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Wstęp

Po ni ższa bro szu ra skie ro wa na jest do osób nie peł no -
spraw nych oraz ich opie ku nów, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem osób cho rych na stward nie nie roz sia ne.
W roz dzia le pierw szym za miesz czo na zo sta ła ogól na in -
for ma cja o obo wią zu ją cym sys te mie do fi nan so wań
i orzecz nic twa. W szcze gól no ści za wie ra on ta kie te ma ty,
jak: sys te my orze ka nia o stop niu nie peł no spraw no ści, re -
fun da cji z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia (NFZ) i do fi -
nan so wań z Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych (PFRON), w tym ro dza je sprzę tu
i wspar cia, o ja kie mo żna się ubie gać bez do pła ty lub
z czę ścio wym wkła dem wła snym oraz za sa dy ubie ga nia
się o po wy ższe. Dru gi roz dział bro szu ry po świę co ny zo -
stał za gad nie niu pla no wa nia prze strze ni przy ja znej dla
oso by nie peł no spraw nej (w szcze gól no ści nie spraw nej
ru cho wo). Omó wio ne zo sta ły tu przy kła do we roz wią za nia
w za kre sie do sto so wa nia miej sca za miesz ka nia (kuch ni,
ła zien ki, po ko ju dzien ne go/sy pial ni), a ta kże umo żli wie nia
do tar cia do nie go (win dy, scho dy, pod jaz dy itd.). Przy opi -
sie da ne go roz wią za nia znaj du je się rów nież in for ma cja,
w ra mach ja kie go sys te mu do fi nan so wa nia mo żna je sfi -
nan so wać. Ostat ni roz dział bro szu ry za wie ra opis naj czę -
ściej wy ko rzy sty wa ne go sprzę tu or to pe dycz ne go
i re ha bi li ta cyj ne go – wóz ka in wa lidz kie go, kul, urzą dzeń
do pio ni za cji. Umiesz czo no tu rów nież in for ma cje na te -
mat od po wied nie go do bo ru te go ro dza ju sprzę tu do po -
trzeb oso by nie peł no spraw nej, jak rów nież skąd mo żna
po zy skać środ ki na je go za kup.
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Po da ne w pu bli ka cji in for ma cje opie ra ją się na ak tu al -
nych da nych z rzą do wych i po za rzą do wych ser wi sów in -
ter ne to wych ró żnych in sty tu cji m.in. NFZ, PCPR, MOPR,
pu bli ka cji na uko wych, ksią żek me dycz nych, spe cja li -
stycz nych ser wi sów in ter ne to wych oraz na do świad cze -
niach pra cow ni ków firm han dlo wych zgro ma dzo nych we
współ pra cy z kil ku set pa cjen ta mi nie peł no spraw ny mi,
w tym ze stward nie niem roz sia nym.

Na le ży pod kre ślić, iż ni niej szą bro szu rę na le ży trak to -
wać ja ko wpro wa dze nie lub ogól ny ob raz te go, na co
zwró cić uwa gę przy wy bo rze sprzę tu, na to miast za sad -
ność za sto so wa nia, do bór i kon fi gu ra cja za wsze po zo -
sta je w kom pe ten cji le ka rzy i fi zjo te ra peu tów, któ rych
dzia ła nia od no szą się do kon kret ne go pa cjen ta, je go sta -
nu zdro wia czy sy tu acji ży cio wej. Nie wła ści we do bra nie
wóz ka in wa lidz kie go, ku li czy pio ni za to ra mo że bo wiem
utrud nić lub unie mo żli wić ak ty wi za cję oso by nie peł no -
spraw nej.

Zdję cia za miesz czo ne w pu bli ka cji ma ją wy łącz nie
cha rak ter po glą do wy i czę sto przed sta wia ją je den z wie -
lu wa rian tów te go sa me go pro duk tu (pro duk ty mo gą ró -
żnić się od sie bie funk cjo nal no ścią, ja ko ścią i ce ną
w za le żno ści od pro du cen ta).
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I. Ogólna informacja o systemie dofinansowań

I.1. System orzecznictwa w Polsce

W przy pad ku ko rzy sta nia ze środ ków PFRON ko niecz ne
jest po sia da nie orze cze nia o stop niu nie peł no spraw no ści
(lub orze cze nia rów no wa żne go), w związ ku z czym po ni żej
od wo ła my się do Usta wy z dn. 27.08.1997 r. o re ha bi li ta -
cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie -
peł no spraw nych, któ ra wy ja śnia za wi ło ści w za kre sie
sys te mu orzecz nic twa w Pol sce.

Usta wa de fi niu je oso by nie peł no spraw ne ja ko oso by, któ -
rych stan fi zycz ny, psy chicz ny lub umy sło wy trwa le lub okre -
so wo utrud nia, ogra ni cza bądź unie mo żli wia wy peł nia nie ról
spo łecz nych.

W świe tle tej usta wy obo wią zu ją dwa ro dza je
orzecz nic twa o nie peł no spraw no ści:

1. do ce lów po za ren to wych – oso ba ubie ga ją ca się
o orze cze nie o stop niu nie peł no spraw no ści skła da wnio -
sek wraz z wy ma ga ny mi za łącz ni ka mi w Po wia to wym Ze -
spo le ds. Orze ka nia o Nie peł no spraw no ści, w War sza wie
– Sto łecz nym Cen trum Osób Nie peł no spraw nych;

2. do ce lów ren to wych – oso ba ubie ga ją ca się o ren tę
skła da wnio sek wraz z wy ma ga ny mi za łącz ni ka mi we wła -
ści wym te re no wym in spek to ra cie lub od dzia le ZUS.

Usta wa o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za -
trud nia niu osób nie peł no spraw nych wpro wa dzi ła trzy
stop nie nie peł no spraw no ści: znacz ny, umiar ko wa ny,

Informacja o systemie dofinansowań
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lek ki. Zgod nie z sys te mem orzecz nic twa do ce lów ren -
to wych funk cjo nu ją zaś: czę ścio wa nie zdol ność do
pra cy, cał ko wi ta nie zdol ność do pra cy, cał ko wi ta nie -
zdol ność do pra cy i sa mo dziel nej eg zy sten cji.

Dla po rów na nia daw ny i obec ny sys tem orze ka nia
o nie peł no spraw no ści:

Oso by po sia da ją ce orze cze nie wy da ne dla ce lów ren -
to wych nie mu szą ubie gać się o wy da nie orze cze nia
usta la ją ce go ich sto pień nie peł no spraw no ści. Zgod nie
z art. 5 usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych, orze cze nia
te są równo wa żne.

Informacja o systemie dofinansowań
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Dawny system
orzecznictwa

System orzecznictwa od 1 września 1997 r.

Orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS

Orzeczenie Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

I grupa inwalidzka =
całkowita niezdolność
do pracy oraz
samodzielnej egzystencji

znaczny stopień
niepełnosprawności

II grupa inwalidzka = całkowita niezdolność 
do pracy

umiarkowany stopień
niepełnosprawności

III grupa inwalidzka =

częściowa niezdolność
do pracy lub celowość
przekwalifikowania
zawodowego

lekki stopień
niepełnosprawności



I.2. Refundacja przez NFZ zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

I.2.1. Informacje podstawowe
Oso ba po trze bu ją ca mo że otrzy mać do fi nan so wa nie

ze środ ków NFZ na za kup nie któ rych przed mio tów or to -
pe dycz nych lub środ ków po moc ni czych – szcze gó ło wa
ta be la za miesz czo na zo sta ła na stronie 8.

Za kup da ne go wy ro bu me dycz ne go mo że być do fi nan so -
wa ny, je że li le karz (od po wied nio le karz POZ lub le karz spe -
cja li sta) uzna, że pa cjent mu si z nie go ko rzy stać i wy sta wi
na spe cjal nym for mu la rzu na na zwi sko pa cjen ta „zle ce -
nie na za opa trze nie w wy rób me dycz ny bę dą cy przed -
mio tem or to pe dycz nym lub środ kiem po moc ni czym”.
Otrzy ma ne zle ce nie mu si zo stać po twier dzo ne przez od -
po wied ni dla miej sca za miesz ka nia od dział wo je wódz ki
NFZ. W przy pad ku cza so we go za mel do wa nia zle ce nie mo -
że być po twier dzo ne w tym od dzia le Fun du szu, na te re nie
któ re go ubez pie czo ny jest cza so wo za mel do wa ny.

Zle ce nia na przed mio ty or to pe dycz ne i środ ki po moc ni cze
ta kie jak np. wóz ki in wa lidz kie, apa ra ty or to pe dycz ne, pro te -
zy, apa ra ty słu cho we, szkła oku la ro we czy ma te ra ce prze ciw -
o dle ży no we wa żne są bez ter mi no wo od da ty wy sta wie nia ich
przez le ka rza – ta ką in for ma cję po dał w sierp niu 2015 ro ku
war szaw ski od dział NFZ. Zle ce nia na pro duk ty przy słu gu ją ce
co mie sięcz nie mu szą na to miast być po twier dzo ne przez NFZ
nie póź niej niż do koń ca mie sią ca, któ re go zle ce nie do ty czy.

Mo żna po pro sić le ka rza o wy pi sa nie zle ce nia na środ -
ki po moc ni cze od ra zu na ko lej ne 2 lub 3 mie sią ce. Ta kie
zle ce nie po win no być zre ali zo wa ne do ostat nie go dnia
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pierw sze go mie sią ca, któ re go da ne zle ce nie do ty czy.
Po tym cza sie zle ce nie na da ny mie siąc tra ci wa żność.

W za opa trze niu przy słu gu ją cym co mie sięcz nie (np. pie -
lu cho majt ki), nie trze ba ka żdo ra zo wo po twier dzać zle ce -
nia w NFZ przed je go re ali za cją w skle pie. Niezbędne jest
tyl ko pierw sze po twier dze nie zle ce nia, do któ re go jest do -
łą cza na Kar ta Za opa trze nia Co mie sięcz ne go – wy star czy
pa mię tać, że by ją za brać do skle pu ra zem ze zle ce niem
wy sta wia nym przez le ka rza na ko lej ny mie siąc.

Zle ce nie mo że być po twier dzo ne oso bi ście przez pa -
cjen ta, in ną oso bę w je go imie niu lub dro gą pocz to wą.
Do po twier dze nia zle ce nia ko niecz ny jest do wód oso bi -
sty i do ku ment po twier dza ją cy ubez pie cze nie zdro wot ne.

Zle ce nie jest ro dza jem cze ku wy sta wio ne go pa cjen to -
wi, na pod sta wie któ re go otrzy mu je on sprzęt, za któ ry
punkt re ali zu ją cy za opa trze nie roz li cza się z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia. Obo wią zu ją ce prze pi sy nie po -
zwa la ją na zwrot pa cjen to wi kosz tów po nie sio nych
przy za ku pie przed mio tu or to pe dycz ne go lub środ ka
po moc ni cze go do ko na nym przed wy sta wie niem zle -
ce nia i je go po twier dze niem przez NFZ tj. na pod sta -
wie przed ło żo ne go od dzia ło wi NFZ ra chun ku czy fak tu ry.

Z po twier dzo nym do re fun da cji zle ce niem na le ży
zgło sić się do wy bra nej pla ców ki na te re nie kra ju, któ -
ra pod pi sa ła umo wę z NFZ w za kre sie re ali za cji za opa -
trze nia or to pe dycz ne go lub środ ka po moc ni cze go.
Mo że to być np. sklep me dycz ny, ap te ka, za kład optycz ny
czy punkt pro te ty ki słu chu. Wy kaz miejsc, w któ rych mo -
żna zre ali zo wać zle ce nie, do stęp ny jest na stro nach in ter -
ne to wych od dzia łów wo je wódz kich NFZ i w ich sie dzi bach.

Informacja o systemie dofinansowań
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Za ku pu przed mio tów or to pe dycz nych i środ ków po -
moc ni czych pa cjent do ko nu je oso bi ście. Je śli nie jest
w sta nie sam udać się do punk tu z za opa trze niem, w za -
ku pie mo że mu po móc in na oso ba po sia da ją ca je go pi -
sem ne upo wa żnie nie w do wol nej for mie (upo wa żnie nie
nie jest ko niecz ne w przy pad ku za ku pu środ ków po moc -
ni czych wy da wa nych co mie siąc).

Do ko na ny za kup na le ży po twier dzić pod pi sem. Od tej
da ty li czo ny jest okres ka ren cji, po któ rym bę dzie mógł
wy mie nić sprzęt na no wy.

Re fun da cja i po twier dza nie zle ceń na przed mio ty or to pe -
dycz ne i środ ki po moc ni cze – jak wy ni ka z in for ma cji NFZ
– pro wa dzo ne są na bie żą co. Na to miast w przy pad ku bra ku
środ ków fi nan so wych na peł ne po kry cie po trzeb w tym za kre -
sie, od dział NFZ two rzy li stę pa cjen tów ocze ku ją cych na po -
twier dze nie re ali za cji zle ceń, na któ rą wpi su je pa cjen tów
w ko lej no ści zgło sze nia. Zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra
Zdro wia, re fun da cja środ ka lub przed mio tu przy słu gu je w kon -
kret nym ter mi nie i do pie ro po je go upły wie mo żli we jest wy sta -
wie nie przez le ka rza ko lej ne go wnio sku na wy rób me dycz ny.

NFZ fi nan su je przed mio ty or to pe dycz ne lub środ ki
po moc ni cze do wy so ko ści li mi tu okre ślo ne go w prze -
pi sach Mi ni ster stwa Zdro wia (patrz: ta be la w pod -
rozdz. I.2.2.). Je śli ce na przed mio tu jest wy ższa niż ce na
okre ślo na li mi tem, od dział wo je wódz ki NFZ po kry wa
koszt przed mio tu do wy so ko ści li mi tu, a ró żni cę po mię -
dzy ce ną brut to a kwo tą re fun da cji do pła ca pa cjent.

Szcze gó ło wa in for ma cja na te mat re fun da cji do stęp -
na jest na stro nie in ter ne to wej http://www.nfz.gov.pl.

Informacja o systemie dofinansowań
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I.2.2. Tabela najbardziej popularnych wyrobów
medycznych

Ta be la przed sta wia li stę ko dów oraz nazw naj bar dziej
po pu lar nych wy ro bów me dycz nych i środ ków po moc ni -
czych wy da wa nych na zle ce nie oso bom z SM, li mi ty cen
i cen na praw (dla osób do ro słych) oraz li stę le ka rzy ma -
ją cych upraw nie nia do wy pi sa nia zle ce nia na kon kret ne
za opa trze nie (na pod sta wie za łącz ni ka do roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Zdro wia z dn. 06.12.2013 r. (poz. 1565).

Informacja o systemie dofinansowań
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Kod
NFZ Wy ro by me dycz ne

Osoby
upraw nio ne

do
wy sta wia nia

zle ce nia

Li mit
fi nan so -
wa nia

ze
środ ków
pu blicz -

nych

Wy so kość
udzia łu

wła sne go
Kryteria

przyznawania
Okres

użyt ko -
wa nia

Li mit
cen
na -

praw

1 2 3 4 5 6 7 8

H.28

Or te za obej mu ją ca
go leń i sto pę lub
ze strze mie niem
(ty pu AFO) 

neu ro log,
reu ma to log,

chi rurg,
or to pe da,

le karz
re ha bi li ta cji

400 zł 10% dys funk cje
koń czy ny dol nej

raz na
3 la ta 120 zł

H.29

Or te za krót ka
ko ry gu ją ca
za bu rze nia
osio we
w płasz czyź nie
czo ło wej (ty pu
DA FO lub GRA FO) 

500 zł 10% dys funk cje
koń czy ny dol nej

raz na
3 la ta 150 zł

H.30
Or te za z uję ciem
uda, go le ni i sto py
(ty pu KA FO) 

800 zł 10% dys funk cje
koń czy ny dol nej

raz na
3 la ta 240 zł

H.31

Or te za obej mu ją ca
ob ręcz bio dro wą,
uda, go le nie
i sto py
(ty pu HKA FO) 

2500 zł 10%

dys funk cja koń czyn
dol nych
(z wy łą cze niem
jed no cze sne go
za opa trze nia
w or te zę
re ci pro kal ną) 

raz na
3 la ta 750 zł

H.32 Or te za od cią ża ją ca
koń czy nę dol ną 1000 zł 10% dys funk cje

koń czy ny dol nej
raz na
3 la ta 300 zł

L.48 Or te za na rę kę
i przed ra mię 250 zł 10% dys funk cja

koń czy ny gór nej
raz na
3 la ta 0 zł
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1 2 3 4 5 6 7 8

