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Abstrakt
Název práce
vozíku

Ergonomické aspekty

ovlivňující

kvalitu jízdy na mechanickém

Cíle práce: Cílem mé práce je zhodnotit ergonomické aspekty správně nastaveného
mechanického vozíku u klientky s diagnózou míšní léze - paraplegie Th 6 a u klientky
s diagnózou DMO- tetraparetická forma. Dále je mým cílem najít spojitost správného
nastavení mechanického vozíku s aktivitou klientek při překonávání architektonických
bariér.
Metoda: Výzkum je založený na pozorování dvou klientek, které používají k pohybu
mechanický vozík a kvalitativním zhodnocením parametrů, které vykazují klientky před
a po nastavení mechanického vozíku.
Výsledky: Potvrzení nebo vyvrácení změn, které nastaly u obou klientek po
sedu a po přestavení mechanického vozíku.
Klíčová

slova:

tělesné

úpravě

postižení, mechanický vozík, ergonomické aspekty, asistent,

bariéry, přesuny.

Abstract
Title: Ergonomie aspects that influence the riding quality of mechanical
wheelchair
Aims: The aim of my work is to assess ergonomie aspects of well adjusted mechanical
wheelchair of a client with diagnosis of transversal spínal cord lesion - paraplegia at the
level of Th6, and of a client with diagnosis spastic paralysis - tetraparetic form.
My further objective is to find a link between proper adjustment of mechanical
wheelchair and activity of clients on crossing architectural barriers.
Methods: The research is based on study oftwo female clients utilizing wheelchair for
their transfers and upon qualitative evaluation ofparameters showed up by the clients
before and after proper adjustment of mechanical wheelchair.
Results: Confirmation or disproval of changes which emerged at both clients after
adjustment of a seat and after readjustment of mechanical wheelchair.
Key words: physical handicap, mechanical wheelchair, ergonomie aspects, assistant,
barriers, transfers
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1. ÚVOD
Pohyb je

důležitý

pro lidský život. Celá naše

vpřed,

a moderní doba ji nutí pohybovat se stále
společnosti

jsou i lidé, jejichž život se v určitém

se na jinou

úroveň

společnost

je v neustálém pohybu
Součástí

rychleji a rychleji.

momentě změnil,

naší

zkomplikoval, dostal

fungování -jedinci na mechanickém vozíku.

Změna

ve

způsobu

jejich pohybu nastala úrazem, nemocí získanou anebo vrozenou. I tyto osoby se
....
změněným způsobem pohybu, t.j. na mechanickém vozíku, lidově je nazýváme
'

"vozíčkáři",

se dnes stávají a chtějí stát

nedávno zde byla snaha

vytlačovat

součástí běžné společnosti. Ještě poměrně

tyto lidi na okraj

starosti, problémy, nerespektovat je.

Stejně

společnosti,

nebrat v potaz jejich

jako jakýkoli jedinec

společnosti

i jedinci s tělesným postižením právo na plnohodnotný život. Jak bylo
součástí

řečeno

mají

již na

začátku,

pohyb je neodmyslitelnou

součástí

života jedince pohybujícího se na mechanickém vozíku. A nezáleží na tom,

našeho života, je tedy i neodmyslitelnou

jestli se tento jedinec pohybuje sám anebo s pomocí asistenta, pohyb mu dává možnost
částí

pracovat s fyzickou, psychickou i sociální
mobility při sportu, v denním

životě,

svého já. Dává mu také možnost

možnost sociální integrace a individuálních pocitů

z plnohodnotného života (Woude a kol., 1999).

Možnost dostat se na mechanickém vozíku všude tam, kam se dostanou i zdraví jedinci,
je v dnešní

době

a společnosti stále na zlepšující se úrovni. Pracuje se na

architektonických bariér a zpřístupnění celé

společnosti

odstraňování

pro jedince s postižením. Avšak

je to proces pomalý a na mnohých místech se ještě setkáme s těžkými a jen za pomoci
techniky nebo asistenta překonatelnými bariérami.

Při

pozorování jedinců pohybujících

se na mechanickém vozíku jsem si povšiml

rozdílů při

pohybu a překonávání

architektonických bariér a rozdílů ve spolupráci s asistentem. Jinak se pohybuje jedinec
s DMO,jinakjedinec s míšní lézí.

Problematika sedu a nastavení mechanického vozíku je téma v dnešní
zdůrazňované
nedoceněná.

době

málo

a jen malou skupinou odborníku propagované. Tato problematika je stále

Znalost této problematiky

pozitivně ovlivňuje

a přispívá ke

zkvalitnění

života jedinců, kteří se pohybují na mechanickém vozíku.Úsilí vynaložené na dobře
indikovaný vozík se

mnohonásobně

vrátí ve spokojeném klientovi. A pokud mu

1

vhodným vozíkem umožníme i pracovní
(Frantalová, 2006,

zařazení,

ekonomický návrat je ještě výraznější

č.4)

Svojí bakalářskou prací bych rád přispěl ke zlepšení povědomí o dané problematice.
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2 Teoretická

2.1

Tělesné

f
Veřejnost

část

postižení

vnímá tělesně postiženého jako někoho, jehož pohybový handicap je naprosto

nepřehlédnutelný.

zjevný a

Dikce zákona, která vymezuje

omezila pouze na takové definice

tělesně

tělesná

postižení, se

postižených, které mají

přímou

rovněž

souvislost

s pohybovým postižením.
tělesně

Základními symptomy, kterými se definují

postižení lidé, je porušení motoriky,

a to jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního. U
zpravidla
Tělesná

jedná

o

viditelné

postižení

tělesně

postižených jedinců se

či

dolních

horních

končetin.

postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikly v průběhu

nitroděložního

života,

během

způsobená buď

úrazem nebo

porodu

různými

či

něm.

krátce po

Získaná postižení jsou

chorobami, které mají negativní vliv na pohybové

ústrojí. Získaná postižení, na rozdíl od vrozených, mohou vzniknout v kterémkoliv
období života člověka
(cit. z
http://www. bmo .cz/download/osp/socialni pomoc fss/zdravotne postizeni/zd6.htm,).

2.1.1 Jedinci s dětskou mozkovou obrnou (DMO) používající k

pohybu mechanický vozík
Dětská

mozková obrna (DMO) je neprogresivní neurologický syndrom vyvolaný lézí

nezralého mozku. Dominantním projevem je porucha motoriky a

téměř

polovina

postižených má navíc i významný kognitivní deficit nebo poruchu intelektu. K dalším
obvyklým

projevům patří

poruchy zraku, sluchu nebo obtíže s příjmem potravy (Kraus

a kol., 2005).
Různé

formy DMO:

Diparetická forma DMO - týká se postižení dolních
zvýšený.

Chůze

je po

končetin. Při těžkém

špičkách

a se

semiflexčním

postižení jedinec nezvládá

trupové svalstvo je hypotonické a na dolních

3

chůzi,

končetin,

kdy svalový tonus je

postavením v kloubech dolních
jeho rovnováha je

končetinách

nedostatečná,

má kontraktury. Maximum

postižení je na dolních
případech

nějaké

najít

končetinách,

ale i na horních
Při chůzi

projevy postižení.

v loketním kloubu ve flexi, je

změněná

je

končetinách
např.

horní

jedinců

končetina

pohybů.

koordinace rychlých

vyskytují v malém množství. U některých

lze v některých
držená

Epilepsie se

se objevuje strabismus a problémy

s vizuální percepcí. Intelektové schopnosti jsou obvykle relativně zachované- normální
nebo

hraniční

intelekt (Kraus a kol., 2005). Kratší vzdálenosti jedinec

s pomocí francouzských holí, na delší vzdálenosti
vozík, který je v zadní
proti

části

potřebuje

pomoc asistenta

kolečkem.

spasticitou dolních

při překonávání

Toto slouží

končetin.

dolních. Dolní

končetiny

je tedy nutné

Jedinec

architektonických bariér.

končetin při přesunech může občas způsobit zvýraznění

Aktivita horních
končetin

standardní mechanický

vybaven nášlapnou patkou a malým

převrácení, způsobené někdy nečekanou

s tímto postižením

potřebuje

překonává např.

při přesunech

zafixovat na

spasticiti

stupačkách,

u některých jedinců je třeba zafixovat i trup, a to pomocí fixačních popruhů.

Hemiparetická forma DMO nejčastěji

vyznačuje

se poruchou hybnosti jedné strany

spastického typu. Charakteristické je držení

v abdukci a vnitřní rotaci,
držením palce.

Akrálně

postižení horní

předloktí

Růst

dominuje oslabení.

jedinců

horní

končetina

je

v semiflexi a pronaci, prsty v extenzi s abdukčním

končetiny převažuje

snížený až u poloviny

končetin:

těla,

postižené poloviny

nad postižením

končetiny

těla

je

opožděný,

dolní. Intelekt bývá

a souvisí s výskytem epilepsie (Kraus a kol., 2005).

U některých jedinců s hemiparetickou formou DMO je k

překonání

delších vzdáleností

také nutný vozík standardního typu. Mechanický vozík je upravený pro pohon zdravou
horní

končetinou

Někteří

pomocí páky nebo propojením zadních hnacích kol pod vozíkem.

jedinci dostávají mechanický vozík do pohybu pomocí zdravé dolní

Při překonávání

architektonických bariér je

opět

případech

je vhodné zafixovat spastickou dolní

případech

i trup.

Kvadruparetická forma DMO oboustranná spasticita

převážně

končetiny

končetinu

na

stupačku

a v některých

formou DMO. Charakterizuje ji

končetin

a postižení okohybného svalstva.

Rozlišujeme typ, kde je zvýšené svalové
snížené. Horní

nutná pomoc asistenta. V některých

nejtěžší

Je

horních

končetiny.

napětí

a typ,

při němž

je svalové

napětí

jsou charakterizovány výrazným tonickým úchopem.

Bilaterální spasticita připomíná obraz oboustranné hemiparézy a kontraktury se objevují
včasně.

