina vizitelor efectuate de către personalul implicat 
în reabilitatea bazată pe comunitate, căruia i s-a oferit instruire cu privire la vizitele de 
monitorizare.

o În cazul în care transportul ridică dificultăți, iar utilizatorul de scaun rulant are acces la 
telefon, monitorizarea se poate face telefonic.
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Formular de monitorizare a utilizării scaunului 
rulant

Acest formular este pentru înregistrarea informațiilor obținute în decursul vizitei de 
monitorizare.

1. Informații utilizator scaun rulant
Numele utilizatorului de 
scaun rulant: Numărul:

Data efectuării 
ajustărilor:

Data efectuării 
monitorizării:

Numele persoanei care realizează 
monitorizarea:

Monitorizarea a avut loc 
la:

Domiciliul utilizatorului o  Centru de reparații 
scaune rulante o   
Altele: _________________________________

2. Interviu Notați activitatea 
recomandată:

Utilizați scaunul rulant atât de frecvent pe cât vă 
doriți? Da  o Nu  o

Dacă nu – de ce nu?

Întâmpinați vreo dificultate în utilizarea scaunului 
rulant? Da  o Nu  o

Dacă da – care este aceasta?

Aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea 
scaunului rulant? Da  o Nu  o

Dacă da – care sunt acestea. Este nevoie de instruire suplimentară?

Utilizatorul de scaun rulant prezintă escare? Da o Nu  o

Dacă da - descrieți (localizare și gravitate)
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Cum ați nota, pe o scală de la 1 la 5, gradul de 
satisfacție pe care vi-l oferă scaunul rulant? (1 deloc 
satisfăcut, 5 foarte satisfăcut)

Notă: 

Comentarii: 

3. Verificare scaun rulant și pernă
Scaunul rulant este în stare bună și poate fi utilizat 
în siguranță? Da  o Nu  o

Perna este în stare bună și poate fi utilizată în 
siguranță? Da  o Nu  o

Dacă răspunsul la oricare din întrebările de mai sus este „nu”, vă 
rugăm precizați problema.

4. Verificare ajustări
Scaunul rulant se potrivește? Da  o Nu  o

Dacă nu – care sunt problemele?

Test nivel presiune (1 = sigur, 2 = avertizare, 3 = nesigur)

(dacă există riscul producerii de escare) 

Stânga: 

Dreapta: 

Utilizatorul are o poziție așezat confortabilă în 
scaunul rulant atunci când stă pe loc, când se 
deplasează și pe întreg parcursul zilei?

Da  o Nu  o

Dacă nu – care sunt problemele?
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________



Materialul nu poate fi reprodus integral sau parțial fără 
menționarea sursei și fără acordul scris al Fundației 
Motivation România.
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