N.64 But na sto pę o ró żnym
znie kształ ce niu

neu ro log,
reu ma to log,
or to pe da,
chi rurg,

dia be to log,
le karz

re ha bi li ta cji

155 zł 30%
kry te ria
przy zna wa nia
zgod nie z opi sem *

raz
na rok 0 zł

N.67 But do or te zy obej mu -
ją cej sto pę 210 zł 30%

za opa trze nie
w wy ko ny wa ną
na za mó wie nie
i po łą czo ną
z bu tem or te zę
sta bi li zu ją cą,
od cią ża ją cą,
ko rek cyj ną lub
unie ru cha mia ją cą
koń czy nę dol ną

raz
na rok 0 zł

P.94 Cew ni ki ze wnętrz ne
do 30 sztuk chi rurg,

neu ro log,
uro log,

ge ria tra,
le karz POZ,

fel czer
ubez pie cze nia
zdro wot ne go.
Kon ty nu acja

przez
pie lę gniar kę
przez okres

do 6 mie się cy
od dnia

okre ślo ne go
w do ku men ta cji

me dycz nej

4 zł
za szt. 30%

cho ro by
wy ma ga ją ce
sto so wa nia
cew ni ków
ze wnętrz nych
na prą cie

raz na
mie siąc 0 zł

P.95 Cew ni ki uro lo gicz ne
do 4 sztuk

4 zł
za szt. 30%

cho ro by
wy ma ga ją ce
cew ni ko wa nia
pę che rza
mo czo we go

raz na
mie siąc 0 zł

P.96

Cew ni ki jed no ra zo we
uro lo gicz ne do 180
sztuk mie sięcz nie lub
w rów no war to ści ich
kosz tu jed no ra zo we
hy dro fi lo we cew ni ki
uro lo gicz ne

0,80 zł
za szt. 30%

cho ro by
wy ma ga ją ce
wie lo krot ne go
cew ni ko wa nia
pę che rza
mo czo we go

raz na
mie siąc 0 zł

P.97
Wor ki do zbiór ki mo czu
z od pły wem
do 12 sztuk

uro log,
neu ro log,

le karz POZ,
fel czer

ubez pie cze nia
zdro wot ne go.
Kon ty nu acja

przez
pie lę gniar kę

przez okres do 6
mie się cy od dnia

okre ślo ne go
w do ku men ta cji

me dycz nej

6,50 zł za
szt. 0%

cho ro by
wy ma ga ją ce
cew ni ko wa nia
pę che rza
mo czo we go;
cho ro by
wy ma ga ją ce
sto so wa nia
cew ni ków
ze wnętrz nych,
nad pę che rzo we
od pro wa dze nie
mo czu

raz na
miesiąc 0 zł
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P.101

Pie lu cho majt ki do 60
sztuk mie sięcz nie lub
za mien nie pie lu chy
ana to micz ne do 60
sztuk mie sięcz nie
lub za mien nie majt ki
chłon ne do 60 sztuk
mie sięcz nie
lub za mien nie
pod kła dy do 60 sztuk
mie sięcz nie
lub za mien nie wkła dy
ana to micz ne do 60
sztuk mie sięcz nie

chi rurg,
on ko log,
ge ria tra,
neu ro log,
uro log,

le karz POZ,
fel czer

ubez pie cze nia
zdro wot ne go.
Kon ty nu acja

przez
pie lę gniar kę lub

po ło żną
ubez pie cze nia
zdro wot ne go
przez okres

do 12 mie się cy
od dnia

okre ślo ne go
w do ku men ta cji

me dycz nej

90 zł 30%

neu ro gen ne
i nie neu ro gen ne nie -
trzy ma nie
mo czu lub stol ca
(z wy łą cze niem
wy sił ko we go
nie trzy ma nia
mo czu)
i wy stę po wa nie co
naj mniej
jed ne go
z kry te riów**

raz na
mie siąc 0 zł

P.116
Po dusz ka
prze ciw o dle ży no wa
pneu ma tycz na

ge ria tra,
neu ro chi rurg,

neu ro log,
or to pe da,

reu ma to log,
le karz POZ,

chi rurg,
le karz

re ha bi li ta cji,
fel czer

ubez pie cze nia
zdro wot ne go

500 zł 30%

pa ra ple gia;
te tra ple gia; in ne
cho ro by
wy ma ga ją ce
sta łe go
użyt ko wa nia
po dusz ki
prze ciw o dle ży no wej

raz na
2 la ta 0 zł

P.117

Ma te rac
prze ciw o dle ży no wy
(z wy łą cze niem
ma te ra ców
pian ko wych) 

400 zł 30%

pa ra ple gia;
te tra ple gia; in ne
trwa łe cho ro by
wy ma ga ją ce
sta łe go
prze by wa nia
w łó żku

raz na
3 la ta 0 zł

P.118 Ku la łok cio wa
ze stop nio wą re gu la cją 30 zł 30% trwa ła dys funk cja

cho du
raz na
3 la ta 0 zł

P.119
Ku la łok cio wa
z pod par ciem
na przed ra mie niu

140 zł 30%

trwa ła dys funk cja
cho du
i za bu rze nia
czyn no ści chwyt nej
rę ki

raz na
3 la ta 0 zł

P.120 Ku la pa cho wa 40 zł 30% trwa ła dys funk cja
cho du

raz na
3 la ta 0 zł

P.121 Trój nóg lub czwór nóg 75 zł 30% trwa ła dys funk cja
cho du

raz na
3 la ta 0 zł

P.123 Bal ko nik al bo pod pór ka
uła twia ją ca cho dze nie 240 zł 30% trwa ła dys funk cja

cho du
raz na
5 lat 0 zł
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P.125 Pio ni za tor le karz
re ha bi li ta cji 2000 zł 0 zł

scho rze nia
wy ma ga ją ce
pio ni za cji
ze sta bi li za cją
tu ło wia, ob rę czy
bio dro wej
i koń czyn dol nych
(z wy łą cze niem
jed no cze sne go
za opa trze nia
w bal ko nik
spe cjal ny) 

raz na
5 lat 600 zł

P.127 Wó zek in wa lidz ki
ręcz ny

ge ria tra,
chi rurg,

reu ma to log,
or to pe da,
neu ro log,

le karz
re ha bi li ta cji

600 zł 0 zł

trwa łe
ogra ni cze nia
sa mo dziel ne go
cho dze nia

raz na
5 lat 180 zł

P.129

Wó zek in wa lidz ki
wy ko na ny ze sto pów
lek kich z sys te mem
szyb kie go de mon ta żu
kół, skła da ny, dla osób
sa mo dziel nie
po ru sza ją cych się na
wóz ku

1700 zł 0 zł

trwa łe ogra ni cze nie
sa mo dziel ne go
cho dze nia dla osób
do ro słych,
sa mo dziel nie
po ru sza ją cych się
na wóz ku
(z wy łą cze niem
jed no cze sne go
za opa trze nia
w wó zek in wa lidz ki
spe cjal ny) 

raz na
4 la ta 510 zł

P.130

Wó zek in wa lidz ki
spe cjal ny
(z wy łą cze niem wóz ka
in wa lidz kie go
to a le to we go)

neu ro chi rurg,
on ko log,

reu ma to log,
or to pe da,
neu ro log,

le karz
re ha bi li ta cji

3000 zł 0 zł

przy po ra że niach
i nie do wła dach
trzy- lub
czte ro koń czy no -
wych;
przy po ra że niach
dwu koń czy no wych
jed no stron nych
lub skrzy żo wa nych
(z wy łą cze niem
jed no cze sne go
za opa trze nia
w wó zek
in wa lidz ki
wy ko na ny
ze sto pów lek kich
z sys te mem
szyb kie go
de mon ta żu kół,
skła da ny, dla osób
sa mo dziel nie
po ru sza ją cych
się na wóz ku) 

raz na
4 la ta 900 zł



* Pod sta wo we kry te ria przy zna wa nia obu wia or to pe dycz ne go (ad N64):
1) wro dzo ne lub na by te wa dy sto py i go le ni za bu rza ją ce funk cję cho du (z wy łą cze niem sto py

pła sko -ko śla wej sta tycz nej:
a) nie pra wi dło we usta wie nie sto py zmniej sza ją ce jej na tu ral ną po wierzch nię pod par cia

(np. sto pa koń sko -szpo ta wa, pię to wa, ko śla wość pa lu cha prze kra cza ją ca 45°), je że li
po wo du je to nie wy dol ność sta tycz ną nad mier nie ob cią żo nych tka nek,

b) roz le głe znie kształ ce nia tka nek mięk kich i ko ści lub roz le głe owrzo dze nia na na tu ral -
nych płasz czy znach pod par cia sto py (np. sto pa cu krzy co wa, sto pa na czy nio wa, sto pa
reu ma to idal na),

c) sto pa ol brzy mia wsku tek roz ro stu tka nek mięk kich lub szkie le tu (np. wro dzo ne po łą -
cze nia tęt ni czo -żyl ne, sło nio wa ci zna) oraz sto pa krót sza o co naj mniej 3 cm,
wy ma ga ją ca za opa trze nia w obu wie ró żnej wiel ko ści;

2) skró ce nie koń czy ny dol nej:
a) u osób do ro słych co naj mniej 3 cm,
b)u dzie ci do 18. ro ku ży cia co naj mniej 2 cm;

3) am pu ta cja czę ści sto py, tj. ubyt ki szkie le tu sto py ku ty ło wi od głów ko ści śród sto pia, a ta -
kże in ne ubyt ki, z wy jąt kiem pal ców, utrud nia ją ce utrzy ma nie na sto pie obu wia
stan dar do we go;

4) utrwa lo ne przy kur cze sta wów ko la no wych lub bio dro wych wy ma ga ją ce wy rów na nia usta -
wie niem koń skim stóp o co naj mniej 4 cm (zgię cie po desz wo we);

5) nie do wła dy i po ra ża nia mię śni sta bi li zu ją cych staw sko ko wy i sto pę.

** Ad kry te ria re fun da cji pie lu cho maj tek i in nych środ ków po moc ni czych
z P101:
– głę bo kie upo śle dze nie umy sło we,
– ze spo ły otę pien ne o ró żnej etio lo gii,
– wa dy wro dzo ne i cho ro by ukła du ner wo we go, trwa łe uszko dze nie ośrod ko we go ukła du

ner wo we go,
– wa dy wro dzo ne dol nych dróg mo czo wych bę dą ce przy czy ną nie trzy ma nia mo czu,
– ja tro gen ne lub po ura zo we uszko dze nie dróg mo czo wych bę dą ce przy czyn nie trzy ma nia

mo czu,
– ja tro gen ne lub po ura zo we uszko dze nie ukła du po kar mo we go bę dą ce przy czy ną nie trzy -

ma nia stol ca.

I.2.3. Okres gwarancji produktu refundowanego
War to wie dzieć, że re ali za tor zle ce nia na za opa trze -

nie or to pe dycz ne (wó zek in wa lidz ki, ma te rac prze ciw o -
dle ży no wy, po dusz kę pneu ma tycz ną prze ciw o dle ży no wą
i po dob ny asor ty ment) jest zo bo wią za ny do udzie le nia
gwa ran cji na okres nie krót szy niż po ło wa okre su ka -
ren cji prze wi dzia ne go przez NFZ. Przy kła do wo, je że li
za ku pi li śmy wó zek in wa lidz ki w skle pie/sa lo nie me dycz -
nym, któ ry był re fun do wa ny, sprze daw ca po wi nien udzie -
lić ku pu ją ce mu dwu ipół let niej gwa ran cji, na wet je że li
gwa ran cja pro du cen ta jest krót sza, np. dwu let nia. Je że li
pro du cent udzie la ta kiej lub dłu ższej gwa ran cji, jest ona
oczy wi ście obo wią zu ją ca.
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I.3. Do fi nan so wa nia z PFRON świad czo ne
za po śred nic twem Cen trów Po mo cy Ro dzi nie
(PCPR, MOPR)

Do fi nan so wa nie za ku pu wy bra ne go sprzę tu, jak rów -
nież mo der ni za cji po miesz czeń i ich do sto so wa nia
do po trzeb oso by nie peł no spraw nej, jest mo żli we w ra -
mach ró żnych pro gra mów fi nan so wa nych ze środ kó w
PFRON. Wnio ski o do fi nan so wa nie skła da się w od po -
wied nim dla miej sca za miesz ka nia PCPR lub MOPR
(w War sza wie in sty tu cją ob słu gu ją cą do fi nan so wa nia
jest, wcho dzą ce w skład WCPR, Sto łecz ne Cen trum
Osób Nie peł no spraw nych – SCON).

Omó wio ne ni żej do fi nan so wa nia przy zna wa ne są zgod -
nie z:

– Roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z 25.12.2002 r. w spra wie okre śle nia ro dza jów za dań
po wia tu, któ re mo gą być fi nan so wa ne ze środ ków
PFRON z póź niej szy mi zmia na mi;

– Usta wą z 27.08.1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721).

Wy kaz świad czeń gwa ran to wa nych z za kre su za opa -
trze nia w wy ro by me dycz ne bę dą ce przed mio ta mi or to -
pe dycz ny mi wraz z okre śle niem po zio mu, w tym li mi tu
cen tych świad czeń i spo so bu ich fi nan so wa nia oraz wa -
run ków ich re ali za cji, znaj du je się w Roz po rzą dze niu Mi -
ni stra Zdro wia z 6.12.2013 r. w spra wie wy ka zu wy ro bów
me dycz nych wy da wa nych na zle ce nie (patrz: ta be la
w rozdz. I.2.2).



I.3.1. Dofinansowanie ze środków PFRON do
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

Po za mo żli wo ścią uzy ska nia re fun da cji ze środ ków
NFZ na za kup przed mio tów or to pe dycz nych i środ ków
po moc ni czych, oso ba nie peł no spraw na mo że sta rać się
o do fi nan so wa nie na ten cel ze środ kó wa) PFRON.

Z po mo cy mo gą ko rzy stać wszyst kie oso by nie peł -
no spraw ne, tj. oso by po sia da ją ce wa żne orze cze nie
o stop niu nie peł no spraw no ści (lub orze cze nie rów no wa -
żne).

Wy so kość do fi nan so wa nia za opa trze nia w sprzęt
re ha bi li ta cyj ny wy no si do 80% kosz tów te go sprzę tu,
nie wię cej jed nak niż do wy so ko ści pię cio krot ne go prze -
cięt ne go wy na gro dze nia.

Wy so kość do fi nan so wa nia za opa trze nia w przed -
mio ty or to pe dycz ne i środ ki po moc ni cze wy no si do:

– 100% udzia łu wła sne go oso by nie peł no spraw nej
w li mi cie ce ny usta lo nym na pod sta wie od ręb nych prze -
pi sów, je że li ta ki udział jest wy ma ga ny,

– 150% su my kwo ty li mi tu wy zna czo ne go przez NFZ
oraz wy ma ga ne go udzia łu wła sne go oso by nie peł no -
spraw nej w za ku pie przed mio tów i środ ków, je że li ce na
jest wy ższa niż usta lo ny li mit.

Do fi nan so wa nie za opa trze nia w sprzęt re ha bi li ta cyj ny
nie mo że obej mo wać kosz tów re ali za cji przed przy zna -
niem środ ków i za war ciem umo wy.
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W przy pad ku do fi nan so wa nia za ku pu przed mio tów or -
to pe dycz nych i środ ków po moc ni czych do pusz cza się
mo żli wość zwro tu kosz tów już po nie sio nych w wy ni ku
za ku pu ww. sprzę tu.

Wnio ski roz pa try wa ne są po otrzy ma niu fun du szy
z PFRON, przez ca ły rok, do wy czer pa nia środ ków prze -
wi dzia nych na ten cel.

I.3.2. Do fi nan so wa nie li kwi da cji ba rier w ko mu ni -
ko wa niu się i tech nicz nych

Ba rie ry ar chi tek to nicz ne, w ko mu ni ko wa niu się i tech -
nicz ne, to naj częst sze pro ble my, z któ ry mi spo tka ją się
oso by nie peł no spraw ne.

Przez ba rie ry tech nicz ne na le ży ro zu mieć ba rie ry
utrud nia ją ce lub unie mo żli wia ją ce oso bie nie peł no -
spraw nej funk cjo no wa nie spo łecz ne. Li kwi da cja tych ba -
rier po win na po wo do wać spraw niej sze jej dzia ła nie
w spo łe czeń stwie i umo żli wić jej funk cjo no wa nie w ży -
ciu co dzien nym.

Ba rie ry w ko mu ni ko wa niu się to ina czej ogra ni cze nia
unie mo żli wia ją ce lub utrud nia ją ce oso bie nie peł no spraw -
nej swo bod ne po ro zu mie wa nie się i/lub prze ka zy wa nie
in for ma cji. Li kwi da cja tych ba rier po win na umo żli wić da -
nej oso bie spraw niej sze i bar dziej swo bod ne po ro zu mie -
wa nie się oraz prze ka zy wa nie in for ma cji.

W ra mach li kwi da cji ba rier w ko mu ni ko wa niu się
mo żna np. za ku pić na stę pu ją ce sprzę ty*:
– te le fon ze wzmac nia czem/cew ką in duk cyj ną,
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– urzą dze nia wspo ma ga ją ce od biór dźwię ku te le -
wizora,

– sy gna li za cję optycz ną dzwon ków do drzwi, te le fo nu
itp.

– in sta la cję dźwię ko wą sy gna li za cyj no -alar mo wą,
– sprzęt kom pu te ro wy do sto so wa ny do po trzeb oso by

z da ną nie peł no spraw no ścią.