Tato forma je

téměř

vždy spojena s těžkou mentální retardací.
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Méně časté

je

stejné postižení všech
na dolních

čtyř končetin,

končetinách

končetinách

na horních

spíše extenze. I u této formy DMO

zpravidla

patří

převažuje

flexe,

ke klinickému obrazu

epilepsie (Kraus a kol., 2005). Postižený je odkázaný na pomoc svého okolí i
v bezbariérovém prostředí. Je jen malé procento jedinců s větším postižením na dolních
končetinách

než na horních

končetinách

a zachovaným intelektem v pásmu normy. Tito

jedinci jsou většinou schopni ovládat elektrický vozík pomocí horních končetin. Je však
nutná odborná úprava takto ovládaného elektrického vozíku. Elektrický vozík je možné
upravit i na ovládání pro asistenta a je

potřebné umístění fixačních popruhů.

I u

kvadruparetických forem DMO je možné použít mechanický vozík, zde je ale nutná
pomoc asistenta

při

fixačními

vybavený

manipulaci s vozíkem. Mechanický vozík je pak nutné mít
popruhy,

opěrkou

hlavy a

skořepinou

na fixaci a

zabezpečení

správného sedu.

Smíšené formy DMO -

může

se jednat také o nejtěžší formy DMO. Charakterizuje je

svalová hypotonie, rozvíjí se spasticita, dyskinézy nebo
ke kombinaci jednotlivých forem DMO.

Běžná

nejčastněji

ataxie. Dochází zde

je kombinace ataxie, dystonie a svalové

spasticity, což se projevuje jako porucha koordinace a rovnováhy ve stoji, porucha
artikulace,
svalů

nepřesné

pohyby,

intenční

tremor, porucha svalového tonu a zvýšené

(Kraus a kol., 2005). Tyto formy DMO

většině případů

vzdálenosti mechanický vozík. Ve

elektrického. Ovládání elektrického vozíku lze
zafixovat trup a dolní

potřebují

se

k přesunům na krátké i delší

přistupuje

přizpůsobit

končetiny při přesunech.

napětí

k používání vozíku

i pro asistenta, je

důležité

U této diagnózy je nutná pomoc

asistenta i v bezbariérovém prostředí.

2.1.2 Jedinci s transverzální míšní lézi,

kteří

používají k pohybu

mechanický vozík
Úrazy míchy jsou nejčastější příčinou jejího poškození a způsobují centrální parézu
nebo plegii míšního
asi 1,5
let,

při

poraněného

původu. Ročně

u nás vzniká asi 150 nových poranění míchy, což je

na 100 000 osob.

Většinou

zachování intelektu nastává trvalé

současně

s poraněním

poraněními

páteře

páteře, nejčastěji

jsou

luxační

se jedná o mladé osoby ve

těžké

věku

postižení. K poranění míchy dochází

frakturou (Trojan a kol., 2001).

zlomeniny

5

15 - 35

obratlů,

je

narušená

Nejtěžšími

kontinuita

meziobratlových plotének a

kompletně přerušené

lig. longitudinale anterior a posterior

(nejčastěji

(Horský, 1987). Jedná se o úrazy dopravní

(skoky do vody, pády z výšky), pracovní, kriminální
%

případů

příčinami

často

a

autě),

sportovní

sebevražedné pokusy. V 80

úrazů.

Mícha je poškozená

se jedná o úplnou transverzální lézi míšní.

Méně častými

poškození míchy jsou cévní léze, nádory míchy, komprese míchy následkem

onemocnění páteře

Při

činy či

se jedná o muže, jak vyplývá z charakteru

okamžitě

obvykle

spolujezdec v

(Trojan a kol., 2001).

náhlém úplném

přerušení

z mozku na periférii,

stejně

jako

citlivosti pro všechny kvality

přestává

míchy

čití

mícha

opačným směrem

zprostředkovávat přenos

informací

z periférie do centra. Nastává ztráta

pod místem léze a ztráta hybnosti v těch svalech, které
Bezprostředně

jsou inervované z míšního segmentu pod místem léze.

po

poranění

vzniká tzv. spinální šok, kdy dochází k vymizení reflexní aktivity míchy. To se
projevuje jako chabá plegie

končetin

s vymizelými šlachosvalovými reflexy

jsou bezvládné), chybí citlivost pro všechny kvality
bolest a neví, v jaké poloze má
měchýře,

je

J.

výrazně

končetiny),

snížená činnost

střev.

je

čití

(končetiny

(plegik necítí dotyk, teplo,

nepřítomná

reflexní aktivita

močového

Toto období trvá 3-6 týdnů. Stav se

postupně

stabilizuje a vytváří se obraz paraplegie
(u lézí od Th 1) nebo tetraplegie (léze v oblasti krční páteře) (Faltýnková a kol., 1997).

Rozdělení

míšních lézí podle výšky
nezávislosti:

poraněného

segmentu a funkční

Kvadruplegie C4
Brániční

dýchání je oslabené, flexory lokte jsou afunkční. Pohyb v ramenou a loktech je

minimální. Kvadruplegik je
Elektrický vozík by

měl

úplně

závislý na okolí,

potřebuje

elektrický vozík.

být nastavený na ovládání bradou anebo ústy, na mechanický

vozík je potřebná úplná asistence i při překonávání architektonických bariér.

Kvadruplegie CS
Brániční
funkční,

dýchání je oslabené, flexory lokte jsou oslabené, extensory

zápěstí

jsou

pohyb v ramenou a loktech je minimální. Elektrický vozík lze ovládat rukou,

mechanický vozík je nutné upravit,

např.

6

použít pogumované

obruče

s kolíky. Na

mechanickém vozíku je jedinec schopný se pohybovat po rovném povrchu, na
nerovném povrchu a při překonávání bariér je nutná asistence.

Kvadruplegie C6
Brániční

dýchání je normální, extensory

V ramenou a loktech je

částečný

zápěstí

jsou oslabené, extensory lokte

funkční.

pohyb, v zápěstí minimální. V interiéru nebo exteriéru

na hladkém povrchu lze využít aktivní nebo standardní mechanický vozík, na exteriérní
prostředí

je vhodný elektrický vozík. Jedinec zvládá pohyb na mechanickém vozíku do

mírného kopce,

otočit

se na vozíku,

přejet

práh.

Při překonávání

architektonických

bariér je nutná asistence.

Kvadruplegie C7
Brániční

dýchání je normální, extensory

zápěstí

aktivní, extensory lokte jsou oslabené.

Svaly ruky jsou afunkční. Pohyb v ramenou a loktech je plný,
pohyby prsty jsou minimální. Jedinec zvládá
přenáší těžiště

a vozík zvedne na zadní kola.

přesun

částečný

na vozík,

pohyb v zápěstí,

překoná

Při překonávání schodů

malý obrubník,

a nerovného terénu

je nutná asistence.

Kvadruplegie C8 - Thl
Brániční

dýchání je normální, svaly ruky jsou oslabené, extensory lokte aktivní. Pohyb

v zápěstí je plný, pohyb
samostatně, překoná
schodů

prstů částečný.

Jedinec se na mechanickém vozíku pohybuje

nízký obrubník, zvládá jízdu do mírného kopce,

při překonávání

a v nerovném terénu je nutná asistence.

Paraplegie Thl - ThS
Brániční

dýchání je normální, pohyb

afunkční, afunkční či

prstů

plný, flexory bederních

samostatně, při překonávání

a v nerovném terénu je nutná asistence.

Paraplegie Th6 - Th9
Brániční dýchání je normální, hybnost horních
kloubů

jsou

oslabené jsou i svaly trupu nutné k udržování stability. Jedinec je

zcela nezávislý, na mechanickém vozíku se pohybuje
schodů

kloubů

jsou

funkční,

končetin

je plná, flexory bederních

svaly trupu nutné k udržování stability oslabené nebo
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afunkční.

Jedinec je

plně

nezávislý, na mechanickém vozíku se pohybuje

překonávání schodů

samostatně, při

a v nerovném terénu je nutná asistence.

Paraplegie ThlO - L2
Horní

končetiny

jsou plně hybné, svaly trupu a flexory bederních kloubů jsou oslabené,

extensory bederních
Jedinec je

plně

kloubů

jsou

afunkční,

pohyb v bederních kloubech je minimální.

nezávislý, na mechanické vozíku se pohybuje

překonávání schodů

samostatně, při

a v nerovném terénu je nutná asistence. Na krátkou vzdálenost je

možná i chůze v ortézách a s pomocí francouzských holí.

Paraplegie L3 - L4
Horní
hlezen

končetiny

jsou

afunkční.

plně

Pohyb v bederních kloubech je

minimální. Jedinec je
jsou však jedinci,

plně

kteří

kloubů

jsou oslabené, flexory

částečný,

v kolenních kloubech

hybné, extensory kolenních

nezávislý, na mechanickém vozíku se pohybuje
mechanický vozík používat nemusejí.

Chůze

samostatně,

je možná

v ortézách a za pomoci francouzských holí.

Paraparéza LS - Sl
Hybnost dolních

končetin

je plná, pohyb v hleznech do flexe normální, extensory palce

na nohou jsou oslabené. Pohyby do plantární flexe hlezenních
v bederních i kolenních kloubech je plný, v hleznu
částečný.

Mechanický vozík je nutný

ortézy na kotníky a francouzské hole.

při

kloubů afunkční.

částečný,

Pohyb

pohyb chodidlo-prsty

sportovních aktivitách,

při chůzi

jsou nutné

2.2 Sed
Člověk se při svých aktivitách stále pohybuje, většina činností je vykonávána ve stoji a

má aktivní charakter. Ale vyskytují se i aktivity, které
při

práci,

při odpočinku,

Sezení je statická
v

sedě.

zátěž,

páteř

které bychom se
sedě mělo

zakulacená a pánev

meziobratlové ploténky, ty jsou
zatěžování

statických

vykonává v

sedě.

svalů,

měli

být co

natočená

přetěžovány

vyhýbat, ale

většina

nejvhodnější. Při

z nás prožije život

typickém nesprávném

dozadu. Tato pozice

nadměrně zatěžuje

a poškozují se. Dochází také k

napětí

většímu

které se zkracují. Dynamické svaly jsou v pasivitě, oslabují

se a dochází k svalové nerovnováze. Dráždí se receptory vnímající bolest,
svalové

Sedíme

ale i při některých sportovních a pohybových aktivitách.