W ra mach li kwi da cji ba rier tech nicz nych mo żna do -
ko nać np. na stę pu ją cych czyn no ści*:
– mon taż osprzę tu umo żli wia ją ce go otwar cie drzwi

i okien w nie stan dar do wy spo sób,
– mon taż za bez pie cze nia wy peł nie nia skrzy dła

przed stłu cze niem lub wy mia nę skrzy dła drzwi,
– zmia nę spo so bu oświe tle nia,
– trwa łe ozna ko wa nia pik to gra ma mi bu dyn ku, w któ -

rym za miesz ku je oso ba nie peł no spraw na,
– za kup urzą dze nia umo żli wia ją ce go oso bie z dys funk -

cją pro wa dze nie sa mo cho du,
– za kup wóz ka in wa lidz kie go elektrycznego,
– za kup pod no śni ka.
* Po wy ższy spis ma je dy nie cha rak ter po glą do wy. W przy pad ku

pla no wa nia któ rejś z wy mie nio nych czyn no ści lub za ku pów, su -
ge ru je my skon tak to wa nie się z od po wied nim dla miej sca za -
miesz ka nia PCPR/MOPR ce lem zwe ry fi ko wa nia, czy da ny
sprzęt/da na pra ca mie ści się w ich ka ta lo gu mo żli wym do do fi -
nan so wa nia ze środ ków PFRON w ra mach da nej ba rie ry w da -
nym okre sie.

Z do fi nan so wa nia mo gą sko rzy stać oso by, któ re:
1. po sia da ją orze cze nie o stop niu nie peł no spraw no -

ści (bądź orze cze nie rów no wa żne),
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2. ma ją po trze by w tym za kre sie wy ni ka ją ce z nie peł -
no spraw no ści, po twier dzo ne ak tu al nym za świad cze -
niem le kar skim (je że li ro dzaj nie peł no spraw no ści nie jest
okre ślo ny w orze cze niu).

Wy so kość do fi nan so wa nia do li kwi da cji ba rier
w ko mu ni ko wa niu się oraz tech nicz nych wy no si
do 95% kosz tów przed się wzię cia, nie wię cej jed nak niż
do wy so ko ści pięt na sto krot ne go prze cięt ne go wy na gro -
dze nia. Wła ści wy pro cent do fi nan so wa nia jest usta la ny
przez da ny PCPR/MOPR na po cząt ku ro ku po otrzy ma -
niu środ ków fi nan so wych z PFRON.

Do fi nan so wa nie na li kwi da cję ba rier w ko mu ni ko wa -
niu się i tech nicz nych mo że być udzie lo ne wnio sko daw -
cy raz na trzy la ta.

Do fi nan so wa nie nie mo że obej mo wać kosz tów re ali -
za cji przed przy zna niem środ ków i za war ciem umo wy.

Wnio ski roz pa try wa ne są po otrzy ma niu fun du szy
z PFRON, przez ca ły rok, do wy czer pa nia środ ków prze -
wi dzia nych na ten cel.

I.3.3. Do fi nan so wa nie li kwi da cji ba rier ar chi tek to -
nicz nych

Ba rie ry ar chi tek to nicz ne ro zu mia ne są ja ko wszel kie
utrud nie nia wy stę pu ją ce w bu dyn ku i je go naj bli ższej oko -
li cy, któ re ze wzglę du na roz wią za nia tech nicz ne, kon struk -
cyj ne lub wa run ki użyt ko wa nia unie mo żli wia ją lub
utrud nia ją swo bo dę ru chu oso bom nie peł no spraw nym. Li -
kwi da cja ba rier ar chi tek to nicz nych po le ga na wykonywaniu
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czyn no ści lub po dej mo wa niu in we sty cji, któ re ma ją na ce -
lu udo stęp nia nie prze strze ni ar chi tek to nicz nej, a przez to
zwięk sze nie po zio mu funk cjo no wa nia, ja ko ści ży cia i in te -
gra cji spo łecz nej oso by nie peł no spraw nej.

W ra mach li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz nych mo -
żna wy ko nać np. na stę pu ją ce pra ce*:
– bu do wa po chyl ni,
– za kup/mon taż dźwi gu oso bo we go,
– za kup/mon taż po rę czy w cią gach ko mu ni ka cyj nych,
– za kup/mon taż uchwy tów w po miesz cze niach hi gie -

nicz no -sa ni tar nych,
– li kwi da cja pro gów,
– li kwi da cja ró żnic po zio mów cią gów ko mu ni ka cyj -

nych, pod łóg,
– wy mia na oście żni cy i drzwi,
– za pew nie nie pod łóg an ty po śli zgo wych,
– do sto so wa nie ła zien ki.
* Po wy ższy spis prac ma je dy nie cha rak ter po glą do wy. W przy -

pad ku pla no wa nia któ rejś z czyn no ści su ge ru je my skon tak to -
wa nie się z od po wied nim dla miej sca za miesz ka nia
PCPR/MOPR ce lem zwe ry fi ko wa nia, czy da na pra ca mie ści się
w ich ka ta lo gu czyn no ści mo żli wym do do fi nan so wa nia ze środ -
ków PFRON w da nym okre sie.

Z do fi nan so wa nia mo gą sko rzy stać oso by, któ re:
1. po sia da ją orze cze nie o stop niu nie peł no spraw no -

ści (bądź orze cze nie rów no wa żne).
2. ro dzaj ich nie peł no spraw no ści (je że li nie jest okre -

ślo ny w orze cze niu) po twier dzo ny zo stał ak tu al nym, wa -
żnym 3 mie sią ce od da ty wy sta wie nia za świad cze niem
le kar skim, i wy ma ga li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz nych.
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3. są wła ści cie lem lub użyt kow ni kiem wie czy stym nie -
ru cho mo ści, w któ rej li kwi du je się ba rie ry, al bo po sia da -
ją zgo dę wła ści cie la lo ka lu lub bu dyn ku miesz kal ne go.

4. po sia da ją sta łe za mel do wa nie w lo ka lu, w któ rym
ma na stą pić li kwi da cja ba rier ar chi tek to nicz nych.

Wy so kość do fi nan so wa nia li kwi da cji ba rier ar chi -
tek to nicz nych wy no si do 95% kosz tów przed się wzię cia,
nie wię cej jed nak niż wy so kość pięt na sto krot ne go prze -
cięt ne go wy na gro dze nia. Wła ści wy pro cent do fi nan so -
wa nia jest usta la ny przez da ny PCPR/MOPR na po cząt ku
ro ku po otrzy ma niu środ ków fi nan so wych z PFRON.

Pod sta wę do fi nan so wa nia ze środ ków Fun du szu sta -
no wi umo wa za war ta przez peł no moc ni ka środ ków
PFRON z oso bą nie peł no spraw ną, w za kre sie do fi nan -
so wa nia li kwi da cji ar chi tek to nicz nych. Do fi nan so wa nie
obej mu je koszt za ku pu urzą dzeń, ma te ria łów bu dow la -
nych oraz bu do wy, ro bót bu dow la nych al bo in nych
usług z za kre su li kwi da cji ba rier, za ku pio nych bądź wy -
ko na nych po przy zna niu środ ków fi nan so wych i za war -
ciu przez wnio sko daw cę umo wy. Za kres rze czo wy
i fi nan so wy prac w za kre sie li kwi da cji ba rier ar chi tek to -
nicz nych okre śla zwe ry fi ko wa ny kosz to rys.

Do fi nan so wa nie nie mo że obej mo wać kosz tów re ali -
za cji przed przy zna niem środ ków i za war ciem umo wy.

Nie są roz pa try wa ne wnio ski osób, któ re po otrzy ma -
niu do fi nan so wa nia ze środ ków PFRON nie do trzy ma ły
wa run ków umo wy – w ta kim przy pad ku obo wią zu je trzy -
let ni okres ka ren cji.
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Wnio ski roz pa try wa ne są po otrzy ma niu fun du szy
z PFRON, przez ca ły rok, do wy czer pa nia środ ków prze -
wi dzia nych na ten cel.

I.3.4. Program „Aktywny Samorząd”
Od 2013 r. po przez sa mo rzą dy po szcze gól nych po wia -

tów re ali zo wa ny jest fi nan so wa ny ze środ ków PFRON pro -
gram „Ak tyw ny Sa mo rząd”. Pro gram ten obej mu je trzy
mo du ły – pierw szy z nich do ty czy li kwi da cji ba rier utrud -
nia ją cych ak ty wi za cję spo łecz ną i za wo do wą, dru gi – po -
mo cy w uzy ska niu wy kształ ce nia na po zio mie wy ższym,
trze ci – szko leń kadr sa mo rzą dów oraz or ga ni za cji po za -
rzą do wych z za kre su pro ble ma ty ki nie peł no spraw no ści.
Na po trze by ni niej szej bro szu ry po krót ce opi sa ny zo sta -
nie pierw szy mo duł z uwzględ nie niem po trzeb do ro słych
osób z SM.

War to wie dzieć, że nie ka żdy PCPR/MCPR re ali zu je
pro gram „Ak tyw ny Sa mo rząd” w ta kim sa mym za kre sie
(nie w ka żdy po wie cie mo żna uzy skać do fi nan so wa nie
na ka żde opi sa ne ni żej dzia ła nie). Za kres re ali za cji pro -
gra mu za le ży od roz pa trze nia wnio sku i/lub uzy ska nia
środ ków z PFRON na ten cel.

Mo duł I – li kwi da cja ba rier utrud nia ją cych ak ty wi -
za cję spo łecz ną i za wo do wą – skła da się z na stę pu ją -
cych ob sza rów:
Ob szar A – li kwi da cja ba rie ry trans por to wej po przez:
– po moc w za ku pie i mon ta żu oprzy rzą do wa nia do po -

sia da ne go sa mo cho du,
– po moc w uzy ska niu pra wa jaz dy ka te go rii B.



Ob szar B – li kwi da cja ba rier w do stę pie do uczest ni -
cze nia w spo łe czeń stwie in for ma cyj nym:

– po moc w za ku pie sprzę tu elek tro nicz ne go lub je go
ele men tów oraz opro gra mo wa nia,

– do fi nan so wa nie szko leń w za kre sie ob słu gi na by te -
go w ra mach pro gra mu sprzę tu elek tro nicz ne go
i opro gra mo wa nia.

Ob szar C – li kwi da cja ba rier w po ru sza niu się po -
przez:

– po moc w za ku pie wóz ka in wa lidz kie go o na pę dzie
elek trycz nym,

– po moc w utrzy ma niu spraw no ści tech nicz nej po sia da -
ne go wóz ka in wa lidz kie go o na pę dzie elek trycz nym.

Ob szar D – po moc w utrzy ma niu ak tyw no ści za wo do -
wej po przez za pew nie nie opie ki dla oso by za le żnej
(opła ta za po byt dziec ka w żłob ku lub przed szko lu al -
bo in ny koszt za pew nie nia opie ki nad dziec kiem).

Wa run ki uczest nic twa w pro gra mie:
Ob szar A:
– znacz ny lub umiar ko wa ny sto pień nie peł no spraw no ści,
– wiek ak tyw no ści za wo do wej lub za trud nie nie,
– dys funk cja na rzą du ru chu.
Ob szar B:
– znacz ny sto pień nie peł no spraw no ści,
– wiek ak tyw no ści za wo do wej, lub za trud nie nie,
– dys funk cja obu koń czyn gór nych lub na rzą du wzro ku.
Ob szar C:
W przy pad ku za ku pu wóz ka o na pę dzie elek trycz nym:
– znacz ny sto pień nie peł no spraw no ści,
– wiek ak tyw no ści za wo do wej lub za trud nie nie,
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– dys funk cje unie mo żli wia ją ce sa mo dziel ne po ru sza -
nie się za po mo cą wóz ka in wa lidz kie go o na pę dzie
ręcz nym.
W przy pad ku utrzy ma nia spraw no ści po sia da ne go
wóz ka elek trycz ne go:

– znacz ny sto pień nie peł no spraw no ści.
Ob szar D:
– znacz ny lub umiar ko wa ny sto pień nie peł no spraw no ści,
– ak tyw ność za wo do wa,
– peł nie nie ro li opie ku na praw ne go dziec ka.

Re fun da cja mo że do ty czyć kosz tów po nie sio nych
w okre sie do 6 mie się cy przed zło że niem wnio sku.

W ce lu uzy ska nia in for ma cji na te mat mo żli wo ści i wy -
so ko ści do fi nan so wa nia oraz po trzeb nych do zło że nia
do ku men tów pro si my o kon takt z wła ści wym dla miej -
sca za miesz ka nia PCPR/MOPR. W War sza wie pro gram
re ali zu je SCON.
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II. Pro po zy cje roz wią zań w za kre sie do sto so wa nia
miej sca za miesz ka nia do po trzeb oso by nie spraw nej

ru cho wo

II.1. Kuchnia
Oso by nie peł no spraw ne, pla nu ją ce do sto so wa nie

kuch ni do swo ich po trzeb, mo gą sta rać się o do fi nan so -
wa nie na ten cel ze środ ków PFRON w ra mach pro gra mu
li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz nych. Za kup kon kret nych
sprzę tów mo żli wy jest w ra mach li kwi da cji ba rier tech nicz -
nych lub do fi nan so wa nia kosz tu za ku pu przed mio tów or -
to pe dycz nych, środ ków po moc ni czych oraz sprzę tu
re ha bi li ta cyj ne go z PFRON.

II.1.1. Ogól ne za sa dy er go no mii i bez pie czeń stwa
w kuch ni

Do sto so wa na do po trzeb oso by nie peł no spraw nej
kuch nia to po miesz cze nie za pro jek to wa ne zgod nie z za -
sa da mi er go no mii, tj. w ta ki spo sób, aby usta wie nie me -
bli i sprzę tów umo żli wia ło przy go to wa nie po sił ków
w mo żli wie jak naj bar dziej wy god ny i bez piecz ny spo -
sób. Jak w ka żdym po miesz cze niu, nie zbęd ne jest za -
pew nie nie mi ni mal nej prze strze ni ma new ro wej dla
wóz ka in wa lidz kie go wy no szą cej 150 cm po ob ry sie ko -
ła oraz swo bod ne go do stę pu do sza fek i urzą dzeń ku -
chen nych. Naj wa żniej sze jest przede wszyst kim
okre śle nie po trzeb użyt kow ni ka i mak sy mal ne wy ko rzy -
sta nie płasz czyzn i prze strze ni po trzeb nych do przy go -
to wy wa nia po sił ków.
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Pod sta wą w do brze za pla no wa nej kuch ni jest pra wi -
dło we roz miesz cze nie miejsc pra cy i urzą dzeń ku chen -
nych. Co do za sa dy, chło dziar ka po win na się znaj do wać
naj bli żej wej ścia, na stęp nie zle wo zmy wak, blat do przy -
go to wy wa nia po sił ków, a na koń cu miej sce do go to wa -
nia. Drzwi, je śli otwie ra ją się do we wnątrz, nie po win ny
za cho dzić na in ne sprzę ty.

Kon tak ty i włącz ni ki elek trycz ne do sprzę tu ku chen ne -
go po win ny znaj do wać się na ścia nach ok. 10 cm po wy -
żej kra wę dzi bla tu lub na spe cjal nych pa ne lach
elek trycz nych. Pod ło ga po win na być an ty po śli zgo wa,
bez pro gów, stop ni, usko ków czy za ła mań. Przed mio ty
szkla ne i ce ra micz ne po win ny znaj do wać się na dol nych
pół kach lub na ta kiej wy so ko ści, na ja kiej jest mo żli wość
pew ne go uchwy tu rę ką.

Opty mal na, wy god na za rów no dla spraw ne go użyt -
kow ni ka, jak i oso by po ru sza ją cej się na wóz ku, wy so -
kość sza fek i in nych sprzę tów wy no si 80–85 cm,
na to miast głę bo kość 55–60 cm. Do brym roz wią za niem
są bla ty wy su wa ne. Mi ni mal na sze ro kość bla tu ro bo cze -
go to ok. 80 cm. Opty mal na dłu gość płasz czy zny ro bo -
czej to ok. 3 me try.

II.1.2. Szafki kuchenne
Dla wy go dy, a przede wszyst kim bez pie czeń stwa

osób po ru sza ją cych się na wóz kach do brze, je śli część
dol nych sza fek ku chen nych jest na kół kach (co po zwa -
la na ła twe ich wy su nię cie). Dru gie roz wią za nie po le ga
na tym, iż dol na kra wędź sza fek sto ją cych cof nię ta jest
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o ok. 15 cm od li ca szaf ki na wy so ko ści 30–40 cm, co
umo żli wi pod jazd dla oso by na wóz ku.

Za sto so wa nie sza fek z ko sza mi lub pół ka mi ob ro to wy -
mi za le ca ne jest zwłasz cza w sfe rach na ro żni ko wych.
Drzwicz ki me bli ku chen nych po win ny się otwie rać
do 110–180 stop ni, co znacz nie uła twi ma new ro wa nie
wóz kiem i się ga nie po pro duk ty. Szu fla dy po win ny być
mo co wa ne na pro wad ni cach rol ko wych z blo ka dą unie -
mo żli wia ją cą wy pad nię cie. Uchwy ty sza fek i szu flad po -
win ny być wy god ne, nie mieć ostrych kra wę dzi i nie
za moc no wy sta wać po za li co szaf ki.

Pro duk ty żyw no ścio we i naj czę ściej uży wa ne przed -
mio ty naj le piej jest umie ścić mak sy mal nie na wy so ko -
ści 130 cm. Szaf ki wy so kie, po zwa la ją ce na wy ko rzy sta nie
jak naj więk szej po wierzch ni kuch ni, po win ny być umiesz -
czo ne pro wad ni ce umo żli wia ją ce ła twe ich opusz cza nie
w pio nie (tzw mi ni win dy).

II.1.3. Sprzęty kuchenne
Pod sta wo we sprzę ty ku chen ne, ta kie jak pły ta ku chen -

na i zle wo zmy wak, po win ny mieć wol ne po le płasz czy -
zny od staw czej mi ni mum 40 cm z ka żdej stro ny.
Naj le piej jest, gdy lo dów ka znaj du je się na nie wiel kim
co ko le, aby by ła mo żli wość swo bod ne go ko rzy sta nia
z pó łek naj ni żej po ło żo nych. Ze wzglę du na mniej sze ga -
ba ry ty, za le ca ne jest sto so wa nie chło dzia rek i za mra ża -
lek osob no.

Dla oso by nie peł no spraw nej ru cho wo za le ca się za -
mon to wa nie pły ty elek trycz nej z pa ne lem ste ru ją cym od
fron tu (ogra ni czy to ry zy ko przy pad ko we go podpalenia
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np. czę ści odzie ży). Okap ku chen ny po wi nien znaj do wać
się na wy so ko ści umo żli wia ją cej ła twe nim ste ro wa nie.
Pie kar nik mo że być wbu do wa ny w szaf ki na wy so ko ści
nie prze kra cza ją cej 60 cm lub znaj do wać się bez po śred -
nio pod pły tą ku chen ną. Za le ca ny jest zle wo zmy wak dwu
lub pół to ra ko mo ro wy z ocie ka czem. Ba te ria ku chen na
po win na być jed no uchwy to wa z mie sza czem oraz wy cią -
ga ną rącz ką prysz ni co wą (wlew ką), po zwa la ją cą na ła -
twiej sze my cie pro duk tów i urzą dzeń. Naj le piej jest, gdy
zmy war ka znaj du je się na wy so ko ści nie ni ższej
niż 40 cm, co znacz nie uła twia ła do wa nie na czyń w po -
zy cji sie dzą cej z bo ku. Ze wzglę du na ła twiej szą ob słu gę
za le ca ne są zmy war ki o mniej szej ła dow no ści.

II.1.4. Prze gląd wy bra nych ak ce so riów ku chen -
nych

W skle pach ze sprzę tem re ha bi li ta cyj nym i po moc ni -
czym mo żna zna leźć wie le ak ce so riów uła twia ją cych
oso bom o ogra ni czo nej spraw no ści ma nu al nej przy go -
to wy wa nie i spo ży wa nie po sił ków. Przy kła dy ta kich
sprzę tów, to:
– ku bek z dziób kiem i uchwy tem,
– kie lich z po gru bio ną nó żką,
– ta lerz z gu mą an ty po śli zgo wą,
– na kład ka ze wnętrz na na ta lerz za po bie ga ją ca ze śli -

zgi wa niu się po tra wy,
– ta lerz/de ska do kro je nia z na ro żni kiem,
– de ska z przy ssaw ka mi przy trzy mu ją cy mi kro jo ną

rzecz,



– uchwyt na sztuć ce/szklan kę, np przy pi na ny do dło ni
na rzep,

– sztuć ce z gru bą rącz ką, wy gi na ne,
– obie racz ka do wa rzyw z po gru bio ną rę ko je ścią,
– przy rzą dy uła twia ją ce otwie ra nie sło ików, bu te lek,
– ru cho ma pod staw ka do czaj ni ka.

II.2. Łazienka

Oso by nie peł no spraw ne, pla nu ją ce do sto so wa nie ła -
zien ki do swo ich po trzeb, mo gą sta rać się o do fi nan so -
wa nie na ten cel ze środ ków PFRON w ra mach pro gra mu
li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz nych. Za kup kon kret nych
sprzę tów mo żli wy jest w ra mach li kwi da cji ba rier tech -
nicz nych lub do fi nan so wa nia kosz tu za ku pu przed mio tów
or to pe dycz nych, środ ków po moc ni czych oraz sprzę tu re -
ha bi li ta cyj ne go z PFRON.

II.2.1. Stre fa ma new ro wa
Wiel kość po miesz cze nia sa ni tar ne go okre śla ją mo żli -

wo ści ma new ro we oraz orien ta cyj ne wy mia ry wóz ka in -
wa lidz kie go (dłu gość 125/135 cm, sze ro kość 65/80 cm,
wy so kość opar cia 25 do 50 cm). Dla te go już na eta pie
pla no wa nia ko niecz ne jest za pew nie nie od po wied niej
prze strze ni ma new ro wej – kwa dra tu o bo ku 150 cm. Na -
le ży rów nież pa mię tać o re zy gna cji z pro gów i ró żnic
w po zio mach po sadz ki ja ko ele men tów utrud nia ją cych
prze miesz cza nie.
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II.2.2. Punkt WC
Wy so kość za wie sze nia mi ski ustę po wej wraz z de ską

po win na wy no sić 48 cm. Od po wia da to prze cięt nej wy -
so ko ści sie dzi ska na wóz ku in wa lidz kim. Je że li po sia da -
my wó zek in wa lidz ki uprzed nio skon fi gu ro wa ny we dług
po trzeb i sta nu zdro wia, to wy so kość de ski po win na być
rów na wy so ko ści wóz ka wraz z po dusz ką. Uła twia to
w znacz nym stop niu trans fer z wóz ka. To pod wy ższe nie
wspo ma ga rów nież oso by star sze przy sia da niu i wsta -
wa niu z to a le ty. Je że li nie chce my wy mie niać ca łej mi ski
ustę po wej to wy star czy na tej już po sia da nej zmon to wać
na kład kę to a le to wą z re gu la cją wy so ko ści lub do sta wić
nad mi skę ustę po wą krze seł ko to a le to we z re gu la cją wy -
so ko ści i wy god ny mi po rę cza mi.

Naj czę ściej sto so wa ną tech ni ką przy prze sia da niu się
z wóz ka jest tech ni -
ka bocz na, po le ga -
ją ca na tym, że
oso ba par ku je rów -
no le gle do to a le ty
i wte dy się prze sia -
da. Wy ma ga to za -
sto so wa nia mi ski
ustę po wej o głę bo -
ko ści 70 cm oraz
po zo sta wia nia z bo -
ku wol nej prze strze -
ni na pod jazd
o sze ro ko ści mi ni -
mum 90 cm.
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Pre fe ro wa na jest to a le ta wi szą ca, uła twia ją ca utrzy ma -
nie hi gie ny po sadz ki.

Wa żną ro lę dla osób z nie peł no spraw no ścią ma spe -
cjal nie skon stru owa na de ska se de so wa. Ma ona wzmoc -
nio ne za wia sy oraz wy cię cie po zwa la ją ce na sa mo dziel ne
utrzy ma nie czy sto ści oso by ma ją cej spraw ne rę ce.

Obo wiąz ko wym wy po sa że niem punk tu WC jest po ręcz
uchyl na, któ rą in sta lu je
się po stro nie trans fe ro -
wej na wy so ko ści 85 cm.
Po ręcz po win na cha rak te -
ry zo wać się bez piecz nym
sys te mem pod no sze nia
i opusz cza nia, co uła twi
bocz ną tech ni kę prze sia -
da nia się. Ka żda stre fa
WC po win na być wy po sa -
żo na w po rę cze po obu
stro nach mi ski ustę po wej – ich pra wi dło wy roz staw
to 70 cm. Wy god nym roz wią za niem jest uży cie po rę czy
ką to wej, któ ra po ma ga do dat ko wo oso bie nie peł no -
spraw nej w prze miesz cze niu z wóz ka na de skę i z po -
wro tem, słu żąc przede wszyst kim do pod cią ga nia
i ase ku ra cji.

Pa pier to a le to wy po wi nien znaj do wać się w za się gu
rę ki, dla te go wska za ne jest, aby jed na z po rę czy by ła wy -
po sa żo na w uchwyt pa pie ru.

W związ ku z du ży mi ob cią że nia mi, ja kim pod da wa ne
są urzą dze nia sa ni tar ne, bez piecz ne użyt ko wa nie za le -
ży od ich pra wi dło we go i sta bil ne go za mo co wa nia.
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II.2.3. Punkt natryskowy
Je że li ist nie je wy bór po mię dzy prysz ni cem a wan ną,

to z re gu ły pre fe ro wa na jest pierw sza mo żli wość. Funk -
cjo nal ność stre fy prysz ni ca za le ży w du żej mie rze
od pra wi dło we go do bo ru bro dzi ka. Bro dzik dla osób
z nie peł no spraw no ścią po wi nien być wbu do wa ny bez -
pro go wo i cha rak te ry zo wać się du żą od por no ścią
na spe cy ficz ne użyt ko wa nie tzn. cho dze nie przy po mo -
cy urzą dzeń wspo ma ga ją cych po ru sza nie się (bal ko nik,
ku le) lub je żdże nie wóz kiem. Stąd też do brym wy bo rem
są bro dzi ki ze sta li nie rdzew nej o spe cjal nej an ty po śli -
zgo wej fak tu rze lub ta kie ukształ to wa nie gla zu ry
(przy za cho wa niu od po wied nie go spad ku w kie run ku
krat ki ście ko wej) aby w ogó le wy eli mi no wać po trze bę
uży cia od ręb ne go bro dzi ka.

Do wy po sa że nia prysz ni ca na le żą rów nież spe cjal nie
do bra ne po rę cze mon to wa ne na wy so ko ści 85 cm.

Ko lej nym wa żnym ele men tem jest
sie dzi sko prysz ni co we da ją ce wy go -
dę i bez pie czeń stwo nie tyl ko oso -
bom po ru sza ją cym się na wóz ku
in wa lidz kim, ale rów nież ma ją cym
trud no ści z cho dze niem i utrzy ma -
niem rów no wa gi. Sie dzi sko zwy cza jo -
wo mon tu je się na wy so ko ści 48 cm
lub tę war tość do bie ra się do wy so ko -
ści po sia da ne go wóz ka z po dusz ką.
Po pu lar nym roz wią za niem jest mon -
to wa nie te go ele men tu bez po śred nio do ścia ny. Na le ży
jed nak pa mię tać, że bez względ nie wy ma ga ne są do dat -
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ko we ele men ty wzmac nia ją ce kon struk cyj nie ścia nę,
do któ rej ma być przy mo co wa ne sie dzi sko. Ce chą do -
bre go sie dzi ska jest er go no micz ny kształt i du ża wy trzy -
ma łość na ob cią że nie.

Za sto so wa nie wie sza ka za sło ny prysz ni co wej z od po -
wied nio do bra ną za sło ną zwięk sza do stęp ność oraz uła -
twia po ru sza nie się w stre fie prysz ni ca.

II.2.4. Punkt umy wal ko wy
Pła ska umy wal ka z wy pro fi lo wa niem, pod par ciem

pod przed ra mio na oraz z po rę cza mi po obu stro nach to
gwa ran cja kom for tu jej użyt ko wa nia. Po rę cze po win ny
być za mon to wa ne na wy so ko ści 85 cm i w od le gło -
ściach po 10 cm od umy wal ki. Po rę cze słu żą do przy cią -
ga nia się dla osób po ru sza ją cych się na wóz ku oraz
ase ku ra cji dla osób z za bu rze nia mi rów no wa gi w po zy -
cji sto ją cej.

Wa żną ro lę od gry wa rów nież wiel kość za sto so wa nej
umy wal ki. Opty mal ne wy mia ry to sze ro kość 65 cm oraz
głę bo kość 56 cm. Od po wied nia głę bo kość wa żna jest
przede wszyst kim dla osób po ru sza ją cych się na wóz ku
in wa lidz kim – uła twia bli ższy pod jazd do brze gu umy wal -
ki. Umy wal ka po win na być na ty le pła ska (od spodu), że -
by za cho wa na by ła wol na prze strzeń dla ko lan (spód
umy wal ki mi ni mum 67 cm od pod ło ża na głę bo ko ści 35
cm). W związ ku z tym nie za le ca się mon to wa nia ani po -
stu men tu ani pół po stu men tu, zaś do od pły wu sto su je się
spe cjal ny sy fon pod tyn ko wy.

Z wy bo rem ce ra mi ki łą czy się wy bór od po wied niej ar -
ma tu ry. Ze wzglę du na funk cjo nal ność nie po win na być
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ona ste ro wa na po krę tła mi, lecz dźwi gnią jed no ra mien -
ną, ewen tu al nie fo to ko mór ką.

Kom fort użyt ko wa nia stre fy umy wal ki pod no si od po -
wied nio za in sta lo wa ne lu stro, któ re da je mo żli wość prze -
glą da nia się za rów no w po zy cji sie dzą cej, jak i sto ją cej.

II.2.5. Przegląd urządzeń do łazienki
Na pol skim ryn ku mo żna zna leźć wie le pro po zy cji

urzą dzeń prze zna czo nych do wy po sa że nia ła zien ki dla
oso by nie peł no spraw nej. Po ni żej kil ka z nich.

Pod no śnik wan no wy
Umo żli wia kom for to wą ką piel oso -

bom, któ re nie są w sta nie sa me wejść
i wyjść z wan ny. Jest wo dosz czel nym
urzą dze niem pa su ją cym do więk szo ści
ro dza jów wa nien. Mo że w zna czą cy
spo sób unie za le żnić oso bę nie peł no -
spraw no ścią ru cho wo od opie ku na.

Przy dat nym do dat kiem do pod no śni -
ka wan no we go jest na kład ka ob ro to wa
lub na kład ka ob ro to wo -prze suw na.
Na kład ka ob ro to wa uła twia umiesz cze -

nie pa cjen ta na sie dzi sku pod no -
śni ka po przez je go ob ró ce nie.
W przy pad ku na kład ki ob ro to wo -
-prze suw nej ma my do dat ko wą
mo żli wość prze su nię cia cho re go
z brze gu wan ny na śro dek sie -
dzi ska pod no śni ka.
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Pa ra me try na któ re na le ży zwró cić uwa gę przy do bo -
rze mo de lu pod no śni ka do po trzeb pa cjen ta oraz po sia -
da nej wan ny:
– wy so kość opar cia,
– sze ro kość opar cia,
– mak sy mal na wy so kość sie dzi ska od pod ło ża (po win -

na być wy ższa niż głę bo kość po sia da nej wan ny),
– kąt na chy le nia opar cia,
– mak sy mal ne ob cią że nie.

Pod no śnik ką pie lo wo -trans por to wy
Ten ro dzaj pod no śni ka

prze zna czo ny jest do prze -
miesz cza nia osób nie peł no -
spraw nych wy ma ga ją cych
cią głej opie ki. Urzą dze nie
skła da się z pod no śni ka
oraz spe cjal ne go sie dzi ska
wy ko na ne go z ma te ria łu.
Opie kun mo cu je kosz
na oso bie nie peł no spraw nej
i łą czy go z ra mie niem pod -
no śni ka. Dzię ki si łow ni ko wi
elek trycz ne mu/pneu ma tycz -
ne mu mo żna oso bę prze by -
wa ją ca w ko szu uno sić lub
opusz czać. To z ko lei po zwa la na pod no sze nie np. z łó -
żka do wóz ka, z wóz ka do wan ny czy też z ma te ra ca re -
ha bi li ta cyj ne go znaj du ją ce go się na zie mi do wóz ka.
Wśród do dat ko wych opcji wy stę pu ją sie dzi ska
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pod prysz nic oraz sie dzi ska dla osób cał ko wi cie wiot -
kich. Nie któ re urzą dze nia te go ty pu po sia da ją rów nież
funk cję pio ni za cji. Po przez za sto so wa nie spe cjal ne go
wy mien ne go ra mie nia, de dy ko wa nej do te go ce lu uprzę -
ży oraz blo ka dy sta wów ko la no wych, sprzęt ten umo żli -
wia przy ję cie po zy cji wy pro sto wa nej.

Przy do bo rze pod no śni ka ką pie lo wo -trans por to we -
go na le ży zwró cić uwa gę na:
– sze ro kość pod sta wy po zło że niu (war tość ta po win -

na być mniej sza od naj wę ższych drzwi w miesz ka niu),
– mak sy mal ny udźwig urzą dze nia,
– wiel kość uży te go aku mu la to ra (w przy pad ku urzą -

dzeń z si łow ni kiem elek trycz nym),
– wiel kość tem bla ka (uwzględ nia ją ca wy mia ry fi zycz ne

pa cjen ta), je go kształt (w za le żno ści od prze zna cze -
nia) oraz ro dzaj (in ny tem blak bę dzie po trzeb ny dla
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oso by zu peł nie wiot kiej, in ny na to miast dla oso by
chcą cej ko rzy stać z to a le ty przy po mo cy pod no śni -
ka, jesz cze in ny dla oso by po am pu ta cjach). Tem bla ki
mo gą mieć rów nież ró żną twar dość, co ma czę sto
nie ba ga tel ny wpływ na su biek tyw ne od czu cie kom -
for tu pa cjen ta pod czas użyt ko wa nia.

Przy kła dy in nych przy dat nych pro duk tów do wy po sa -
że nia ła zien ki dla osób z nie peł no spraw no ścią ru cho wą:

Krze seł ko to a le to we – wy stę pu je w ró żnych wa rian -
tach: mo że być na stop kach lub kół kach z ha mul cem,
skła da ne lub nie, z opar ciem lub bez; z re gu ły ka żdy pro -
du cent prze wi du je re gu la cję wy so ko ści, dzię ki któ rej mo -
żna do sto so wać krze seł ko do wy so ko ści oso by
nie peł no spraw nej.