Proto by zatížení těla v

sezení je

člověk

a pánev se staví do ochranného postavení.

k bolestem hlavy, šíje ramen nebo zad.

Dlouhodobě

zvětšuje

se

pak dochází

(Gúth a kol., 2000).

Jedinec, který se pohybuje na mechanickém vozíku, sedí

větší část

svého života. Na

sezení si vybírá mechanický vozík a jedním z parametrů je i kvalita sedu na vozíku, jak
pro dobrý pocit při každodenních aktivitách, tak i ze zdravotního hlediska.

2.2.1 Správný a nesprávný sed na mechanickém vozíku
Parametry správného sedu

•

Hlava se pohybuje nad spojnicí bederních kloubů

•

Pánev je ve

•

Dolní končetiny jsou ve

středním

postavení a zachovává fyziologické
středním

zakřivení páteře

postavení- nejsou přitlačené ani k

sobě,

ani

nepadají do stran, svírají pravý úhel s trupem
•

Kolena a kotníky jsou v úhlovém postavení 90°

Tato poloha

zajišťuje přirozené

především kloubů

zatížení meziobratlových

ramenních, které jsou

potřebné

hlavových

pro správné zapojení

vozíku a denních aktivitách (Faltýnková a kol., 2004).
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prostorů,

kloubů

při jízdě

a

na

Parametry nesprávného sedu

•

Pánev překlopená dozadu - kyfotické
hrboly a

kostrč. Opěrka tlačí

zakřivení páteře,

na., spinální

zvýšený tlak na sedací

výběžky obratlů. Předsun

hlavy,

neekonomické pohyby horních končetin.
•

Pánev

překlopená dopředu

- zvýšená bederní lordóza, zkracování

bederních, kolenních a hlezenních kloubů.
•

Páteř je zakřivená

flexorů

nefyziologicky.

Šikmé postavení páteře - kompenzované skoliotickým postavením pánve,

zvyšuje se tlak na

zatěžovaný

sedací hrbol,

příčina

možného vzniku

dekubitů.

Neekonomické pohyby horních končetin.
•

Rotační

postavení pánve -

postavení noh na

stupačce.

změna

v délce dolních

Rotace

obratlů

končetin

a zkracování

a

nerovnoměrné

flexorů

bederního

kloubu na straně protilehlé od rotace (Faltýnková a kol., 2004).

Každý parametr nesprávného sedu
mechanickém vozíku.

Přidružuje

způsobuje

problémy v pohybu a

se bolest daného segmentu,

přenesená

přesunech

na

na celé tělo, ale

i na psychickou a sociální stránku života jedince pohybujícího se na mechanickém
vozíku.
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2.3 Mechanický vozík

Rozdělení

2.3.1

mechanických vozíků podle způsobu použití

Mechanické vozíky podle způsobu používání rozdělujeme do
•

Standardní

•

Aktivní

•

Speciální

•

Sportovní

Standardní mechanické vozíky - (viz Obr.l, příloha 1)
mají velká zadní hnací kola, zádová

opěrka

občasné

je vyšší,

tří

označují

stejně

se také jako klasické,
bočnice, stupačka

dělená.

Tyto vozíky slouží na

začátku

tréninku jízdy na vozíku, kdy sed ještě není stabilní (Faltýnková, 2004).

používání,

Aktivní mechanické vozíky - (viz Obr.2,

příloha

zároveň

jako

skupin:

je

je vhodné je používat na

1) mají nízkou hmotnost, lehce se

ovládají, je zde velká variabilita vyhovující fyzickým schopnostem a potřebám klienta.
Nízká hmotnost vozíku je podmínkou pro aktivní

způsob

života, každodenní cestování,

nakládání do auta sport a další aktivity (Faltýnková, 2004).

Speciální mechanické vozíky - (viz Obr.3, příloha 2) jsou upravené pro
handicap klienta,

např.

mechanismem, vozík pro

určitý

pákový vozík pro hemiparetika, vozík se
amputáře

fyzický

stavěcím

(Faltýnková, 2004). Vozík je bez sedací jednotky,

na jejíž místo se vkládá skořepinový sedací systém pro úpravu sedu a celkové postury.
Sportovní vozíky- využívají se na sportovní pohybové aktivity rekreačního i
vrcholového charakteru. Na konstrukci těchto

vozíků

se podílejí sami vozíčkáři, vozíky

jsou jim šité přímo na tělo (Kábele, 1992). Tyto vozíky se vyznačují kvalitní konstrukcí,
lehkým rámem, sportovec vydává minimum energie na aktivitu (Winnick, 2000).
Známé jsou např. vozíky na basketball, tenis, rugby, atletiku (tzv. formulka).

ll

2.3.2

Základní popis vozíku

V této kapitole se budu věnovat popisu jednotlivých částí mechanického vozíku.

Rám vozíku -

může

být křížový skládací (viz Obr. 4 ), který umožňuje složení celého

vozíku i se zádovou

opěrkou.

Vozík s křížovým skládacím rámem lépe opisuje

nerovnosti terénu, nevýhodou je ale menší snášení
sportovnějšího
větší

charakteru, pevný rám je tvrdší

zátěže.

vůči

Vozík s pevným rámem je

nerovnostem terénu, výhodou je

snášení zátěže (Faltýnková, 2004).

Obr. 4 - ( rám vozíku -

Zadní hnací kola - (viz Obr. 5)

kol, které
kol jsou

umožňují

buď

většina

křížový

mechanických

skladací )

vozíků

má rychloupínací osy

odejmout kola a složit vozík i do malého úložného prostoru.

Pláště

standardní duše nebo plné pryžové, do terénu je vhodné použít široké

(Faltýnková, 2004) .

...

Obr. 5 - ( zadní hnací kola )

Poháněcí obruče -

existuje víc typů a každý jedinec si určitě může vybrat takové, které

mu umožní ovládat vozík nejlépe. Nejčastěji se používají nerezové (viz Obr. 6 ), také se
používají eloxované (potažené), pro jedince s poruchou úchopu je vhodná pogumovaná
obruč.

Existují různé typy pogumování, které se liší nejen cenou, ale i kvalitou.
obruče

preferují kolíkové
kombinované

obruče

nejvhodnější způsob

- od 8,

přes

12 až 16

kolíků.

Někteří

Je možná i varianta

- pogumovaná kolíková, tedy pro každého uživatele se najde

ovládání (Faltýnková, 2007,

č.l)

Obr. 6 ( nerezové poháněcí obruče )
Stupačka

- vlastní

Dělená stupačka

typem

stupaček

stupačku

(viz Obr. 7)

jsou

stupačky

je výhodou u jedinců,

kteří

se

rozdělit

lze

může

přesouvají

mají nestejnou délku končetin,

kteří

se odrážejí jednou nohou.
stupačka

stupačku,

popř.

úhlově

končetinami.

nastavitelné.

Dělená stupačka
těch,

je jedna končetina amputovaná, nebo u

těch,

spastičtí

Vozík s pevným rámem

složenou jenom z trubek (Frantalová, 2006,

Obr. 7 -

a spojenou.

do vozíku a z vozíku přes stoj, a také u

je vhodná pro jedince, který jsou

plegickými dolními

dělenou

být odklopná nebo automaticky skládací. Dalším

s pevným úhlem a

kteří

Spojená

na dva základní typy:

(dělená stupačka

č.4).

odklopná)

a pro jedince s plně

může

mít také pevnou

..
Bočnice stupačky -

trubka, na kterou je stupačka uchycená. Bočnice stupačky mohou

být úhlově nastavitelné, pevné (viz. Obr. 8) nebo odnímatelné (Frantalová, 2006, č.4).

Obr. 8 -

Bočnice

a područky -

bočnice můžou

blatníky), ( viz. Obr. 9 ) a chrání
bočnice

odklopné,

(bočnice stupačky- pevná)

některé

být pevné, jsou

oděv před znečištěním.

mají loketní

podpěrky

připevněné

k rámu (tzv.

Dalším typem

bočnic

jsou

s možností nastavení výšky

(Faltýnková, 2004).

Obr. 9 - (pevná bočnice tzv. blatník)

Malá

řídicí kolečka-

(

VIZ.

Obr. 10 ) jejich velikost a šířka se

ve kterém bude uživatel vozík používat.

Větší

a širší

kolečka

řídí prostředím,

jsou vhodná do terénu,

malá užší na rovný a tvrdý povrch (Faltýnková, 2004).

Obr. 10 - (malá řídicí kolečka)

Zádová
páteře

opěrka -

vhodná zádová

a celého sedu. Co se

tvořené

týče

opěrka

je zásadní pro správnou podporu

potahu a tvaru, jsou

běžné

zádové

opěrky,

nylonem, bez možnosti nastavení jeho tahu. Dále jsou to zádové

tvarované s polstrováním, které

zabezpečují určitý

zakřivení

které jsou

opěrky pevně

komfort, není je ale možné použít

v případě specifických potřeb uživatele. Také se používají zádové opěrky ( viz. Obr. ll
) skládající se ze dvou částí- vnitřní

část

ze suchých zipů a vnější

měkká

vrstva, kterou

je možno nastavit podle aktuálních potřeb opory uživatele.
Existují také zádové
skořepinou

U

klientů

opěrky

speciální

skořepinové,

které jsou

a vnitřní měkkou vrstvou (Frantalová, 2006,

po poškození míchy také platí, že

čím

tvořené

pevnou

č.2).

je mícha poškozena výš, tím vyšší

zádovou opěrku klient potřebuje.
Zádovou opěrku a sedák také nazýváme sedací jednotkou (Faltýnková, 2004).
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vnější

Obr. ll (zádová opěrka)

U

některých uživatelů

opěrka

jsou

součástí

sedací jednotky

popruhy (viz. Obr. 13) a

hlavy. Tvary opěrky hlavy jsou různé- od plochých přes jednoduché a složitější,

v tvaru jednoho oblouku (viz. Obr. 12) až po
podle

fixační

potřeby

uživatele.

pánev (Frantalová, 2006,

Nejčastěji

používané

několikadílné,
fixační

které je možné tvarovat

popruhy jsou ramenní a

č.6).