Na sad ka re ha bi li ta cyj na na se des
– bar dzo po moc ne wy po sa że nie ka żdej
to a le ty, z któ rej ko rzy sta ją oso by nie peł no -
spraw ne ze scho rze nia mi na rzą dów ru -
chu, oso by star sze, po ope ra cji bio dra
oraz wszyst kich, któ rzy od czu wa ją trud -
ność w trak cie ko rzy sta nia ze stan dar do wej de ski to a le to wej

Wó zek in wa lidz ki to a le to wy
– pro fe sjo nal ny sprzęt po moc ni czy
uła twia ją cy lub za stę pu ją cy ko rzy sta -
nie z se de su (brak re fun da cji z NFZ).
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Ła wecz ka na wan nę – np. z re gu la cją sze ro ko ści,
z rącz ka mi do trzy ma nia lub bez – względ nie ta nie urzą dze -
nie po moc ne przy ką pie li w wan nie. Nie ste ty w prak ty ce
rzad ko jest mo żli wość bez piecz ne go mon ta żu ze wzglę du
na spo je nie wan ny ze
ścia ną. Przy wan nach
wol no sto ją cych ten pro -
blem nie wy stę pu je.

Krze sło ob ro to we do wan ny
– skła da się z wy pro fi lo wa ne go sie dzi -
ska z opar ciem za mon to wa ne go na
ob ro to wej pod sta wie. Po sia da pod ło -
kiet ni ki za pew nia ją ce bez pie czeń stwo
pa cjen to wi. Struk tu ra fo te la po zwa la
w ła twy spo sób usu nąć wo dę.

Sto łe czek re ha bi li ta cyj ny prysz ni co wy – dzię ki nie -
wiel kim ga ba ry tom mo żna z nie go ko rzy stać za rów no
w wan nie, jak i pod prysz ni cem.

Ra ma ase ku ra cyj na do se de su
– czte ry pod po ry za pew nia ją bar -
dzo do brą sta bil ność pod czas sia -
da nia i wsta wa nia; po sia da dwa
kom for to we uchwy ty -pod ło kiet ni ki.
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II.3. Pokój dzienny/sypialnia
Oso by nie peł no spraw ne, pla nu ją ce do sto so wa nie po -

ko ju dzien ne go/sy pial ni do swo ich po trzeb, mo gą sta rać
się o do fi nan so wa nie na ten cel ze środ ków PFRON w ra -
mach pro gra mu li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz nych. Za -
kup kon kret nych sprzę tów (łó żko re ha bi li ta cyj ne, ka bi na
PUR/UGUL) mo żli wy jest w ra mach do fi nan so wa nia kosz -
tu za ku pu przed mio tów or to pe dycz nych, środ ków po moc -
ni czych oraz sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go ze środ ków PFRON.
Re fun da cja NFZ obej mu je je dy nie ma te rac i po dusz kę
prze ciw o dle ży no wą do łó żka. W ra mach PFRON-owskie go
pro gra mu li kwi da cji ba rier w ko mu ni ko wa niu się oraz „Ak -
tyw ny Sa mo rząd” mo żli wy jest za kup kom pu te ra.

II.3.1. Po ra dy ogól ne
W po ko ju dzien nym/sy pial ni naj po trzeb niej sze przed mio -

ty/urzą dze nia po win ny być umiesz czo ne w za się gu rę ki
oso by po ru sza ją cej się na wóz ku. W przy pad ku wy so kich
me bli do brym roz wią za niem jest sto so wa nie pó łek opusz -
cza nych (za po mo cą mi ni win dy czy si łow ni ka hy drau licz -
ne go). Na le ży ta kże uni kać pro gów, sto ją cych lamp, du żej
licz by me bli wol no sto ją cych czy wło cha tych dy wa nów.

Przy dat nym drob nym sprzę tem dla osób ma ją cych pro -
ble my z chwy ta niem, da le kim się ga niem, schy la niem się
czy prze no sze niem przed mio tów, są ró żne go ro dza ju
chwy ta ki. Chwy ta ki są bar dzo lek kie, wy ko na ne z pla sti ku
i alu mi nium, z er go no micz ną rącz ką. Ich „szczę ka” zwy kle
po kry ta jest gu mą za bez pie cza ją cą przed ze śli zgi wa niem
się przed mio tów. Urzą dze nie to po zwa la chwy tać za rów -
no bar dzo ma łe przed mio ty, jak i te wa żą ce na wet 2 kg.
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Nie któ re chwy ta ki wyposażone są do dat ko wo w spe cjal -
ne ha ki, po moc ne przy ubie ra niu i roz bie ra niu, oraz w wy -
su wa ne te le sko po wo ra mię.

II.3.2. Łóżko rehabilitacyjne
Łó żko re ha bi li ta cyj ne to spraw -

dzo ne roz wią za nie sto so wa ne z po -
wo dze niem rów nież w śro do wi sku
do mo wym. Zo sta ło za pro jek to wa ne
z my ślą o pie lę gna cji osób wy ma ga -
ją cych opie ki dłu go ter mi no wej. Jest
do brym roz wią za niem dla opie ku nów – po zwa la na spra wo -
wa nie bez piecz nej opie ki nad cho rym, tym sa mym po zo sta -
wia jąc go na dal bli sko ro dzi ny. Sprzęt ten w du żej mie rze
re kom pen su je nie peł no spraw ność, za pew nia wy go dę ko rzy -
sta nia oraz zna czą co po pra wia kom fort osób pie lę gnu ją cych
cho rych. Jest też bar dziej wy trzy ma ły ani że li zwy kłe łó żko.

Łó żka re ha bi li ta cyj ne po sia da ją elek trycz ne ste ro wa -
nie, co po zwa la na uło że nie pa cjen ta w do wol nej po zy -
cji bez wy sił ku fi zycz ne go. Po wierzch nia le żna za zwy czaj
wy peł nio na jest li stwa mi sprę ży nu ją cy mi. Po dzie lo na jest
na 4 seg men ty i po sia da 2 po je dyn cze sil ni ki ste ro wa ne
in dy wi du al nie, a po nad to seg ment pod udzia re gu lo wa -
ny po przez me cha ni zmy za pad ko we. Do dat ko we sil ni ki
ste ru ją wy so ko ścią łó żka (u nie któ rych pro du cen tów
rów nież ką tem ca łe go le ża). Kom for to we ste ro wa nie łó -
żka re ali zo wa ne jest za po mo cą pi lo ta, po sia da ją ce go
mo żli wość blo ka dy po szcze gól nych po zy cji le ża.

Łó żko re ha bi li ta cyj ne wspo ma ga (wraz z ma te ra cem
prze ciw o dle ży no wym pneu ma tycz nym – kod NFZ P.117)
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pro fi lak ty kę prze ciw o dle ży no wą. Od by wa się to dzię ki mo -
żli wo ści czę stych zmian po zy cji przez oso bę nie peł no spraw -
ną, któ ra mo że ich do ko ny wać na ci ska jąc od po wied ni
kla wisz je go re gu la cji na pi lo cie zdal ne go ste ro wa nia. Dzię -
ki uno szo ne mu seg men to wi pod par cia ple ców cho ry mo że
sa mo dziel nie przejść do po zy cji pół sie dzą cej lub sie dzą cej.

Re gu lo wa na wy so kość łó żka za pew nia mo żli wość bez -
piecz ne go sia da nia i wsta wa nia przy łó żku oraz, za pew nia jąc
od po wied nie po zy cje do wy ko ny wa nia ćwi czeń, wspo ma ga
fi zjo te ra peu tę pod czas np. do mo wej re ha bi li ta cji u pa cjen ta.

W za le żno ści od pro du cen ta, łó żka re ha bi li ta cyj ne nie -
znacz nie ró żnią się od sie bie wy mia ra mi (dla łó żka po je -
dyn cze go to: ok. 215 cm dłu go ści i ok. 100–105 cm
sze ro ko ści). War to wie dzieć, że nie któ rzy pro du cen ci łó -
żek za re la tyw nie ni ską do pła tą (ok. 10% war to ści sprzę -
tu) mo gą zro bić je na kon kret ny wy miar.

Łó żko na le ży usta wić tak, że by opie kun miał do nie go
do stęp z obu stron. Je że li pa cjent ma osła bio ną si łę mię -
śni jed nej koń czy ny w więk szym stop niu niż dru giej (np.
w SM, po uda rach) wszyst kie przed mio ty, ta kie jak szaf ka
noc na, te le wi zor oraz wszyst kie czyn no ści ży cia co dzien -
ne go (kar mie nie, pod cho dze nie do cho re go, roz mo wa)
po win ny od by wać się od stro ny po ra żo nej/słab szej – ma
to na ce lu ak ty wi zo wa nie cho rej stro ny.

Pod sta wo we nor my, któ re łó żka re ha bi li ta cyj ne po -
win ny speł niać:
– PN -EN 14971:2004,
– PN -EN 60601–2–52:2009,
– dy rek ty wa o wy ro bach me dycz nych UE 93/42/EEC.
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II.3.3. Kabina PUR
Ka bi na PUR (tzw. mi ni

UGUL) to przy łó żko we
urzą dze nie re ha bi li ta cyj ne,
czę sto sto so wa ne na od -
dzia łach re ha bi li ta cyj nych.
Sprzęt ten mo że być uzu -
peł nie niem łó żka re ha bi li ta -
cyj ne go i stwo rzyć w do mu
pa cjen ta wa run ki do pro -
wa dze nia przez te ra peu tę
wy szu ka nych tech nik ki ne -
zy te ra peu tycz nych. Od po -
wied nio po in stru owa ny
cho ry jest w sta nie za po -
mo cą te go urzą dze nia, np.
dzię ki sys te mom blocz ko wym, pro wa dzić sys te ma tycz -
ne ćwi cze nia sa mo wspo ma ga ne, utrzy mu jąc za kres ru -
cho mo ści w sta wach oraz po pra wiać si łę osła bio nych
mię śni. Ma to nie ba ga tel ne zna cze nia dla osób z ten den -
cja mi do przy kur czy, wy ni ka ją cych z osła bio nej si ły mię -
śni pro stow ni ków wzglę dem mię śni zgi na ją cych w sta wie
– czę sto tak dzie je się w prze bie gu SM. Do te go urzą dze -
nia mo żna mon to wać ro to ry do ćwi cze nia koń czyn gór -
nych i dol nych.

Za le tą ta kiej in sta la cji jest mo żli wość od po wied nie go
do bra nia wy so ko ści urzą dze nia do pa cjen ta.
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II.3.4. Sprzęt komputerowy
Pod czas or ga ni zo wa nia sta no wi ska pra cy oso by nie peł -

no spraw nej ru cho wo z kom pu te rem na le ży zwró cić uwa gę
na sze reg ele men tów. Na le ży za pew nić ta kie uło że nie oka -
blo wa nia kom pu te ra, aby unie mo żli wić za cze pia nie o nie
ele men ta mi wóz ka, no ga mi czy rę ka mi (np. pod czas sil nych
mi mo wol nych skur czów). Czę sto za cho dzi po trze ba sta bil -
ne go umo co wa nia kla wia tu ry do pod ło ża np. po przez pod -
kład ki an ty po śli zgo we. Stół dla ze sta wu kom pu te ro we go
po wi nien mieć sta bil ną kon struk cję, a po kry cie pod ło gi eli -
mi no wać po ślizg i mieć wła ści wo ści an ty sta tycz ne

W za le żno ści od stop nia upo śle dze nia ko or dy na cji ru -
chów lub na sku tek bra ku mo żli wo ści po ru sza nia rę ko -
ma w ogó le, czę sto oso by nie peł no spraw ne nie są
w sta nie ko mu ni ko wać się z kom pu te rem za po mo cą tak
pod sta wo wych urzą dzeń, jak mysz czy kla wia tu ra. Z po -
mo cą przy cho dzą m.in. na stę pu ją ce roz wią za nia:
– od po wied nio po więk szo ne kla wi sze na kla wia tu rze;
– kla wia tu ra bez prze wo do wa z wbu do wa nym ma ni -

pu la to rem ku lo wym lub kla wi szo wym – umo żli wia
zmia nę miej sca pra cy, od su nię cie się od kom pu te ra
aby np. zmie nić po zy cję z sie dzą cej na pół le żą cą;

– kla wia tu ra ze spe cjal ną
ram ką me ta lo wą lub pla sti -
ko wą z otwo ra mi, dla osób
z nad mier ną ru chli wo ścią,
drże niem rąk lub sła bą ko or -
dy na cją ru cho wą – ram ka
za po bie ga wci śnię ciu kil ku
kla wi szy rów no cze śnie;
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– kla wia tu ra do ty ko wa – roz wią za nie w przy pad ku sła -
be go na pię cia mię śni;

– kla wia tu ra dla osób pi szą -
cych jed ną rę ką (wer sja dla
pra wo i le wo ręcz nych);

– kla wia tu ra o spe cjal nym
kształ cie i ukła dzie do pi sa -
nia za po mo cą gło wy i ust;

– kla wia tu ra al ter na tyw na z na kład ka mi, po sia da ją -
ca mo żli wość uży wa nia ró żne go ro dza ju ukła du,
roz mia ru i wy glą du kla wi szy – szcze gól nie po le ca na
oso bom sła bo wi dzą cym oraz przy nie do wła dzie koń -
czyn gór nych;

– mysz kom pu te ro wa ste ro wa na za po mo cą ru chów
gło wy – dzia ła dzię ki mo żli -
wo ści od wzo ro wa nia ru chu
gło wy uży t kow ni ka; do jej ob -
słu gi ko niecz na jest je dy nie
zdol ność wy ko ny wa nia nie -
wiel kich prze chy łów gło wy
do przo du i na bo ki oraz
umie jęt ność dmu cha nia i ssa -
nia po wie trza przez ust nik;

– mysz z po więk szo nym Track Ball
(znacz nych roz mia rów mysz kom -
pu te ro wa z du żą kul ką do na wi ga cji
oraz od se pa ro wa ny mi od sie bie du -
ży mi przy ci ska mi) – z re gu ły jest to
bar dzo wy trzy ma łe urzą dze nie mo -
gą ce wy trzy mać na cisk stóp lub
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in ne wy tę żo ne dzia ła nie. Z po wo du swo je go roz mia -
ru nie wy ma ga re gu la cji pal cem (mo żna je chwy tać
bez więk szej pre cy zji i ude rzać w przy ci ski);

– dżoj stik wóz ka o na pę dzie
elek trycz nym (roz wią za nie
obec ne w nie któ rych wy -
spe cja li zo wa nych wóz kach)
– mo że rów nież słu żyć ja ko
mysz kom pu te ro wa, łą cząc
się bez  prze wo do wo za po -
śred nic twem sie ci Blu eto oth
z kom pu te rem;

– pod pór ka pod ra mię – za pew nia kom fort pra cy użyt -
kow ni ka kom pu te ra, nie ogra ni cza jąc przy tym
mo żli wo ści wy ko ny wa nia ru chów – prze gu by po zwa la -
ją swo bod nie po ru szać rę ką w po zio mej płasz czyź nie.
Po ma ga zre du ko wać na pię cie mię śni, drę twie nie rąk,
ra mion i szyi. Wska za na jest dla osób z trud no ścia mi
w utrzy ma niu rąk w na stęp stwie znacz nie ob ni żo ne go
na pię cia mię śnio we go. Pod pór ka wy po sa żo na jest
w klam rę po zwa la ją cą za mo co wać ją w ła twy spo sób
do bla tu biur ka.

Dostosowanie miejsca zamieszkania

43



Wy bra ny mi opcja mi wspo ma ga ją cy mi oso by nie -
do wi dzą ce są:
– wpro wa dza nie dźwię ku to wa rzy szą ce mu na ci śnię -

ciu kla wi sza;
– po więk sza nie zna ków na ekra nie;
– ma ni pu lo wa nie kon tra stem i bar wa mi zna ków

oraz tła;
– JAWS Pro fes sio nal – scre en re ader czy li czyt nik

ekra nu (naj now sza wer sja wspie ra ją ca Win dows 8 to
JFW 14.0) to naj po pu lar niej szy na ryn ku mo duł
udźwię ka wia ją cy i wpro wa dza ją cy al fa bet Bra il -
le'a w śro do wi sko Win dows. Współ pra cu je z wie lo ma
mo de la mi mo ni to rów braj low skich. Współ pra cu je ze
sprzę to wy mi i pro gra mo wy mi syn te za to ra mi mo wy;

– JMa gic – wy daj ny i er go no micz ny mo duł po więk sza -
ją cy dzia ła ją cy w śro do wi sku Win dows.

II.4. Dostęp do domu

Oso by pla nu ją ce opi sa ne ni żej czyn no ści wcho dzą ce
w za kres li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz nych mo gą sta -
rać się o do fi nan so wa nie ze środ ków PFRON.

II.4.1. Win dy
Ada pta cja win dy mo że się wią zać z grun tow ną prze -

bu do wą klat ki scho do wej lub z do bu do wa nia win dy ze -
wnętrz nej.

We dług zno we li zo wa nych prze pi sów pra wa bu dow la -
ne go (Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
Dz.U. 04.109.1156), w bu dyn ku miesz kal nym wie lo ro dzin -
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nym, bu dyn ku za miesz ka nia zbio ro we go oraz bu dyn ku
uży tecz no ści pu blicz nej wy po sa żo nym w dźwi gi, na le ży
za pew nić do jazd z po zio mu te re nu i do stęp na wszyst kie
kon dy gna cje użyt ko we oso bom nie peł no spraw nym.
W przy pad ku wbu do wy wa nia lub do bu do wy wa nia szy bu
dźwi go we go do ist nie ją ce go bu dyn ku do pusz czal ne jest
usy tu owa nie drzwi przy stan ko wych na po zio mie spo czni -
ka mię dzy pię tro we go, je że li zo sta nie za pew nio ny do stęp
do kon dy gna cji użyt ko wej oso bom nie peł no spraw nym.

Wy mia ry dźwi gów w bu dyn kach miesz kal nych są
znor ma li zo wa ne prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go. W za -
le żno ści od mi ni mal ne go udźwi gu i do pusz czal nej licz -
by prze wo żo nych osób sto so wa ne są od po wied nie
pa ra me try wy mia ro we ka bi ny. Win da po zwa la ją ca
na sko rzy sta nie z niej oso bie nie peł no spraw nej nie po -
win na być mniej sza niż 110×140 cm, gdzie mniej szy wy -
miar po wi nien być rów no le gły do drzwi. Sze ro kość
wej ścia do win dy nie po win na być mniej sza niż 90 cm.
W przy pad ku, gdy dźwig jest czę ścią bu dyn ku wie lo ro -
dzin ne go, za nad zór, kon ser wa cję i kon tro le od po wia da
wła ści ciel bu dyn ku. Gdy dźwig jest za in sta lo wa ny na po -
trze by i z ini cja ty wy oso by nie peł no spraw nej, nad zór i za -
bez pie cze nie urzą dze nia spa da na wła ści cie la lub też
sto so wa ne są roz wią za nia umow ne, za do wa la ją ce obie
stro ny, czy li wła ści cie la dźwi gu i wła ści cie la bu dyn ku.

Al ter na ty wą dla dźwi gów mo gą być plat for my po -
ru sza ją ce się w pio nie. Czę sto nie ma ją one peł nych
ścian oraz za da sze nia. Po zwa la ją ta kże na po ko ny wa nie
znacz nie mniej szych wy so ko ści niż win dy i po ru sza ją się
z mniej szą pręd ko ścią.
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Pod sta wo we wy tycz ne:
– mi ni mal ne wy mia ry we wnętrz ne (tyl ko dla oso by

na wóz ku) ka bi ny dźwi gu wy no szą 140 × 110 cm,
a w przy pad ku oso by na wóz ku i opie ku na
– 210 × 110 cm,

– ka bi na mu si być wy po sa żo na w przy cisk awa ryj ny
„stop”,

– stre fa włącz ni ków i przy ci sków we wnątrz ka bi ny mu -
si być do stęp na dla oso by sie dzą cej na wóz ku
(80–120 cm od pod ło gi),

– mi ni mal na wol na po wierzch nia przed dźwi giem
to 160 cm,

– po ręcz w ka bi nie dźwi go wej po win na znaj do wać się
na wy so ko ści 90 cm,

– po wierzch nia po sadz ki ka bi ny po win na być ry flo wa -
na lub per fo ro wa na,

– wska za ne jest do dat ko we za si la nie awa ryj ne.

II.4.2. Schody wewnętrzne
Dla lu dzi star szych i z ogra ni czo ny mi mo żli wo ścia mi

ru chu za le ca ne są scho dy z pro sty mi bie ga mi i spo czni -
ka mi o du żej sze ro ko ści stop nia. Do dat ko wym uła twie -
niem dla oso by ma ją cej kło po ty z po ru sza niem się
bę dzie in sta la cja uko śne go pod no śni ka krze seł ko we go.
Kra wę dzie stop ni scho dów w bu dyn kach miesz kal nych
wie lo ro dzin nych i uży tecz no ści pu blicz nej po win ny wy -
ró żniać się ko lo rem kon tra stu ją cym z bar wą po sadz ki.
Na le ży uni kać scho dów z pod cię tym stop niem, o moc -
no wy sta ją cych stop ni cach lub też przy kry tych wy kła dzi -
ną dy wa no wą bez od po wied nich za bez pie czeń.
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Rów nież nie wska za ne i nie bez piecz ne są po wierzch nie
kil ku stop ni bez od po wied nich za bez pie czeń w po sta ci
ba lu stra dy lub ba rier ki. Stop nie zbyt sze ro kie (40 cm
i po wy żej) są nie wy god ne.

Pod sta wo we wy tycz ne:
– okła dzi na stop ni po win na być szorst ka, unie mo żli -

wia ją ca po śli zgnię cie się,
– przy sze ro ko ści bie gu po nad 125 cm nie zbęd ne są

dwie po rę cze,
– mak sy mal na wy so kość stop nia to 17 cm (w żłob kach

i bu dyn kach opie ki zdro wot nej 15 cm),
– sze ro kość stop nia po win na wy no sić od 25 do 35 cm,

w za le żno ści od wy so ko ści stop ni,
– ba lu stra dy ze wnętrz ne po win ny wy sta wać 30 cm po -

za po czą tek i ko niec scho dów,
– wy so kość ba lu stra dy po win na wy no sić 110 cm

(w bu dyn kach jed no ro dzin nych i miesz ka -
niach 90 cm),

– za le ca ny jest uchwyt ba lu stra dy o prze kro ju ko ła lub
owa lu i wy mia rach w prze kro ju 35–40 mm,

– ba lu stra da przy scho dach ga le rio wych po win na mieć
wy so kość 110 cm.

II.4.3. Podnośniki i platformy
Mo żli wość sa mo dziel ne go po ko ny wa nia scho dów

przez oso bę po ru sza ją cą się na wóz ku in wa lidz kim za -
pew nia ją wszel kie go ty pu pod no śni ki uko śne i pio no we.
W za le żno ści od po trzeb i mo de lu pod no śni ki mo gą słu -
żyć do po ko ny wa nia jed ne go bie gu scho dów, scho dów
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dwu bie go wych ze spo czni kiem lub scho dów za bie go -
wych. Wy so kość pod no sze nia po win na być ogra ni czo -
na do dwóch kon dy gna cji. Do pusz czal ny udźwig i ro dzaj
na pę du za le żą od kon kret ne go mo de lu oraz wa run ków
i wy mo gów tech nicz nych po miesz czeń, w któ rych te
urzą dze nia ma ją się znaj do wać.

Gdy klat ka scho do wa jest na ty le wą ska, że in sta la cja
pod no śni ka jest nie mo żli wa, al ter na tyw nym roz wią za -
niem jest za sto so wa nie pio no we go pod no śni ka dźwi go -
we go mon to wa ne go do su fi tu. W tym przy pad ku na le ży
wziąć pod uwa gę no śność i kon struk cję stro pu.

Pod sta wo we wy tycz ne:
– mak sy mal ny udźwig do 300 kg,
– pręd kość pod no sze nia do 0,2 m/s (do 0,15 m/s

w przy pad ku pod no śni ków uko śnych),
– awa ryj na blo ka da sys te mów na pę do wych,
– ba rier ka ochron na lub blo ka da kół unie mo żli wia ją ca

zsu nię cie się wóz ka w trak cie trans por tu,
– ry flo wa na, an ty po śli zgo wa po wierzch nia pod ło gi

urzą dze nia.

II.4.4. Schodołazy
Scho do łaz jest naj tań szą for mą po ko ny wa nia scho dów

przez oso by po ru sza ją ce się na wóz kach. W prak ty ce ła -
twiej na tą for mę po ko ny wa nia ba rier ar chi tek to nicz nych
otrzy mać do fi nan so wa nie niż na in ne ww. omó wio ne
urzą dze nia.

Na ryn ku sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go spo tkać mo żna
dwa ty py scho do ła zów – gą sie ni co wy i kro czą cy. De cy -
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du jąc się na za kup, war to po znać wszyst kie ich mo żli -
wo ści i ogra ni cze nia. Wy bie ra jąc kon kret ny mo del war -
to znać:
– sze ro kość i po zo sta łe wy mia ry klat ki scho do wej i ew.

wy mia ry spo czni ka mię dzy pię tro we go,
– dłu gość i wy so kość scho dów oraz ich orien ta cyj ną

licz bę,
– wa gę oso by nie peł no spraw nej (ew. wraz z wóz kiem).

Scho do ła zy gą sie ni co we po ru sza ją się po stop niach
scho dów na ela stycz nych gą sie ni cach wy ko na nych
z twar dej gu my, dzię ki cze mu nie nisz czą pod ło ża. Te
urzą dze nia ma ją dość spo re roz mia ry i du żą wa gę (oko -
ło 55 kg), dla te go naj le piej spraw dza ją się na sze ro kich
klat kach scho do wych, na któ rych nie ma za krę tów.
W mo men cie, kie dy jest kil ka bie gów scho dów z tzw. spo -
czni ka mi (pół pię tra mi), scho -
do łaz gą sie ni co wy po ra dzi
so bie z za krę ce niem na nich,
mu si jed nak być speł nio ny
istot ny wa ru nek – spo cznik
po wi nien być dość sze ro ki,
przy naj mniej 200×150 cm.

Scho do łaz gą sie ni co wy
jest wy god ny w pro wa dze -
niu, nie wy ma ga wkła da nia
si ły pod czas wwo że nia
po scho dach oso by na wóz ku in wa lidz kim. Urzą dze nie
jest bar dzo ła twe w ob słu dze (wy star czy wci snąć je den
gu zik, aby je uru cho mić), wcze śniej jed nak na le ży
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w odpowiedni spo sób usta wić wó zek in wa lidz ki – we -
dług in struk cji za łą czo nej przez pro du cen ta.

Za le ta mi te go ty pu urzą dze nia są mo bil ność oraz ła -
twość ste ro wa nia na pro stych scho dach. Wa dą z pew -
no ścią jest ich wa ga, ga ba ry ty (utrud nia ją ce je go
prze wóz) i ma ła ste row ność na za krę tach.

Scho do ła zy kro czą ce ma ją kom pak to wą bu do wę, wa -
żą za le d wie dwa dzie ścia kil ka ki lo gra mów i mo żna je roz -
ło żyć w nie ca łą mi nu tę. Sys tem jezd ny te go ro dza ju
scho do ła zów za pro jek to wa no do jaz dy po scho dach stro -
mych, o ką cie na chy le nia do ok. 50 stop ni, oraz wą skich
o sze ro ko ści mi ni mal nej ok. 60 cm. Od po wied ni roz staw
osi kół za pew nia pa sa że ro wi kom fort, a ope ra to ro wi scho -
do ła zu od po wied nią swo bo dę ste ro wa nia. Nie co now sze
mo de le są wy po sa ża ne w spe cjal ny me cha nizm ła go dzą -
cy drga nia pod czas zje żdża nia
w dół. Nie któ re ma ją wó zek in -
wa lidz ki, in ne zaś fo te lik. Ce lem
za pew nie nia bez pie czeń stwa
i kom for tu wy po sa żo ne są w pa -
sy bez pie czeń stwa, pod ło kiet ni -
ki, a na wet pod nó żki.

Ma ła wa ga, kom pak to wa bu -
do wa to oczy wi ste za le ty te go
ty pu urzą dze nia. Mie ści się
prak tycz nie w ka żdym ba ga żni -
ku. Spraw dza się za rów no
na scho dach pro stych, jak i za -
bie go wych oraz krę tych.
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Po mi mo wie lu za let scho do łaz kro czą cy ma jed ną po -
wa żną wa dę. Aby bez piecz nie nim ste ro wać ope ra tor,
czy li kie ru ją cy, mu si być w sta nie utrzy mać 25 pro cent
wa gi oso by wwo żo nej. Oso ba spraw na fi zycz nie nie ma
z tym pro ble mu, jed nak w przy pad ku mniej spraw nych
czy star szych osób scho do łaz ta ki mo że nie być do brym
roz wią za niem.

Ze wzglę du na ró żne pa ra me try sprzę tu przed za ku -
pem lub pod pi sa niem umo wy na do fi nan so wa nie
z PCPR/MOPR naj le piej urzą dze nie spraw dzić we wła -
snych wa run kach miesz ka nio wych za pra sza jąc fir mę
dys try bu ują cą na pre zen ta cję.

II.4.5. Pochylnie/podjazdy
Zda rza się, że aby wejść do bu dyn ku miesz kal ne go

trze ba po ko nać kil ka -kil ka na ście scho dów. Roz wią za -
niem mo że być pod jazd, tj. dłu ższy lub krót szy ele ment
bu dyn ku umo żli wia ją cy oso bie nie peł no spraw nej po ru -
sza ją cej się na wóz ku sa mo dziel ny wjazd do środ ka.

Pod sta wo we wy tycz ne bu do wy po chyl ni:
– po wierzch nia po sadz ki po win na być wy ko na na z an -

ty po śli zgo we go ma te ria łu,
– mi ni mal na sze ro kość spo czni ka mię dzy po chyl nią

a wej ściem – 150 cm; je śli sze ro kość drzwi wy ma ga
do dat ko wych ma new rów wóz kiem – sze ro kość spo -
czni ka od po wied nio po więk sza my,

– mi ni mal na sze ro kość po chyl ni – 120 cm, od stęp mię -
dzy kra wę dzia mi po wi nien wy no sić 100–110 cm,
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– mak sy mal na dłu gość jed ne go bie gu – 900 cm;
w przy pad ku dłu ższych po chyl ni na le ży ją po dzie lić
na kil ka krót szych od cin ków,

– dłu gość spo czni ków mię dzy bie ga mi po chyl ni
– min. 140 cm,

– na ca łym ob wo dzie po chyl ni i spo czni ków wy ma ga -
ne są kra wę żni ki (część kon struk cji, któ ra za po bie ga
ze śli zgi wa niu się kół z po chyl ni) o wy so ko ści co naj -
mniej 7 cm.

Po rę cze pod jaz du są nie zbęd nym ele men tem po chyl -
ni. Po win ny znaj do wać się na wy so ko ści 75 cm i 90 cm
– w dwóch rów no le głych pa smach. Przy po rę czy przy -
ścien nej od le głość od ścia ny wy no si nie mniej niż 5 cm.
Ma te riał, z któ re go są wy ko na ne, mu si gwa ran to wać
pew ny uchwyt. Naj czę ściej jest to drew no lub stal o nie -
wiel kiej per fo ra cji. Wy god na po ręcz ma w prze kro ju
kształt ko ła lub owa lu, choć do pusz czal ny jest też pro -
sto kąt – 4 × 6 cm. Zew nętrz ne kra wę dzie tzw. po chwy tu
po win ny być wy dłu żo ne na koń cach po chyl ni o 30 cm
i za okrą glo ne w dół, aby w ra zie upad ku nie sta no wi ły
za gro że nia.

Wa lo ra mi po chyl ni bę dzie też za da sze nie się ga ją ce
mi ni mal nie po za je go ob rys oraz oświe tle nie ze wnętrz -
ne gór ne.

Wa żne kro ki do pod ję cia przed bu do wą po chyl ni
(po za sta ra niem się o uzy ska nie do fi nan so wa nia
z PFRON na li kwi da cję ba rier ar chi tek to nicz nych):

1. Trze ba zwró cić się do wła ści cie la bu dyn ku i grun tu
(np. do spół dziel ni miesz ka nio wej lub oso by pry wat nej)
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o wy da nie zgo dy na bu do wę po chyl ni. Być mo że spół -
dziel nia miesz ka nio wa ma w swo im sta tu cie za pi su o obo -
wiąz ku udzie la nia po mo cy oso bie nie peł no spraw nej
w za ła twia niu for mal no ści (war to z ta kiej po mo cy sko rzy -
stać). Je śli bu dy nek na le ży praw nie do oso by za in te re -
so wa nej – wy star czy akt wła sno ści lub oświad cze nie
o po sia da nym pra wie do dys po no wa nia nie ru cho mo ścią
na ce le bu dow la ne.

2. W urzę dzie gmi ny w wy dzia le ar chi tek to nicz no -bu -
dow la nym, na spe cjal nym for mu la rzu udo stęp nia nym
przez urząd, na le ży zło żyć opi sa ną w pkt. 1 zgo dę oraz
zgło sze nie o za mia rze bu do wy po chyl ni. Do zgło sze nia
do łą cza się pro jekt po chyl ni – je go wy mia ry, pla ny, usy -
tu owa nie. Je śli w cią gu 30 dni od zgło sze nia urząd sta -
ro sty nie wy ra zi żad nych uwag co do pro jek tu – mo żna
przy stą pić do bu do wy po chyl ni.
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chi tek to nicz ne, są nie ste ty du żo dro ższe. Po nad to, im
wy ższej kla sy wó zek in wa lidz ki, tym pro du cent za pew -
nia więk szą licz bę za kre sów je go sze ro ko ści, głę bo ko -
ści oraz wszyst kich opi sa nych w dal szej czę ści
pa ra me trów, któ re fi nal nie wpły wa ją na jak naj lep sze do -
pa so wa nie do po trzeb oso by nie peł no spraw nej.