Obr. 12 ( opěrka hlavy - jednooblouková)

Obr. 13

(fixační

popruh pánvový)

přes

Sedací

polštář

přispívá

ke kvalitě a pohodlnosti sedu. Sedací

- je

součástí

sedací jednotky a

většinou

je odnímatelný.

polštáře můžeme rozdělit

Výrazně

na tvarované a

rovné, na pevné a tekuté. Pevné polštáře jsou pěnové a gelové, tekuté polštáře využívají
vzduch ( viz. Obr. 14 ) vodu nebo hydrokoloidní látky
2005,

různého

složení (Frantalová,

č.6).

Obr. 14 - (sedací polštář - tekutý vzduchový)

Nášlapná patka - ( viz. Obr. 15 ) slouží na jednoduché sklopení vozíku asistentem na
zadní hnací kola. Nachází se v zadní
centimetrů

části

nad zemí. U některých uživatelů je

vozíku, pod sedací jednotkou
zakončená

několik

malým kolečkem a její funkcí

je bránit překlopení vozíku dozadu při nepředvídané situaci.

Obr. 15 (nášlapná patka)
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Fixační

popruhy na dolní

stupačky.

končetiny

Slouží k fixaci dolních

na

bočnicích

aby nedošlo k sesunutí nohou ze

stupačky.

- ( viz. Obr. 16 ) jsou

končetin,

umístěné

U jedinců spastického typu postihnutí (např. DMO), se umísťují ve většině případů před
dolní končetiny, u jedince plegického typu postižení za dolní končetiny.

Obr. 16 (fixační popruhy na dolní končetiny)

Rukojeti vozíku - jsou umístěné na rámu vozíku, v horní části zádové opěrky. Mohou
být buď pevné nebo polohovací (viz Obr. 17). Povolením pojistného šroubu lze rukojeti
polohovat podle potřeby pro asistenta, a to
tlačení

směrem

nahoru či

dolů.

Slouží asistentovi při

vozíku do kopce a při překonávání překážek (např. schody, obrubník, nerovný

terén aj.).

Obr. 17 - (rukojeti vozíku - polohovatelné)
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Brzdy zadních hnacích kol - (viz. Obr. 18) užívají se na

zabrzdění

mechanického

vozíku na místě, při vykonávání běžných denních aktivit. Nesmí se používat na brzdění
mechanického vozíku z kopce nebo dobrzďování při vyšší rychlosti, jinak totiž hrozí
nebezpečí převrácení

nebo vypadnutí jedince z vozíku.

Obr. 18 (brzda zadních hnacích kol)
Batohy - (viz. Obr. 19) většina klientů, kteří používají mechanický nebo elektrický
vozík, nosí v zadní části batoh či tašku. Slouží k odkládání osobních věcí a věcí nutných
v neočekávaných situacích.

Obr. 19 (batoh na mechanickém vozíku)
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2.4 Ergonomické aspekty
Výběr

2.4.1

mechanického vozíku

Tak jako se zdravý jedinec pohybuje vzpřímeně po dvou

končetinách, tělesně

jedinec se pohybuje na mechanickém vozíku v sedě. Proto je
bude nejbližších

pět

let

součástí

důležité,

postižený

aby vozík, který

jeho pohybu, byl vybrán tak, aby mu byl "ušitý

přímo

na tělo".
Jako první by
vozíku

měla

potřebuje

být otázka: kjakým

činnostem

klient, který se pohybuje jen po

se bude vozík využívat? Jiný typ

bytě

a občas vyjde

před dům,

a úplně

jiný typ klient, který je aktivnější - pracuje,sportuje, jezdí autem. Úplně jiný vozík
potřebuje

rostoucí

dítě .

Dalšími

neméně důležitými

a finanční možnosti klienta (úhrada zdravotní

kritérii jsou hmotnost, vzhled

pojišťovnou

a výška doplatku samotným

klientem) (Frantalová, 2005).

Mezi další podstatná kritéria patří:
•

prognóza vývoje fyzického stavu

•

způsob pohánění

•

životní styl klienta před úrazem

•

účast

•

jak ovlivní rozměry vozíku jeho používání při

•

jaký je předpoklad změny tělesné hmotnosti

•

jak je klient schopný udržovat vozík v dobrém technickém stavu (Faltýnková, 2004)

mechanického vozíku klientem

klienta na sportovních aktivitách
běžných

denních aktivitách

2.4.2 Parametry správně nastaveného mechanického vozíku
Vozík je
třeba,

třeba přizpůsobit potřebám

klienta, nesmí se klient

aby sed ve vozíku byl pohodlný a aby

nesmí bojovat s tím, aby ve vozíku

zůstal

umožňoval

přizpůsobovat

vozíku. Je

všechny aktivity, sedící

člověk

a nepadal. Proto je velmi žádoucí i z tohoto
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pohledu zhodnotit

nejdříve

parametry a nároky sedu konkrétního jedince a poté

specifikovat vozík.
Jiný typ podpory sedu

potřebuje

poúrazový paraplegik s výškou poškození míchy

12. hrudním obratli, jiný typ tetraplegik
míchy. Jin)· typ podpory bude u
pohyby a jinou oporu
straně

potřebuje

(Frantalová, 2005,

Důležitá

je také

šířka

k bočnici).

Měření

5.

krčního

obratle s poškozením

s neurologickou poruchou a s neovladatelnými

nechodící pacient po mrtvici s ochrnutím na jedné

č.4)

Měří

sedáku.

sedacích partií, na každé

dítěte

při zlomenině

při

straně

se

se v

sedě

připočítají

na pevné podložce, v nejširším

2 cm (vzdálenost od sedací

probíhá tak, že na vozíku klientovi

volně

části

místě

vozíku

vsuneme natáhnuté prsty

mezi sedací partie a područky.

Hloubka sedáku se

měří

v sedě na vozíku, pánev je ve

středním

postavení,

přední

hrana sedáku musí končit 5 cm před podkolenní rýhou, jinak by totiž byly utlačené cévy
a otékaly by nohy (Faltýnková a kol., 2004).
měl

Vozík by
polštáře
při

být

vyměřený

jiná, a tak je

už s konkrétním sedacím

ovlivněná

sedu ve vozíku na jiném

polštářem.

Výška je u každého

i výška, kam na zádech klienta dosahuje zádová

polštáři.

Zádovou

opěrku

opěrka

je vhodné vybírat nejen podle

tvaru a potahu a možností jejího nastavení, ale i podle možností nastavení úhlu mezi
sedákem a zádovou
90°) nebo naopak
sedák - zádová

opěrkou.

zvětšit

a

do záklonu (více než 90°). Další možností je náklon, kdy úhel

opěrka zůstává

klienta (Frantalová, 2006,
Stupačka

Podle potřeby klienta je možné úhel zmenšit (na méně než

90°, ale celý sed je

nakloněný

v prostoru podle

potřeby

č.1 ).

bočnice stupačky

jsou nastavené v takovém postavení, aby bylo

zajištěno

správné úhlové postavení dolních končetin. Úhel zásadním způsobem ovlivňuje
postavení nohy v hleznu a následné postavení celé nohy, tím i úhel v
postavení pánve a
bočnice stupačky

zároveň

i

páteře. Důležitá

se sedákem. U

stupačky

(Frantalová, 2006,

Bočnice

a područky jsou

stupačky

je

kyčelním

je délka

stupačky

důležitý

úhel mezi rovinou a

kloubu,

a úhel, který svírá
bočnicí

č.4).

důležitým

prvkem rovnováhy a stability. Abychom zajistili

stabilitu trupu, která chybí, musíme dodat zevní oporu ajednou zjejích

součástí

jsou

i bočnice a područky. Výška bočnice a područky se musí měřit vždy v sedě na tom
sedacím polštáři, který bude mít uživatel ve vozíku (Frantalová, 2006, č.5).
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Mezi prvky nastavení patří i výška sedáku od země - zda je sedák v horizontální rovině
mírně

nebo

šikmo. Zešikmení zajistíme vhodným nastavením zadních hnacích kol
směrem

vertikálním

a současně i nastavením

předních

kol. Dalším

důležitým

parametrem nastavení je těžiště vozíku. Čím víc jsou zadní hnací kola na rámu vpředu,
tím lépe vozík jezdí, zato se ale snáze

překlopí

dozadu. Naopak posun kol po rámu

dozadu zlepšuje stabilitu vozíku, avšak na úkor snazší ovladatelnosti. S umístěním
zadních hnacích kol ve

směru předozadním
může

Optimální je, pokud uživatel

způsob

ovlivníme i

ovládat horní

třetinu obruče

ovládání vozíku.

tak, aby efekt pohybu

byl maximální.
Pro dobré ovládání mechanického vozíku je optimální, když klient, který v něm sedí
vzpřímeně
konečky

rukama podél vozíku dosahuje

obou prostředníků na střed hnacích kol (Frantalová, 2007,

V některých
opěrky

polštáři, volně spuštěnýma

na sedacím

případech

opěrka

je nutná hlavová

a fixační popruhy. Použití hlavové

je takové, že její tvar, výška a umístění ve

krční páteře

a hlavy klienta.

Opěrka

by měla být

směru

umístěna

č.6). Fixační

2.5

Prostředí

navrchu (Frantalová,

a bariéry

(viz Obr. 20,

příloha

3) je

klíčovým

samostatnost a který jim
součástí společnosti

naší

nezpůsobuje

umožňuje

prvkem

umožňuje

založena na rovných právech a prvkem, který

které

úplně

popruhy by neměly omezovat klienta v jeho denních aktivitách.

Přístupné prostředí

Různorodost

musí vyhovovat postavení

tak, aby pohodlně podepírala

hlavu v oblasti velkého týlního otvoru a nad ním, ne však až
2006,

č.l).

vést aktivní

handicapovaným

společenský

založené na nediskriminování a úplném

společnosti

vyžaduje

vytváření prostředí

zdravotní postižení a vady.

Přístupnost

společnosti,

která je

jedincům

a ekonomický život. Je
začlenění

bez

všech

překážek,

občanů.

takového,

je tedy záležitostí všech,

nejen menšiny, která vyžaduje zvláštní péči. Úlohou naší neustále stárnoucí populace je
a bude prosazovat

přístupnost

parkovací místa aj.) je
měli

brát v úvahu

které

člověka

čerpat

součástí

pro všechny.

rozvoje osobnosti každého

různorodost společnosti

obklopuje, by

Vystavěné prostředí

mělo

a lidskou

člověka.

potřebu

(budovy,

náměstí,

Proto by projektanti

nezávislosti.

Prostředí,

být navrhnuté tak, aby všichni jeho uživatelé mohli

z možností, které nabízí - tj. kulturu,

otevřené

prostory, komunikace, služby atd.

(Aragall a kol., 2003). Na svých cestách může jedinec, kter)· používá mechanický vozík,
narazit na

nepřístupné

bariérové

prostředí

(viz Obr. 21,

příloha

3) anebo se setkat

s přístupným vystavěným přírodním prostředí. (viz Obr. 22, příloha 4).

Přístupné prostředí

Ohleduplné:

a jeho parametry:

prostředí

by

mělo zohledňovat

rozmanitost jeho

uživatelů.

Nikdo by se

zde neměl cítit odstrčený a každý by k němu měl mít přístup.

Bezpečné: prostředí

součást prostředí,

by

mělo

být pro všechny uživatele. Všechny prvky, které

musí být navrhnuty s ohledem na

vyčnívající předměty, rozměry

Zdravé:

prostředí

by

nemělo

bezpečnost

tvoří

(kluzké podlahy,

zárubní atd.).

ohrožovat zdraví ani

vytvářet

zdravotní problémy

těm,

kteří trpí chorobami nebo alergiemi. Životní prostředí by svým uzpůsobením a

vzhledem mělo dokonce podporovat zdravé užívání prostorů a výrobků.

Funkční:

design

prostředí

by

měl

být takový, aby bez jakýchkoli

problémů

plnil svou

funkci.

Srozumitelné: dané
problémů.

•

Z tohoto

prostředí

by mělo

umožňovat

důvodu je důležité především

Srozumitelné informace: je

důležité

zemích a vyvarovat se používání
by mohlo docházet k matení
•

Prostorové
a funkční,

uspořádání:

nemělo

Estetické: Projekt byl
přijat

orientaci všem svým

uživatelům

bez

toto:

užívat symboly, které jsou stejné ve všech

výrazů

nebo zkratek v místním jazyce, protože

uživatelů.

je

důležité,

aby bylo pro uživatele srozumitelné

by je mást a dezorientovat.

měl působit

(Aragall a kol., 2003).

esteticky, aby jeho výsledek byl všemi

pozitivně

2.6

Asistent a mechanický vozík

Asistent je
bariéry

důležitou

prostředí

hygiena,

osobou, která
může

nebo

přesuny,

vozíčkáři

pomáhá

překonávat

klientovi pomáhat v běžných denních

architektonické

činnostech (např.

oblékání atd.).

2.6.1 Zásady asistencie s mechanickým vozíkem

•

Asistent se musí

naučit

zdvihnout přední

kolečka

terénu,

•

případně

Při sklápění

sklopit vozík dozadu na velká zadní kola, aby dokázal
od

země

a byl schopný jezdit s vozíkem po nerovném

do a z obrubníků či

schodů.

vozíku na zadní kola stojí asistent vzadu za vozíkem, jednou nohou

sešlápne nášlapnou patku a rukama tlačí rukojeti vozíku směrem dolů.

•

Vždy, když asistent potřebuje sklopit vozík na zadní hnací kola, musí to

nejdřív

oznámit klientovi (Faltýnková a kol., 2004).

•

Při

každém

části

přesunu přes

zádové

přesunu

opěrky

bariérový terén se musí asistent

přesvědčit,

že v zadní

se nenachází žádný batoh, taška apod. Je nutné tyto

sundat, jinak by asistentovi

překážely

věci při

a mohly by zkomplikovat

samotný přesun.

•

Některé

standardní vozíky mají namísto nášlapné patky odklopná jistící

kolečka

proti přepadnutí. Je nutné je při přesunu přes bariéru zaklapnout pod vozík.

•

Většina

kolečka.

aktivní

vozíků

nemá v zadní

části

ani nášlapné patky ani odklopná jistící

Takový vozík pak asistent naklopí jen tlakem na rukojeti vozíku

směrem dolů.
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2.6.2 Manipulace a přesuny s vozíkem v bariérovém prostředí
Protože naše okolní

prostředí

není z hlediska

vozíčkáře

kapitolu o manipulacích s vozíkem v bariérovém

zdaleka ideální, uvádím tuto

prostředí.

Domnívám se totiž, že

správnou manipulací s vozíkem si asistent (či asistenti) může ušetřit spoustu energie.

Obrubník Přesun

způsoby překonávání

na obrubník a z obrubníku

Asistent naklopí vozík na zadní hnací kola, podle typu vozíku

buď

tlakem na rukojeti

vozíku nebo sešlápnutím nášlapné patky. Vozík se dostane na zadní kola a asistent ho
zatlačí

k obrubníku.

kola na obrubník a
příliš

Přední kolečka
zatlačí

vozík

spustí na obrubník a

dopředu.

Tento

způsob

zároveň

nadzdvihne zadní

je vhodný v případě, že není

vysoký obrubník a chodník je rovný bez děr a nerovností.

Další způsob je zadními koly k obrubníku (viz Obr. 23).

Obr. 23

(přesun

na obrubník- zadní kola k obrubníku)

Vozík stojí na zadních kolech. Asistent drží vozík za rukojeti a pomalu ho vytáhne nad
obrubník (viz Obr. 24). Asistent neustále komunikuje s klientem a zajistí, aby zadní
část

vozíku byla bez batohu.
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Obr. 24 ( přesun nad obrubník )

Asistent potom vytáhne vozík na chodník

či

jiný terén tak, aby ho mohl postavit na

všechna čtyři kola. Stejným způsobem se dostává z obrubníku dolů. Vozík se naklopí na
zadní kola a

zatlačí

k obrubníku. Asistent drží vozík za rukojeti a pomalu ho spouští

z obrubníku, poté opět položí vozík na všechna čtyři kola.

Přesun

na obrubník bez asistenta

Klient sa dopraví s vozíkem k obrubníku. Záběrem za obruče zadních hnacích kol
dostane vozík na zadní kola, přední kolečka se přitom dostanou na obrubník. Zadní kola
jsou na doraz k obrubníku (viz Obr. 25).
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Obr. 25 (příprava na přesun přes obrubník- zadní kola u obrubníku)

Mírně

se předkloní trupem dopředu a záběrem za obruče přesune vozík na obrubník (viz

Obr. 26).

Obr. 26 ( samotný přesun nad obrubník)
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Schody a způsoby jejich překonávání
Jízda po schodech nahoru a dolů

Asistent naklopí vozík na zadní kola, klient je zády ke
prvního schodu. Schody musí být dost široké,

čímž

je

schodům.

Zadní kola se dotýkají

zabezpečená

lepší opora zadních

kol. Asistent stojí na prvních dvou schodech (viz Obr.27).

Obr. 27 ( příprava na přesun po schodech - zadní kola pod prvním schodem)
Udržováním rovnováhy asistent vytahuje vozík za rukojeti po jednotlivých schodech
(viz Obr. 28).

Obr. 28 ( samotný přesun po schodech)

Klient pomáhá při vytahování
klienta a asistenta, tj.

záběrem

společný záběr

za obruče zadních kol.
za

obruče

Důležité je

sladit pohyby

a tah za rukojeti. Stejným

způsobem

probíhá přesun i po schodech dolů. Asistent naklopí vozík na zadní kola, a to ještě před
nájezdem ke

schodům. Směrem dolů

po schodech je opět

důležité

udržovat rovnováhu.

Asistent drží vozík za rukojeti a spouští vozík po jednotlivých schodech. Klient pomáhá
přibrzdvováním

za

obruče

zadních kol. Asistent se posouvá po jednotlivých schodech,

hned za vozíkem. Každá noha asistenta stojí vždy na jednom

schodě,

pod sebou

či

nad

sebou.

Nerovný terén - varianty přesunu.

Jízda po nerovném terénu

Před

vjezdem na nerovný terén naklopí asistent vozík na zadní kola. Celou trasu po

nerovném terénu je vozík na zadních kolech (viz Obr. 29). Asistent přidržuje vozík za
rukojeti a udržuje ho v rovnovážné poloze. Klient pomáhá asistentovi
obruče

záběrem

za

zadních kol. Po nerovném terénu se asistent pohybuje s klientem na vozíku

pomalu a

bezpečně.

Povrch terénu, po kterém se s jedincem sedícím na mechanickém

vozíku můžeme přesouvat,
travnatý

či

může

být různého charakteru,

např.

povrch s pohybující se strukturou - písek. I

neustále komunikuje s klientem. Asistent také musí
vozíku i v tomto

případě

při

kamenitý (viz Obr. 30),
tomto

zabezpečit,

přesunu

asistent

aby se v zadní

části

nenacházel žádný batoh, který by mohl asistentovi

komplikovat přesun.
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Obr. 29 ( vozík na zadních kolech )

Obr. 30 (kamenitý povrch)
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3. Cíl a úkoly práce
3.1 Cíl práce

Cílem mé práce je zhodnotit ergonomické aspekty

správně

nastaveného mechanického

vozíku u klientky s diagnózou míšní léze - paraplegie Th 6 a u klientky s diagnózou
DMO - tetraparetická forma. Dále je mým cílem najít spojitost správného nastavení
mechanického vozíku s aktivitou klientek při překonávání architektonických bariér.