III.1.1. Pod sta wo we pa ra me try, któ re na le ży
uwzględ nić przy do brze wóz ka in wa lidz kie go

Sze ro kość sie dzi ska po win na od po wia dać sze ro ko -
ści mied ni cy pa cjen ta (mie rzo nej np. po przez przy ło że -
nie 2 ksią żek o gru bo ści oko ło 2–3 cm do bio der oso by
sie dzą cej – po jed nej z ka żdej stro ny). Po zwo li to na od -
po wied nie ob sa dze nie mied ni cy w sie dzi sku z jed no cze -
snym za pew nie niem kom for tu. Po zo sta wio ne miej sce
po win no za pew nić swo bod ny ruch oraz za po biec two -
rze niu się od le żyn w oko li cach krę ta rzy bio dro wych.
Czę stym błę dem, spo wo do wa nym oba wą przed bra -
kiem mo żli wo ści za ło że nia cie plej szej odzie ży, jest
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zakup wóz ka z o wie le za sze ro kim sie dzi skiem (do dat -
ko we +5cm i wię cej).

Głę bo kość sie dzi ska to wy miar dłu go ści uda sie dzą -
ce go pa cjen ta mie rzo ny od punk tu pod par cia ple -
ców/po ślad ków do do łu pod ko la no we go no gi krót szej
(je że li wy stę pu je asy me tria dłu go ści koń czyn), po mniej -
szo ny o 3 do 5 cm. Tak do bra na głę bo kość sie dzi ska za -
pew nia pra wi dło wą sta bi li za cję, rów no mier ny na cisk
tka nek mięk kich na ta pi cer kę sie dzi ska/po dusz ki oraz
za pew nia pra wi dło wy prze pływ krwi i chłon ki w oko li cach
do łów pod ko la no wych. Dłu go trwa łe prze by wa nie
na wóz ku o głę bo ko ści więk szej bądź rów nej dłu go ści
uda mo że pro wa dzić do za bu rze nia krą że nia koń czyn
dol nych po przez na cisk na na czy nia krwio no śne w oko -
li cach do łów pod ko la no wych oraz zwięk sza ry zy ko po -
wsta nia od le żyn w tej oko li cy.

Wy so kość opar cia do bie ra na jest do ak tu al ne go sta -
nu pa cjen ta, jed nost ki cho ro bo wej, sta nu krę go słu pa
– za cho wa nych krzy wizn w płasz czy znach czo ło wych
i strzał ko wych (czy li w przód -tył i na bo ki) oraz prze zna -
cze nia wóz ka. Ina czej do bie ra się wy so kość opar cia
w wóz ku ma ją cym słu żyć do ak tyw ne go prze miesz cza -
nia się (ni skie), a ina czej dla osób, któ rych ak tu al ny stan
zdro wia wy ma ga od po wied nie go pod par cia i sta bi li za cji
(śred nie i wy so kie).
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Za sa dy do bo ru wy so ko ści opar cia:
1. Do ak tyw nej re ha bi li ta cji przy nie do wła dach koń czyn

dol nych do bie ra my sie dzi sko bar dzo ni skie, ale wciąż we -
dług su biek tyw nych od czuć pa cjen ta i je go po czu cia bez -
pie czeń stwa. Istot ne jest to, że by gór na kra wędź ta pi cer ki
opar cia znaj do wa ła w więk szej od le gło ści niż 2–3 cm po -
ni żej dol ne go ką ta ło pat ki. Ma to na ce lu za cho wa nie ru -
cho mo ści w sta wie bar ko wym i da je peł ną swo bo dę
ru chów. Ko lej ną za le tą za sto so wa nia ni skie go opar cia jest
mi mo wol na wzmo żo na pra ca mię śni po stu ral nych (pro -
ste brzu cha, sko śne brzu cha, pro stow nik grzbie tu). Jest
to szcze gól nie istot ne dla osób z ry zy kiem wy stą pie nia de -
fi cy tów ru chów tych par tii mię śnio wych i ogól nym osła -
bie niem si ły mię śnio wej (np. w SM).

2. Dla osób, któ rych stan zdro wia nie po zwa la na ak -
tyw ne po ru sza nie się na wóz ku (przy wy so kich uszko -
dze niach krę go słu pa, nie do wła dach mię śni tu ło wia
w prze bie gu SM, po uda rach), po win no się za sto so wać
opar cie na ca łą wy so kość ple ców. Nie któ rzy pro du cen -
ci wóz ków prze wi dzie li rów nież mo żli wość do kła da nia
przed łu żek opar cia z opcjo nal ny mi przy pi na ny mi na nie
wał ka mi w kształ cie za głów ka. Mo żna wów czas ko rzy -
stać z wóz ka z opar ciem o śred niej wy so ko ści do sa mo -
dziel nej jaz dy, a w cza sie od po czyn ku lub gdy
użyt kow nik wóz ka jest na nim pro wa dzo ny przez opie -
ku na, do zwięk sze nia kom for tu i sta bi li za cji.

3. Dla osób wy ma ga ją cych sta łe go do bre go pod par -
cia ple ców i sta bi li za cji bocz nej sto su je się spe cjal nie
w tym ce lu za pro jek to wa ne sys te my oparć, któ re (w za -
le żno ści od pro du cen ta wóz ka) mo gą być wy po sa żo ne
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w spe cjal ne pe lo ty za mon to wa ne na od po wied niej wy -
so ko ści lub z re gu la cją wy so ko ści (np. sys te my oparć
np. Jay3 – zdję cia po ni żej). Mo gą być to rów nież pla -
stycz ne sys te my pró żnio we, któ re mo żna do wol nie od -
kształ cać do po trzeb pa cjen ta i sa mo dziel nie utrwa lać
ich kształt wy pom po wu jąc z nich po wie trze (np. sys tem
Sta bi lo). Wy stę pu ją rów nież spe cjal ne or te zy ple ców (np.
sys tem Tar ta) imi tu ją ce krę go słup, po sia da ją ce re gu la -
cje we wszyst kich płasz czy znach, mo gą ce pra wi dło wo
pod pie rać na wet bar dzo zde for mo wa ne krę go słu py (np.
w na stęp stwie przy kur czy spa stycz nych mię śni po stu ral -
nych lub oko ło krę go słu po wych, sko lio zy).

4. Dla dzie ci i mło dzie ży w okre sie wzro stu sto su je się
opar cia ze sko ko wą re gu la cją wy so ko ści, co da je mo żli -
wość dłu ższe go ko rzy sta nia z wóz ka przy za cho wa niu
opty mal nych pa ra me trów dla użyt kow ni ka.

Dłu gość pod nó żków po win na od po wia dać dłu go ści
pod udzia mie rzo nej od do łu pod ko la no we go do stro ny po -
de szwo wej sto py (po miar na oso bie sie dzą cej w bu tach,
w któ rych naj czę ściej prze by wa). Po pu lar nie sto so wa ną

Oparcie Tarta Peloty boczne Siedzisko
i oparcie
Stabillo

Oparcie typu
Jay3 z klinami do
pozycjonowania
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od le gło ścią po mię dzy pod nó żkiem a pod ło żem jest 10–
12 cm, czy li war tość nie co więk sza niż naj czę ściej sto so -
wa ne wy so ko ści kra wę żni ków w in fra struk tu rze miej skiej.

Uwa ga! Przy do bo rze wy so ko ści opar cia i dłu go ści
pod nó żków na le ży zwró cić uwa gę na wy so kość po -
dusz ki sta bi li zu ją cej/prze ciw o dle ży no wej, któ rą już
po sia da my lub któ rą chce my za ku pić wraz z wóz kiem
– wy so kość opar cia po win na być po więk szo na o jej wy -
so kość. Przy kła do wo, je że li wy so kość opar cia zo sta nie
usta lo na ja ko opty mal na na 40 cm, a po sia da my po -
dusz kę o wy so ko ści 5 cm, wów czas opar cie po win no
mieć 45 cm wy so ko ści. Po dusz ka ma rów nież wpływ
na dłu gość pod nó żków – im wy ższa po dusz ka, tym krót -
sze pod nó żki. Je że li sta le sie dzi my na po dusz ce o wy -
so ko ści 5 cm, a dłu gość pod udzia to 40 cm, wów czas
re gu la cja dłu go ści pod nó żka po win na się za czy nać
od 33–34 cm (uwzględ nia jąc pla stycz ność po dusz ki na -
ci ska nej przez cię żar oso by na niej sie dzą cej).

Kąt na chy le nia opar cia
1. Dla osób ak tyw nie po ru sza ją cych się na wóz kach

kąt po wi nien być mo żli wie bli ski ką to wi pro ste mu. Ta kie
usta wie nie, po dob nie jak ni skie opar cie, wy mu sza pra -
cę mię śni po stu ral nych.

2. Dla osób, któ re na wóz ku po ru sza ją się ak tyw nie,
ale ich ak tu al na si ła mię śnio wa nie po zwa la na sa mo -
dziel ne bez piecz ne i dłu go trwa łe utrzy ma nie po zy cji sie -
dzą cej na wóz ku, sto su je się opar cie od chy lo ne do ty łu
do ok. 7 stop ni.
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3. Oso by, któ re są bier ny mi użyt kow ni ka mi wóz ków,
mo gą dla więk sze go kom for tu ko rzy stać z wa rian tu
oparć o re gu lo wa nym ką cie na chy le nia. Re gu la cja mo -
że być sko ko wa lub płyn na (na ga zo wym si łow ni ku).

Kąt na chy le nia sie dzi ska jest war to ścią, któ rą od po wia -
da za pra wi dło we osa dze nie mied ni cy na sie dzi sku wóz ka.
War tość ką ta na chy le nia sie dzi ska usta la my w ką tach
wzglę dem pod ło ża np. 7 st., 11 st. Im wy ższa war tość, tym
oso ba sie dzi sta bil niej, po nie waż jest bar dziej od chy lo na
do ty łu. Kąt sie dzi ska mo żna rów nież usta lić po przez wska -
za nie wy so ko ści sie dzi ska z przo du oraz wy so kość sie dzi -
ska z ty łu, z cze go pierw sza war tość jest za zwy czaj więk sza
(bar dzo rzad ko rów na) od war to ści dru giej. Mo żli wo ści tech -
nicz ne pro du cen tów wóz ków po zwa la ją czę sto na póź niej -
szą zmia nę te go pa ra me tru, w pew nym za kre sie re gu la cji
sko ko wo, dzię ki prze kła da niu kół przed nich i tyl nych w in -
ne otwo ry mon ta żo we. Opcja ta da je kom fort użyt kow ni -
kom, któ rzy w tym za kre sie nie ma ją jesz cze pre fe ren cji np.
wte dy, kie dy po ru sza ją się na swo im pierw szym wóz ku.

Wiel kość kół tyl nych jest usta la na do wy so ko ści i roz -
mia rów fi zycz nych oso by, któ ra na wóz ku ma się po ru -
szać. Stan dar do wo dla oso by do ro słej śred nie go wzro stu
są to 24 ca le. Dla osób ni skich (kie dy ca ły wó zek jest ni -
ższy) sto su je się ko ła 17 lub 20 ca li. Dla osób wy so kich
mo żna sto so wać ko ła w za le żno ści od pro du cen ta wóz -
ka, od po wied nio w roz mia rze 25 i 26 ca li. Więk sze ko ła
to też mniej sza ilość ru chów, ja kie mu si wy ko nać użyt -
kow nik w cza sie po ko ny wa nia da ne go od cin ka dro gi.
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Wiel kość kół przed nich ma wpływ na wła ści wo ści te -
re no we wóz ka. Im więk sze ko ła, tym ła twiej po ko ny wać
prze szko dy i nie rów no ści na dro dze oraz tym więk sza
szan sa na sa mo dziel ne po ru sza nie się w trud nym te re -
nie. Oso ba miesz ka ją ca na wsi, gdzie jest ma ło rów nych
chod ni ków lub nie ma ich wca le, po win na wziąć
pod uwa gę ko ła więk sze np. 6 i 8 ca lo we. Oso by miesz -
ka ją ce w więk szych aglo me ra cjach, z mniej szy mi ba rie -
ra mi ar chi tek to nicz ny mi, mo gą wy brać mniej sze ko ła
– 3-, 4- lub 5-ca lo we. Dla osób roz po czy na ją cych na ukę
po ru sza nia się na wóz ku ak tyw nym rów nież na le ży prze -
wi dzieć więk sze ko ła. Więk szość do świad czo nych,
spraw nych i pro wa dzą cych ak tyw ny tryb ży cia użyt kow -
ni ków wóz ków wy bie ra z ko lei mniej sze ko ła, gdyż
spraw niej po ko nu ją prze szko dy ja dąc na dwóch tyl nych
ko łach w tzw. ba lan sie.

Ko ła przed nie mo gą być pom po wa ne lub nie. Te
pierw sze le piej spraw dza ją się w trud nym te re nie i tłu mią
drga nia, na to miast dru gie ma ją mniej sze opo ry to cze nia
i spra wia ją, że wó zek du żo ła twiej wpra wić w ruch si łą
mię śni na rów nej, twar dej na wierzch ni.

Kąt na chy le nia kół tyl nych czy li tzw. cam ber. Ko ła na -
pę do we mo gą mieć ró żne usta wie nie w za le żno ści
od ak tyw no ści użyt kow ni ka i ro dza ju wóz ka. Im więk szy
kąt, tym wó zek jest bar dziej sta bil ny i zwrot ny. Na le ży
jed nak pa mię tać, że skut ku je to zwięk sze niem sze ro ko -
ści cał ko wi tej wóz ka, co mo że być pro ble mem przy prze -
je żdża niu przez wą skie przej ścia, jak np. drzwi
o sze ro ko ści 60 cm. Więk sze ką ty sto su je się w wóz kach



ak tyw nych, na to miast w wóz kach pół ak tyw nych (po dob -
nie jak w wóz kach pie lę gna cyj nych) – mniej sze lub zu -
peł nie ze ro we.

Śro dek cię żko ści (COG) to pa ra metr ma ją cy nie ba ga -
tel ne zna cze nie za rów no dla osób chcą cych ak tyw nie się
na wóz ku po ru szać, jak i tych, któ re ta kiej mo żli wo ści nie
ma ją, a chcą na wóz ku czuć się pew nie i bez piecz nie.
Na eta pie za ma wia nia więk szo ści wóz ków ak tyw nych/pół -
ak tyw nych ist nie je mo żli wość do bra nia środ ka cię żko ści
do mo żli wo ści i spraw no ści pa cjen ta, a na wet póź niej je -
go zmia ny i po now ne go usta wie nia. Im oso ba bar dziej ak -
tyw na, pew niej czu ją ca się na wóz ku, sa mo dziel na, tym
bli żej pod nó żków po win ny być za mo co wa ne na ra mie ko -
ła tyl ne w jej wóz ku. Po ma ga to w jeź dzie w ba lan sie
i przy po ko ny wa niu kra wę żni ków. W wóz kach pół ak tyw -
nych, dla osób mniej do świad czo nych, usta wia się war -
to ści po śred nie, uwzględ nia jąc ra czej więk szą
do stęp ność kół dla użyt kow ni ka niż sam ba lans. Dla wóz -
ków pie lę gna cyj nych śro dek cię żko ści usta wio ny jest ade -
kwat nie do ich prze zna cze nia tzn. w spo sób pa syw ny,
z ko ła mi mak sy mal -
nie da le ko za mon to -
wa ny mi na ra mie
wzglę dem przo du
wóz ka, co da je
więk szą sta bil ność
i bez pie czeń stwo
oso by na tym wóz ku
prze wo żo nej. Dla
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wóz ków z re gu la cją ką ta opar cia rów nież za le ca się, aby
usta wie nie środ ka cię żko ści by ło pa syw ne.

III.1.2 Dodatkowe elementy wózków inwalidzkich
Wóz ki mo gą być ta kże wy po sa żo ne w ró żne do dat ki

do sto so wa ne do kon kret nych scho rzeń (w tym SM) i sta -
nu kli nicz ne go pa cjen ta. Po ni żej za miesz czo no prze gląd
przy dat nych do dat ków, o któ rych war to wie dzieć.

Sys tem HE MI. Wy po sa że nie wóz ka w na -
pęd i ha mu lec ty pu HE MI umo żli wia sa mo -
dziel ne po ru sza nie się osób z nie do wła dem
po ło wi czym (he mi pa re sis) lub np. w prze bie -
gu SM, przy znacz nie osła bio nej si le mię -
śnio wej jed nej koń czy ny gór nej. Ob rę cze
na pę do we tyl nych kół są za mon to wa ne
po tej stro nie, któ ra jest spraw na. Ob ręcz
o więk szej śred ni cy jest zin te gro wa na z ko -
łem wła ści wym, na to miast ob ręcz o mniej -
szej śred ni cy jest sprzę żo na z ko łem prze ciw le głym.
Me cha nizm ha mul ca rów nież umo żli wia za ha mo wa nie
obu kół jed ną spraw niej szą rę ką.

In no wa cyj nym roz wią za niem (ale nie ste ty dro gim) dla
osób ma ją cych du ży de fi cyt si ły mię śnio wej koń czyn gór -
nych mo że być na pęd ty pu e -mo tion. Naj pro ściej mó -
wiąc jest to ta ki sys tem kół do wóz ka in wa lidz kie go
ręcz ne go, któ ry w pia stach ma wbu do wa ne aku mu la to ry
i sil ni ki elek trycz ne, któ re sku tecz nie wspie ra ją na pę dza -
ją cy ruch użyt kow ni ka wóz ka. Sys te my te go ty pu po sia -
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da ją re gu la cję si ły na pę du i umo żli wia ją
do sto so wa nie jej do spe cy ficz nych cech
użyt kow ni ka np. gdy jed na rę ka jest du żo
słab sza. Mo gą rów nież po ma gać w po ko -
ny wa niu znacz nych od le gło ści (na wet
do 20–25km), wspo ma gać pod jazd
na wznie sie nia i do ha mo wy wać wó zek
przy zjeź dzie.