3.2 Úkoly práce

1. Hodnocení kvality sedu klientek na mechanickém vozíku a ergonomické hodnocení
nastavení stávajícího mechanického vozíku

2. Navrhnutí vhodných změn nastavení mechanického vozíku u obou klientek

3. Vyhodnocení změn postury a sedu u klientek po nastavení vozíku
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4. Metodika práce

Jak vyplývá z informací v teoretické

části

práce, kvalita života jedince, který k pohybu

používá mechanický vozík, je ovlivňována skupinou různých
Na tohoto jedince má vliv

prostředí

faktorů.

a jeho bariérovost a bezbariérovost, kvalita

nastavení mechanického vozíku, dobrá spolupráce a komunikace s osobním asistentem.
V kapitole výsledky doplním

předcházející

informace o poznatky, které jsem získal

pozorování dvou klientek pohybujících se bariérovém
vhodné

změny

prostředí

při

a následně navrhnu

pro zlepšení sedu, postury a jízdních vlastností mechanického vozíku.

4.1 Metodický postup

Kvalitativní výzkum interpretuje pohledy subjektu tím, že výzkumník

přijímá

perspektivu. Používá se podrobný popis každodenních situací. Jedná se o
akcím a

významům

jejich

porozumění

v jejich sociálním kontextu. Rozbor vychází z velkého množství

informací o malém

počtu jedinců.

participativní pozorování

jedinců

Použitou metodou k získání zkušeností je

pohybujících se na mechanickém vozíku v časovém

období jednoho roku
(cit. z http://www.ftvs.cuni.czlhendllindex l.htm).
Své zkušenosti o dané problematice jsem získal dílem díky pozorování a dílem také
díky absolvování odborného kurzu MUDr. L. Frantalové - Principy sezení a správného

držení těla.
Pro sledování sedu, postury a nastavení mechanického vozíku byly vybrány
klientky. Každá z klientek

měla

dvě

rozdílnou zkušenost s používáním a aktivitami na

mechanickém vozíku.
Bylo hodnoceno správné ergonomické nastavení mechanického vozíku a sed klientek na
mechanickém vozíku. To jsou prvky, které jsou

důležité

pro kvalitní sed a správné

provedení pohybů při jízdě na mechanickém vozíku.
Na

základě zjištěných

změny,

chyb sedu a nastavení mechanického vozíku navrhnu vhodné

které budou sloužit k dosažení korekce sedu a zkvalitnění jízdy.

Předpokládám,
Předpokládám,

že mým pozorováním nastanou změny v sedu klientek a že se sed zlepší.
že

přestavením

stávajícího mechanického vozíku se zlepší jízdní

parametry tohoto vozíku a to znova přispěje k zlepšení sedu.
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Předpokládám,

že

přestavením

stávajícího mechanického vozíku se zlepší jízdní

parametry tohoto vozíku a to znova přispěje k zlepšení sedu.

4.2 Charakteristika sledovaného souboru
Pro

účely

této práce byly vybrané

dvě

klientky reprezentující svou skupinu pohybující

se na mechanickém vozíku s ohledem na základní
Jedna z klientek reprezentuje skupinu

jedinců

rozdělení

v teoretické

části

práce.

s diagnózou DMO, druhá klientka

skupinu s diagnózou transverzální míšní léze - paraplegie. U každé klientky je tedy
rozdílný způsob pohybu a jiný způsob používání mechanického vozíku.

Klientka

č.l

Věk:16
Vzdělání:

základní

Profese: studentka

Diagnóza: DMO - tetraparetická forma

Klientka
Věk:

č.2

25

Vzdělání:

vysokoškolské

Profese: studentka

Diagnóza: transverzální léze míšní - paraplegie Th 6
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5. Hodnocení výsledků

5.1 Hodnocení kvality sedu klientek a nastavení mechanického vozíku

Klientka

č.l - stručná

kazuistika

Mechanický vozík: aktivního typu, používá na překonání dlouhých vzdáleností, je nutná
při překonávání

asistence
rovině

architektonických bariér,

při jízdě

na delší vzdálenost po

i v terénu také nutná asistence.

RA: bezvýznamná
OA: Porod v 32. týdnu, porodní hmotnost 1600/47, ventilace, psychomotorická

retardace, v roce 1999 oboustranná ortopedická Strayer operace na dolních končetinách,
dochází do

Dětského

centra Arpida,

navštěvuje

praktickou školu. Od 6 let se pohybuje

na mechanickém vozíku, nyní používá již 3. mechanický vozík. Vozík používá

denně

již 2 roky.
S ohledem na

věk

ll let používá k

a růst byl vybrán

chůzi čtyřbodové

větší

mechanický vozík, bez další kompenzace. Od

hole. Od 13 let je schopna ujít kratší vzdálenost do

0,5 km za pomoci francouzských holí. Klientka taktéž využívá na delší trasy elektrický
vozík.

Hodnocení sedu a nastavení mechanického vozíku:
Sed je samostatný bez
šířka

vozíku. Dolní

fixačních popruhů,

končetiny

posunutý do pravé strany, což umožňuje

mají tendenci se sbíhat do abdukce a trup je

levou stranu. Klientka je schopná

oběma

větší

ukloněný

na

opěrka

je

rukama ovládat vozík. Zádová

z nylonového materiálu bez možnosti nastavení. Sahá pod lopatky, ale rukojeti vozíku
se dotýkají dolních

úhlů

lopatek.

Opěrka

je

zakloněná

v úhlovém nastavení v rozmezí

95° až 100°, což neumožňuje klientce dosáhnout na hnací
dozadu a to jí
stupačky

znemožňuje

rychlejší a

kvalitnější

jízdu a

obruč

přesuny. Stupačka

končetiny

nejsou v dobrém úhlovém nastavení. Dolní

v kolenních kloubech úhel ll oo, namísto

doporučených

zadních kol

dostatečně

a

bočnice

klientky svírají

90° nutných ke kvalitnímu

napřímení.

Klientka si ulevuje tím, že pánev má vysunutou víc
stupačku.

Dochází ke kulatění zad, tzv. kyfotizaci.
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dopředu

a tím se snaží dosáhnout na

Rychlejší jízda u klientky
umístěné

popruhy jsou
extenčního

způsobuje

za dolními

končetinami.

Dolní

končetiny

postavení, dochází k dalšímu posunu pánve a trupu
obruče

klienty z vozíku. Hnací
překonávání

končetin, fixační

zvyšování spasticity dolních

se dostávají do

dopředu

a sesouvání

jsou z nerezu, klientce se potí ruce a při jízdě po rovině a

bariér jí prokluzují. Nepoužívá sedací polštář.

Kvalita jízdy před nastavením mechanického vozíku
značné

Pohyb této klientky na stávajícím mechanickém vozíku vykazoval
Jízda po

rovině

byla pomalá a tato pomalost

způsobovala občasné,

malé

Když se klientka rozhodla pro rychlejší jízdu, musela trup dostat více do

nedostatky.

změny směru.

předklonu,

aby

zintenzívnila záběr horních končetin na hnací obruče.
Důsledkem

záklonu zádové

proklouzávaly ruce po

obručích

opěrky

a vysunutých rukojetí bylo, že klientce

a nedostaly se na zadní

část

obručí,

hnacích

zpomalovalo jízdu. I malá nerovnost znamenala problém v podobě
bylo

třeba překonat.

mírně

Do úvahy

přicházela

přetrvávající

i

což taktéž

překážky,

spasticita dolních

kterou

končetin

a

i pravé horní končetiny, která se zvyšovala hlavně při jízdě přes překážky.

Kvalita jízdy

při

překonávání

nedostatky.

Přetrvávala

vykazovaly

méně

architektonických bariér také vykazovala

znovu zvýšená spasticita dolních

kvalitní úchop za hnací

obruče

a to znamenalo

strany asistenta. To se týká jak kvality

záběru směrem

kvality udržování stability a koordinace

směrem dolů, např.

Dalším

důležitým

faktorem, se kterým bylo

při překonávání schodů směrem dolů.
důvěrou

končetin.

nahoru

třeba počítat,

Horní

končetiny

intenzivnější

např.

určité

práci ze

po schodech, tak i

po schodech.

je určitá míra strachu,

hlavně

To souvisí s dobrou spoluprací s asistentem a také

k asistentovi.
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Klientka

č.2

-

stručná

kazuistika

Mechanický vozík: aktivního typu, používá k samostatnému pohybu, je nutná asistence
při

překonávání

architektonických bariér. Klientka zvládá nerovnosti lehkého

charakteru, jízdu do mírného a středního kopce. Malý obrubník do výšky 1O cm překoná
bez pomoci asistenta.
RA: bezvýznamná
OA:

běžné dětské

nemoci

NO: V roce 2001 po pádu z kopce

utrpěla

polytrauma s tříštivou frakturou Th 5,6, po 4

dnech byla transportována do ÚVN Střešovice, kde byla operována. Po operaci byla
přeložena

poté

na spádovou chirurgii. Na urologickém oddělení

rehabilitační

oddělení

v Českých

začala

Budějovicích,

se selfkatetrizací, dále

dále

následoval

pobyt

v Kladrubech, Slapech a Centru Paraple. Trvá spastická paraplegie, sebeobsluhu
a přesuny zvládá bez
antidekubitní polštář,

problémů.

pomůcky

pomůcky

Jako

používá mechanický vozík,

pro selfkatetrizaci. Mechanický vozík používá 5 let.

Hodnocení sedu a nastavení mechanického vozíku:

Sed je samostatný bez

fixačních popruhů,

zádová

opěrka

je v mírném záklonu mezi

úhlem 95° až 100°. Dochází k mírnému kulacení zad (kyfotizaci). Pánev je
ukloněná

na pravou stranu, klientka kompenzuje úklon pánve

napřímením

mírně

trupu,

čímž

dochází k prohloubení bederní lordózy a levé rameno se dostává výše než rameno
pravé. Používá dvoukomorový sedací
klientky

způsobuje

nejistotu sedu

Pánev vykonává malé pohyby po
Kolena jsou vysunutá více

před

polštář plněný

především překonávání

polštáři, nebezpečí

vozík a sedací

částí

sesouvání noh ze

bot o povrch, což je

architektonických bariér. Hnací
delších vzdáleností špiní ruce.
problémy

stupačky

bariér a nerovný povrch.

vysunutí a pádu klientky z vozíku.

část

v úhlovém rozmezí 95°až 100° a povolující se
způsobuje občasné

vzduchem, tzv. Roho. U této

je krátká.

fixační

Stupačka

popruh na dolní

nepříjemné

obruče

zadních kol jsou z nerezu a

hlavně při přesunech např.

a

nebezpečné

brzdných ploch

z vozíku na

dozadu, hrozilo nebezpečí pádu na zem a zranění.
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končetiny

dozadu. Dochází tak k drhnutí zadních

zvlášť

Opotřebení

je nastavena

lůžko.

ručních

při

překonávání

při překonávání

brzd

způsobovalo

Vozík unikal do strany nebo

Kvalita jízdy před nastavením mechanického vozíku
např.

Kvalita jízdy u této klientky vykazovala lepší parametry,
horních
měla

končetin

tendenci

na hnací

obruče

přesouvat směr

byla lepší.

Směr

straně,

jízdy k levé

jízdy udržuje,

při

postupný

záběru

delších trasách

což se projevovalo

způsobovala

dlouhém rovném chodníku. Delší jízda také

kvalita úchopu a

především

předsun

na

ramen a

kyfotizaci. Pokud klientka překonávala nerovný terén bez pomoci asistenta, sesouvající
stupačky způsobovaly

se nohy ze

problémy. Paty zadrhávaly o povrch, klientka se
končetin

musela zastavovat a upravovat polohu dolních
způsobovala

bolestivost v oblasti ramenních

pletenců,

na

stupačce.

což je

Delší jízda také

důsledek

nekvalitního

držení trupu a ramen.
Pneumatiky vykazovaly
především

tvrdší

značné opotřebení

a to se projevovalo na

kvalitě

jízdy,

po rovném povrchu. Klientka používala plné pryžové pneumatiky, které jsou

vůči

povrchu a

méně

tlumí nárazy

při

seskocích z malých

obrubníků

nebo

něco

lepší

schodů.

Kvalita jízdy

při překonávání

parametry než u klientky

č.l.,

architektonických bariér vykazovala také o
je zde

kvalitnější

úchop a

záběr

na hnací

obruče

kol. U této klientky jsou síly v poměru asistent - klient lépe rozloženy a to
při překonávání schodů směrem
způsobena
důvěra

nahoru.

Přetrvává

lehkými pohyby pánve po sedacím
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především

ale nejistota v sedu, která je

polštáři.

k asistentovi a dobrá spolupráce s asistentem.

zadních

I u této klientky je

důležitá

5.2 Návrh změn pro nastavení mechanického vozíku u obou klientek

Po zhodnocení sedu a stavu nastaveného mechanického vozíku u obou klientek jsem
vybral

určité

změny

v nastavení.

Změny

byly provedeny na vozících klientek

s doporučením ponechat toto nastavení. N e všechny
a tyto

změny

Klientka

se

podařilo

provést natrvalo

se budou řešit při pořizování nového mechanického vozíku.

č.l

•

Sed a sedačka - je vhodné zúžit šířku sedu.

•

Zádová

•

změny

opěrka-

je

potřebná

úprava sklonu na úhel 90°, velmi vhodné by byly

polohovatelné rukojeti vozíku. Na novém vozíku

doporučuji

opěrku

s možností nastavení pomocí suchých

zipů

dopředu

a dozadu.

Stupačka- je

zajistit dvojdílnou

a s možností polohovat

vhodné ji nastavit do úhlu 90° a posunout ji tak, aby se nohy celou

plochou opíraly o

stupačku.

Dále by bylo vhodné zajistit

stupačku

s větší

variabilitou nastavení, jako je změna sklonu, posun nahoru a dolů.

•

Bočnice stupačky

•

Fixační

-je třeba ji přizpůsobit nastavení

popruhy na dolní

končetiny

-

stupačky

při přesunech

a při

jízdě

si klientka

nastaví tyto popruhy před dolní končetiny.

•

Hnací obruče - lépe by se

osvědčily

se zabránilo prokluzování rukou

pogumované nebo eloxované

při pohánění obručí.

obruče,

Na delší trasy

aby

může

klientka použít bezprstové cyklistické rukavice.

•

•

Bočnice

a područky - pro tuto klientku jsou vhodné

opěrkami

anebo blatníky s loketními

Sedací

polštář

bočnice

s loketními

opěrkami.

- vhodný je kombinovaný, pevná

pěnová část

s tekutou hydrokoloidní složkou. Vhodný bude také malý

v kombinaci

abdukční

klín, který

lze vložit do sedacího polštáře.

•

Fixační trupové popruhy

-

doporučuji
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používat v

obzvlášť těžkém

terénu.

Klientka

•

č.2

Sed a sedačka - je potřeba upravit délku sedu, tzn. prodloužit sedací část. Spolu
se změnou sedací části je třeba upravit,

•

Zádová
zipů

opěrka

případně změnit

sedací polštář.

- se musí nastavit do úhlového postavení 90° a pomocí suchých

zpevnit dotáhnutí polohovací části.

•

Stupačka- je potřeba

•

Fixační

zmenšit úhlové nastavení sklonu stupačky na 90° až 95°.

popruhy na dolní

končetiny

- je vhodné zajistit nové s možností

lehkého nastavování i pro klientku.

•

Hnací

obruče - opět

by se více

osvědčily

pogumované nebo eloxované. Na

delší vzdálenosti doporučuji používat cyklistické rukavice bezprstové.

•

Pneumatiky zadních kol- pro

lehčí

manipulaci by bylo vhodné je

vyměnit

za

nové plné pryžové nebo dušové. Záleží na klientce, jaké jí budou vyhovovat,
doporučuji

•

Ruční

•

Sedací

je otestovat na různých površích.

brzdy zadních kol- je nutné vyměnit brzdové válečky
polštář

pěnovou částí

-

doporučuji

dvousložkový, kombinovaný, a to s pevnou

v kombinaci s hydrokoloidní složkou.
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5.3 Hodnocení změn u obou klientek po úpravách na mechanickém vozíku

Klientka

č.l -

DMO - tetraparetická forma

Hodnocení sedu a postury
U této klientky jsem

změnil

nastavení její vlastního vozíku pomocí

podkládacího materiálu. Vlastní mechanický vozík
potřebných

nastavování do

neměl

opěrku

zády klientky.

poloh.

jsem vyrovnal do úhlu 90° vypodložením

Změna

velkého

tak velkou variabilitu

Sed jsem zúžil vypodložením po stranách, došlo k vyrovnání pánve do
Zádovou

různě

ve vyrovnání úhlového nastavení

pevnějším

opěrky

střední

roviny.

materiálem za

do úhlu 90° ukázala

malou změnu v kvalitě záběru horními končetinami.
Stupačku

jsem nastavil do úhlu 90°, zlepšilo se postavení v hlezenních kloubech a také

se zmírnila spasticita dolních končetin.

Opět je

směrem

směrem dolů

nahoru k sedací

části

nebo

pohybuje. Opory noh celou plochou o
plochy

stupačky.

nutná větší variabilita v posunu stupačky

stupačku

k povrchu, po kterém se vozík

bylo docíleno vypodložením stojné

Došlo k nastavení do úhlu 90° v kolenou a napřímení trupu. Také bylo

zamezeno posouvání klientky pánví

směrem

z vozíku i samotnému vypadnutí.

Vysvětlil

jsem klientce jak správně používat fixační popruhy a jejich význam při delších trasách a
při překonávání

architektonických bariér.

Protože klientka má vozík s blatníky,
To

přispělo kještě

lepšímu

přistoupil

napřímení

jsem k vypodložení horní části blatníků.

trupu, zlepšila se opora o horní

končetiny

statických

činnostech. Doporučuji

vypůjčený

sedací polštář, což opět přispělo ke zkvalitnění sedu a celkovému pohodlí.

Volil jsem

polštář

tedy blatníky s loketními

dvousložkový z pevného

pěnového

s hydrokoloidní látkou. Tím došlo k posunu celého
nahoru a tím se i upravil už na
dostaly nad rukojeti vozíku a
hnací

začátku zmiňovaný

opět

se zkvalitnil

obruče.

40

těla

o

opěrkami.

i

Použil jsem

materiálu v kombinaci

několik centimetrů směrem

problém délky

záběr

při

horních

opěrky.

končetin

Lopatky se

na zadní

části

Kvalita jízdy po přestavení mechanického vozíku

Kvalita jízdy u této klientky se po
změnila,

přestavení

značně

jejího mechanického vozíku

mimo jiné i díky použití podkládacího materiálu. Bral jsem v úvahu, že

přestavení

vozíku je dočasné, v rámci mého hodnocení.

Zlepšil se

záběr

a úchop horních

končetin

zlepšily úchopové kvality pravé horní

na hnacích

končetiny.

obručích

zadních kol.

Klientka zvýšila,

Hlavně

přiměřeně

se

svým

schopnostem, rychlost jízdy. Spasticita byla udržena pod kontrolou, takže se zlepšilo
překonávání

malých povrchových nerovností.

jízdy a držení

Nezpůsobovalo

směru jízdy.

Kvalita jízdy při

překonávání

architektonických bariér vykázala také podstatné zlepšení

- zlepšila se spolupráce s asistentem ve smyslu kvality
při jízdě

koordinace
přesunech

to rozhození plynulosti

po schodech nahoru a
nárůst

nevykazovala

dolů.

záběru

a udržování stability a

Klientka ani po opakovaných

spasticity a ani nic nenamítala proti možnosti

opakovaných přesunů.

Klientka

č.

2 - Transverzální míšní léze - paraplegie Th 6

Hodnocení sedu a postury

U této klientky bylo nastavení mechanického vozíku jednodušší. Sedací jednotka
nabízela

větší

variabilitu nastavení, proto jsem použil minimální množství podkládacího

materiálu. Zádovou

opěrku

jsem nastavil do úhlu 90° a došlo tak k

napřímení

trupu,

vymizela kyfóza a ramena se posunula více dozadu. Zešikmení pánve jsem upravil
vypodložením pravé zadní
pokleslo na

úroveň

tak jsme použili

části sedačky

ramena pravého.

polštář

pod sedacím

Neměli

polštářem.