Spe cjal ne uchwy ty na ku le mon to wa ne na ra mie wóz -
ka do bez piecz ne go i wy god ne go trans por tu ku li lub la -
ski in wa lidz kiej.

Kół ka prze ciw wyw rot ne to roz wią -
za nie dla osób roz po czy na ją cych jaz -
dę na wóz ku ak tyw nym/pół ak tyw nym
ze środ kiem cię żko ści usta wio nym
w spo sób ak tyw ny lub po śred ni.

Od chy la ne i zdej mo wa ne pod nó żki są szcze gól nie
wy god ne dla osób z SM, któ re cho dzą przy am bo nie lub
cho dzi ku. Dzię ki te mu mo żna wstać z wóz ka mak sy mal -
nie bli sko przy ta pi cer ce sie dzi ska.

Wy so ko ci śnie nio we opo ny kół tyl nych. Więk szość
pro du cen tów ma w ofer cie wóz ki po sia da ją ce ta kie opo -
ny w stan dar dzie lub ja ko jed ną z opcji. Opo ny pom po -
wa ne do 6–10 ba rów znacz nie zmniej sza ją opo ry to cze nia
wóz ka, któ ry ła twiej wpra wić w ruch oso bom z osła bio ną
si łą mię śni.
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Ha mul ce bęb no we dla oso by to wa rzy szą cej po ma ga -
ją opie ku no wi w bez piecz nym trans por cie oso by na wóz -
ku, są szcze gól nie przy dat ne przy na chy le niach te re nu
i oso bach o znacz nej wa dze prze wo żo nych na wóz kach.

Przy staw ki ro we ro we do wóz ków in wa lidz kich (np. At ti -
tu de) to do sko na ły wy bór dla
osób, któ re chcą wzmoc nić
si łę koń czyn gór nych i roz wi -
jać wy dol ność krą że nio -
wo-od de cho wą po przez
ak tyw ność zbli żo ną do jaz dy
na ro we rze. Dzię ki te mu roz -
wią za niu mo żna za mie nić swój wó zek ak tyw ny w ro wer ty pu
hand bi ke i po ko ny wać znacz ne od le gło ści, łą cząc re kre ację
na świe żym po wie trzu z re ha bi li ta cją. Przy staw ki te go ty pu wy -
stę pu ją rów nież w wa rian tach na pę du hy bry do we go, łą czą -
ce go si łę mię śni z sil ni kiem elek trycz nym wspo ma ga ją cym

użyt kow ni ka, np. przed trud nym pod jaz -
dem lub w wa rian cie w stu pro cen tach
za si la nym elek trycz nie. Roz wią za nie te -
go ty pu mo że sta no wić al ter na ty wę dla
wóz ków o na pę dzie elek trycz nym,
przy wy ko rzy sta niu już po sia da ne go
wóz ka ręcz ne go.
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III.2.2. Kule pachowe
Ku le pa cho we prze zna czo ne są dla osób

star szych, po trze bu ją cych so lid ne go wspar -
cia. Nie an ga żu ją tak bar dzo koń czyn gór nych
w pro ces cho dze nia jak ku le łok cio we. Na le ży
pa mię tać, że oso by z mia żdży cą nie po win ny
uży wać kul pa cho wych, po nie waż mo gą one
uci skać oko li ce tęt ni cy pa cho wej.

Do sto so wa nie dłu go ści kul naj le piej wy ko -
nać na sto le pio ni za cyj nym, bądź na łó żku pa -
cjen ta. Cho ry po wi nien ca ły mi sto pa mi oprzeć
się o ścian kę łó żka. Na stęp nie od szu ku je się
u nie go krę tarz i do tej wy so ko ści do sto so wu -
je wy so kość ku li – tzn. rącz ka ku li po win na się
znaj do wać na wy so ko ści krę ta rza. Tak do bra -
na wy so kość za pew nia pra wi dło we usta wie nie koń czyn
gór nych w lek kim zgię ciu w sta wach łok cio wych.
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wo ści sta bi li zu ją ce. Za opa -
trzo ny jest w pod sta wę
o du żej po wierzch ni, sto so -
wa ną u osób z po ra że niem
koń czyn dol nych oraz tu ło -
wia, umo żli wia ją cą im przy -
ję cie po zy cji sto ją cej bez
do dat ko we go pod par cia
na ku lach czy bal ko ni kach
oraz sia da nie. Dzię ki te mu
urzą dze niu cho rzy nie zdol -
ni do sa mo dziel ne go po ru -
sza nia się w po zy cji sto ją cej
ma ją mię dzy in ny mi mo żli -
wość przy wró ce nia pra wi -
dło wej pra cy na rzą dów we wnętrz nych oraz na pię cia
mię śni po stu ral nych (m.in. pro stych oraz sko śnych brzu -
cha, pro stow ni ka grzbie tu). Ko lej nym pro fi tem jest po -
pra wa sta nu psy chicz ne go pa cjen ta, któ ry ma
mo żli wość za rów no pod nie sie nia się z łó żka, jak i po ru -
sza nia po swo im miej scu za miesz ka nia.

Wy bór pio ni za to ra za le ży od sta nu cho re go. Oso by
z po ra że nia mi oraz nie do wła da mi koń czyn w więk szo ści
przy pad ków mo gą ko rzy stać z pio ni za to rów dy na micz -
nych (nie ste ty, te go ty pu urzą dze nia rzad ko są ak cep to -
wa ne przez NFZ ja ko pio ni za tor pod ko dem P.125
re fun da cji za opa trze nia or to pe dycz ne go). Pio ni za to ry
dy na micz ne w pro ce sie re ha bi li ta cji osób np. z SM mo -
gą sta no wić pierw sze urzą dze nie do ćwi cze nia par tii mię -
śni po trzeb nych na dal szych eta pach wdra ża nia tech nik,
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ma ją cych na ce lu re edu ka cję cho du i przy wró ce nie je -
go pra wi dło we go sche ma tu.

Je że li ze wzglę dów zdro wot nych nie jest wska za ne ko -
rzy sta nie przez cho rych z pa ra po diów dy na micz nych
(głów nie w przy pad ku pa cjen tów z pa ra ple gią, prze pu -
kli na mi opo no wo -rdze nio wy mi oraz MPD), wów czas za -
le ca się pio ni za to ry sta tycz ne.

Je śli i ta gru pa sys te mów pio ni zu ją cych nie jest mo żli -
wa do za sto so wa nia, wte dy po le ca ne jest pa ra po dium
awer ty kal ne, któ re jest wa rian tem pa ra po dium sta tycz ne -
go dla pa cjen tów nie to le ru ją cych po zy cji pio no wej. Pa ra -
po dium awer ty kal ne jest wy jąt ko wym pro duk tem dzię ki
ela stycz no ści za sto so wa nia oraz za pew nie niu bez pie czeń -
stwa pa cjen to wi. Umo żli wia stop nio we do cho dze nie
do po zy cji wy pro sto wa nej, po zwa la też na czę ścio we po -
ło że nie cho re go dzię ki zmien nej re gu la cji ką ta wy chy łu.

W przy pad ku cho rych, któ rzy nie mo gą ko rzy stać
z pa ra po dium dy na micz ne go, a jed no cze śnie ma ją czę -
ścio wo spraw ne koń czy ny dol ne, za sto so wa nie znaj du -
ją pio ni za to ry mo bil ne. Umo żli wia ją one po ru sza nie się
bez asy sty opie ku na (brak re fun da cji NFZ pod ko dem
P.125 – patrz: ta be la ko dów i wy tycz ne NFZ).

Ko lej nym ro dza jem pio ni za to ra jest stół pio ni za cyj ny.
Urzą dze nie te go ty pu za zwy czaj prze zna czo ne jest dla
osób, któ re więk szość do by spę dza ją w po zy cji le żą cej.
Mo żli wość stop nio we go zwięk sza nia ką ta le że nia wzglę -
dem pod ło ża po zwa la za cho wać bez piecz ne od stę py
cza su po zwa la ją ce na ada pta cję or ga ni zmu, wg me to -
dy ki pio ni za cji do bie ra nej do kon kret ne go pa cjen ta
przez le ka rza lub fi zjo te ra peu tę.
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Nie za le żnie od ro dza ju pio ni za to ra za le ca ne jest, by
ko rzy stać z nie go od mo men tu wy stą pie nia pierw -
szych pro ble mów z cho dze niem – dzię ki te mu już
na wstęp nym eta pie za po bie gnie my ewen tu al nym pro -
ble mom z krę go słu pem. Pio ni za cja jest ko rzyst na dla
wszyst kich ukła dów w or ga ni zmie czło wie ka. Po przez
umo żli wia nie dłu go trwa łe go, sta bil ne go utrzy my wa -
nia po zy cji sto ją cej, pa ra po dium po ma ga w tra wie niu,
ko rzyst nie wpły wa na krą że nie krwi, a ta kże po zwa la
roz cią gnąć na pię te mię śnie np. pa -
cjent sto jąc w pa ra po dium, po przez
usta wie nie sta wów sko ko wych w po zy -
cji po śred niej, mi mo wol nie cię ża rem
swo je go cia ła roz cią ga mię sień trój gło -
wy łyd ki lub, je że li pro du cent prze wi -
dział ta ką re gu la cję, w nie znacz nym
zgię ciu grzbie to wym stóp (for ma bier -
nej au to re gre sji przy kur czo nych mię śni
zgi na czy sto py).

III.3.1. Typy urządzeń służących do pionizacji
Wy ró żnia my na stę pu ją ce ty py urzą dzeń do pio ni za cji:

– urzą dze nia pio ni za cyj no -trans por to we prze zna -
czo ne dla osób w po de szłym wie ku i do
po ko ny wa nia ba rier tech nicz nych,

– pa ra po dia sta tycz ne sta cjo nar ne – pio ni zu ją ce
z po zy cji sie dzą cej (NFZ kod P.125),

– pa ra po dia sta tycz ne mo bil ne – umo żli wia ją ce prze -
miesz cza nie się na ko łach (NFZ kod P.125; dla wóz ka
spe cjal ne go wyposażonego w funk cję pio ni za cji kod

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

71



NFZ P.130 lub po ko ny wa nie ba rier
tech nicz nych),

– pa ra po dia dy na micz ne – prze miesz -
cza nie w for mie kro cze nia,

– urzą dze nia do na uki cho du i ró żne -
go ro dza ju eg zosz kie le ty (np. NFZ
kod H.031),

– sto ły pio ni za cyj ne z ręcz ną lub
elek trycz ną re gu la cją – pio ni zu ją ce
z le że nia ty łem* lub z le że nia przo -
dem (NFZ kod P.125).

– urzą dze nia ką pie lo wo -trans por to we w wa rian cie
z funk cją pio ni za cji – pio ni zu ją ce z po zy cji sie dzą -
cej (do fi nan so wa nie z: ba rie ry tech nicz ne).

* Pio ni za cja z le że nia ty łem znaj du je za sto so wa nie w przy pad ku
pa cjen tów w cię żkich sta nach, o upo śle dzo nej mo żli wo ści sa -
mo dziel ne go utrzy ma nia gło wy, oraz w po cząt ko wym okre sie
pio ni za cji, zwłasz cza po dłu ższym prze by wa niu w po zy cji le żą -
cej. Sto ły pio ni za cyj ne za pew nia ją sta bi li za cję ca łych koń czyn
dol nych, mied ni cy oraz klat ki pier sio wej, a ta kże opcjo nal nie mo -
żli wość sta bi li za cji gło wy. Ich kon struk cja umo żli wia usta wie nie
do wol ne go ką ta spio ni zo wa nia, zgod nie z me to dy ką pio ni za cji.
Sto ły pio ni za cyj ne zwy kle nie sta no wią in dy wi du al ne go za opa -
trze nia pa cjen ta – są to urzą dze nia uni wer sal ne sto so wa ne m.in.
w szpi ta lach, ale rów nież w do mu pa cjen ta. Sto ły pio ni za cyj ne
mo gą być sta cjo nar ne lub mieć mo żli wość prze miesz cza nia
urzą dze nia ra zem pa cjen tem przez oso bę dru gą.
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III.4. Przykłady innych drobnych sprzętów
rehabilitacyjnych

Oso by pla nu ją ce za kup sprzę tó w re ha bi li ta cyj nych mo -
gą sko rzy stać z do fi nan so wa nia ze środ ków PFRON
do za opa trze nia w sprzęt re ha bi li ta cyj ny, przed mio ty or -
to pe dycz ne i środ ki po moc ni cze.

Do bie ra nie na wet naj drob niej sze go sprzę tu do re ha -
bi li ta cji w do mu, ta kie go jak gu my do ćwi czeń, pił ki re -
ha bi li ta cyj ne, pi łecz ki do za ci ska nia rąk, wbrew po zo rom
po win no się od by wać po kon sul ta cji z le ka rzem lub fi -
zjo te ra peu tą, któ ry zwró ci uwa gę na ce lo wość sa mo -
dziel ne go ćwi cze nia tej, a nie in nej par tii mię śni w np.
w kon kret nej płasz czyź nie. Na le ży mieć świa do mość, że
na wet naj lep szy, do brze do bra ny sprzęt or to pe dycz ny/
re ha bi li ta cyj ny nie za stą pi od po wied nio zmo ty wo wa ne -
go cho re go do sys te ma tycz nych ćwi czeń i re ha bi li ta cji,
a stwa rza je dy nie od po wied nie wa run ki do pro wa dze nia
kom plek so wej re ha bi li ta cji.

Dys ki sen so rycz ne – przy bo ry umo żli wia ją ce wy ko ny wa -
nie ćwi czeń na wzmoc nie nie mię śni sta bi li zu ją cych np. sta wy
bio dro we, ko la no we czy sko ko we. Od po wied nio wy ko rzy sta -
ne mo gą słu żyć rów nież do wspo ma ga nia ćwi czeń izo me -
trycz nych wy ko ny wa nych sa mo dziel nie przez pa cjen ta.

Gu my do ćwi czeń – wy stę pu ją w ró żnych ko lo rach
od po wia da ją cych kon kret nym stop niom roz cią gli wo ści
(cha rak te ry stycz nym dla da ne go pro du cen ta). Ilość ćwi -
czeń, któ re mo że wy ko nać pa cjent przy ich uży ciu, ogra -
ni cza tyl ko kre atyw ność te ra peu ty. Głów ny ro dza jem
ćwi czeń są ćwi cze nia z opo rem.
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Pił ki re ha bi li ta cyj ne – mo żna na nich wy ko ny wać m.in.
ćwi cze nia rów no wa żne, sta bi li zu ją ce oraz z opo rem, z wy -
ko rzy sta niem do dat ko wych przy bo rów w ró żnych po zy -
cjach wyj ścio wych. Pił ki z za le żno ści od pro du cen ta ma ją
ró żne śred ni ce. Wy bór pił ki gim na stycz nej za le ży głów nie
od oso by ćwi czą cej, szcze gól nie od jej wzro stu.

Mu si my pa mię tać, że naj le piej do brać pił kę sia da jąc
na niej i zwra ca jąc uwa gę na kąt mię dzy uda mi a gór ną czę -
ścią cia ła oraz kąt mię dzy uda mi i łyd ka mi. Kąt ten po wi nien
wy no sić przy naj mniej 90 stop ni przy sto pach po sta wio nych
swo bod nie na pod ło żu. Naj lep sze re zul ta ty osią ga się, gdy
kąt mię dzy gór ną czę ścią cia ła a uda mi jest więk szy niż 90
stop ni, a staw bio dro wy jest wy żej niż staw ko la no wy.

Ma te ra ce do ćwi czeń – wy stę pu ją w ró żnych roz mia -
rach sze ro ko ści, dłu go ści i wy so ko ści (jed no, dwu lub trzy
seg men to we). Roz miar ma te ra ca do bie ra ny jest do wzro -
stu ćwi czą ce go, jak rów nież ćwi czeń, któ re ma ją być
na nim wy ko ny wa ne. Nie któ re ma te ra ce mo gą być wy po -
sa żo ne w spe cjal ne mięk kie ta pi cer ki o bar dzo wy so kim
współ czyn ni ku ście ral no ści, co znacz nie po pra wia kom -
fort ich użyt ko wa nia oraz prze kła da się na ich trwa łość.

Dra bin ka re ha bi li ta cyj na – po moc na pod czas wy ko -
ny wa nia ćwi czeń wy ma ga ją cych ase ku ra cji przez ćwi czą -
ce go np. z osła bio ną si łą mię śnio wą w prze bie gu SM.
Mo żna na niej wy ko ny wać ćwi cze nia roz cią ga ją ce, sa mo -
wspo ma ga ne (au to re dre sji), ćwi cze nia z opo rem (np.
przy wy ko rzy sta niu cię ża ru wła sne go cia ła); dra bin ka
mo że sta no wić do sko na ły punkt za cze pu gum lub taśm
do ćwi czeń, jak rów nież sta no wić ase ku ra cję pod czas sa -
mo dziel nej zmia ny po zy cji wyj ścio wej pod czas ćwi czeń.
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