Levé rameno

jsme k dispozici dvousložkový

polštář,

molitanový, který je tvarovaný podle sedu. Tento

klientka používá jako zálohu, a to v případě poškození

polštáře

výrazně

a

polštář

vzduchového. Zpevnilo

se spojení pánev- trup a sed se zkvalitnil z hlediska jistoty.
Nebylo možné prodloužit sedací část až pod kolena, a tak jsem přistoupil k otestování
delšího sedu na vypůjčeném vozíku. Sed se zasunul více dozadu a kolena tak výrazně
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netrčela. Fixační

do

popruh na dolní

končetiny jsem vyměnil

přední části stupačky. Změnilo

95°, takže k samotnému posunu

celý, což vedlo k posunu noh

se také úhlové postavení v hlezenních kloubech na

stupačky

nebylo

třeba přistupovat.

Za spolupráce technika specializujícího se na opravy mechanických vozíku jsme
vyměnili

v tomto

brzdné

válečky. Bezprostředně

potom klientka otestovala

případě

bezproblémové. Vozík

stabilně

držel na

místě

přesuny,

a nezaznamenali jsme
přistupovat

žádný posun do stran ani dozadu. Ani u jedné z klientek jsem nemusel
změně

polohy

těžiště

které byly

ke

pomocí posunu zadních kol. Tento parametr odpovídal ideálnímu

nastavení těžiště.

Kvalita jízdy po přestavení mechanického vozíku

Kvalita jízdy u této klientky po

přestavení

vozíku zaznamenala také

Snížila se tendence přesouvat se při delší jízdě po
hnací
části

obruče

zadních kol se zlepšil

horních

končetiny zpevněné fixačním

přestávkám kvůli úpravě
rovině,

tak i

noh.

vyhnula

výměně při

z přední

části obručí

na

překonávání

delších tras.

končetin

pneumatik také

přispěla

ke

vyjádřila,

že ale

zůstane při

při

častým

zkvalitnění

jízdy jak

měla

možnost

architektonických bariér. Klientka také

otestovat i pneumatiky dušové, kde ocenila kvalitu
nerovností. Nakonec se

na

popruhem nepropadávaly a zamezilo se tak

Výměna

při překonávání

Při záběrech

do levé strany.

zadní. Ustoupila bolest v oblasti ramenních kloubů při

Dolní

po

přenos

rovině

značné změny.

překonávání

terénních

používání plných pryžových, aby se

propíchnutí pneumatiky. V jejím případě jde o

poměrně

obtížnou a

především

po stránce

namáhavou situaci, především v obtížném terénu.
Kvality jízdy se

při překonávání

architektonických bariér zlepšila,

lepší stability pánve.
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6. DISKUSE
správně

Hodnocení

nastaveného mechanického vozíku a s tím spojený kvalitní sed a
měl

postura potvrdili, že se jedná o velmi komplexní problém. Sed ve vozíku by

být

pohodlný a měl by umožňovat všechny aktivity. Člověk by neměl bojovat s tím, aby ve
vozíku

zůstal

a nepadal z něho (Frantalová, 2005).

sedu pozitivně. To je

důležité zjištění,

nebo mimo mechanický vozík, by
Důležité

připomenout

je

Obě

protože každý sed,

měl

ať

změnu

už na mechanickém vozíku

vyhovovat daným kritériím správného sedu.
kvalitně

spojitost mezi

klientky reagovaly na

nastaveným mechanickým vozíkem a

sedem u jedinců s rozdílnými diagnózami. Bez správného rozpoznání diagnózy jedince
konstrukčních částí

a ovládání
důležité

mechanického vozíku by nebylo možné spojit tyto

prvky a přenést je na kvalitní a úspornou jízdu klienta.
č.l doporučuji při

U klientky

nákupu nového mechanického vozíku volit vozík s větší

variabilitou nastavování. Snížit rukojeti pod lopatky se
aktivním vozíku ukázal zlepšení
Důležité
opěrky,

je proto

zaměřit

se na

záběru

ale test na jiném

pomocí hnacích

obručí.

hlavně

zádové

sedací jednotku. To se týká

jak v nastavování její výšky, tak v pevnosti pomocí suchých

jsme jízdu na vozíku s pogumovanými
se i snížila potivost rukou.
doporučuji

také

především

ke

výměnu obručí

kvalitnějšímu
končetin

zpevnění

Otestovali

se i používání cyklistických rukavic. Proto

na novém mechanickém vozíku za gumové. U této
část vypůjčeným

sedacím

polštářem,

což

přispělo

sedu a vyrovnání celého trupu. Tyto faktory vedly ke

obruče. Podstatně

většího

zipů.

a došlo ke zlepšení úchopu, dokonce

ovládání mechanického vozíku, zlepšení úchopu a

na hnací

jsou

obručemi

Osvědčilo

klientky jsem vypodložil sedací

Změny

končetin

horních

variabilnější

nepodařilo,

se

změnil

záběru

horních

rozsah a kvalita jízdy této klientky.

rázu a jsou podstatné pro další fungování této klientky nejen ve

škole, ale i v domácím prostředí. Jsou velkým přínosem i pro rodinu klientky a společné
fungování v rodinném prostředí.
Mechanický vozík klientky
pořizování

přineslo

bolestivost horních

neboť

poskytoval daleko

nového vozíku jí doporučuji se

u této klientky

jízdě,

č.2

zaměřit hlavně

nastavení vozíku podstatné

končetin, hlavně

větší

ramenních

možnosti nastavení.

na změnu délky sedací

změny. Především

kloubů.

To vedlo

protože se zefektivnilo rozložení sil. U této klientky to byla
stále pracuje, studuje,

rekreačně

sportuje a za všemi
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Při

časti.

I

se zde odbourala

kještě kvalitnější
změna potřebná,

těmito

aktivitami se

dopravuje
měly

samostatně

efekt. I malé

nebo autem.

změny

Změny

nastavení zde byly menšího rázu, ale

přesto

přinést

velký

v konfiguraci mechanického vozíku mohou

č.l). Předpokládané změny,

efekt (Frantalová, 2007,

přineslo,

které moje pozorování

vykazují pozitivní efekt v samotném sedu klientek a v používání mechanického vozíku
po přestavení.
změnu

U obou klientek jsem využil pro

sedu a jeho

které poskytovala variabilita obou mechanických
klientů, kteří

širší použití i u jiných
informovat a vybírat u
nastavení vozíku

přímo

kontrolní servis a
by

měli

si budou

odborníků, kteří

přizpůsobení

vozíků.

důležitý

Má to

opatřovat

všechny možnosti,
význam pro

nový vozík. Je vhodné se

jsou schopni poskytnout jak servis, tak

na klienta, po nákupu vozíku a jeho vyzkoušení znovu zajistit

pravidelně

jej kontrolovat i po celou dobu jeho používání.

být schopní klientovi kdykoli poskytnout radu, servis

opravit mechanický vozík

přímo

u klienta doma. Nic není pro

při

poruše

vozíčkáře

či

Zároveň

dokonce i

horšího, než

když mu firma doveze mechanický vozík ještě zabalený. Vozík se rozbalí a poskládá,
klient se na

něj

posadí a dozví se: "Tak je to

dobře, můžete

vozík bez

problémů

používat." A bez dalšího nastavení a jakýchkoli rad firma odchází. Klient je bezradný,
bez další pomoci a rady trpí a přežívá na takovém vozíku.
Zjištění,

které pozorování v mé práci

zainteresovaných osob. Je
zpravidla
Dalšími

těmi

důležitým

přineslo, může

mít

přínos

poznatkem pro rodinné

i pro další skupiny

příslušníky, kteří

jsou

nejbližšími, kdo se pohybuje okolo jedince na mechanickém vozíku.

důležitými

osobami v životě

vozíčkáře

je zdravotnický personál -

lékař,

zdravotní sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, dále je do tohoto týmu potřebné zahrnout i
sociálního pracovníka, osobního asistenta a firmu

zajišťující

mechanický vozík a jeho

servis.

Přesuny

klienta na mechanickém vozíku

hlavně

v bariérovém terénu ukázaly, jak je

důležitá spolupráce mezi klientem a asistentem. Že to není jenom stránka fYzická, ale i

stránka

komunikační

a psychická.

Patří

sem také faktor

věkový

a zkušenost klienta

s používáním mechanického vozíku jak v terénu, tak na rovném povrchu Říká se tomu,
tzv. sžití se s vozíkem. Zde to bylo velmi

dobře vidět především
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na klientce

č.l .

Jízdy

po

rovině

a v minimálním terénu nevykazovaly žádné problémové situace. Ale

asistenta po opakovaných
v oblasti
vozíčkáři

důvěry

přesunech

v bariérovém

prostředí

znamenala problém

a spolupráce s novým asistentem. Asistent je ten, který také poskytuje

pocit jistoty,

důvěry

přidružuje při překonávaní

a odbourává strach, který se

důležitá. Ještě před

takových bariér, jako jsou schody. Proto je osobnost asistenta
nějakým

rokem dozadu mohl asistenta dělat kdokoli,

civilní službu. V dnešní

době

školením, nebo musí mít
Důležitým

výměna

faktorem jsou

se zákony trochu
vzdělání

hlavně

problémy, které se vyskytují

při

sám nemá strach ze samotného

hlavně

to byli jedinci vykonávající

pozměnily

odpovídající

a asistent už musí projít

potřebám

postiženého klienta.
případné

zkušenosti asistenta. To, jak reaguje na

samotném
přesunu.

přesunu,

zda už

někomu

To poukazuje na to, že

asistoval a jestli

kvalitně

nastavený

vozík a dobrý posturální sed ještě nejsou tím nejdůležitějším faktorem kvality přesunu.
Vždy, když asistent potřebuje dostat vozík na zadní kola, musí to
(Faltýnková, 2004).

Věk

včas

oznámit klientovi

klienta, jeho zkušenosti s pohybem na mechanickém vozíku i

zkušenosti s překonáváním architektonických bariér hrají také

důležitou

roli

při

spolupráci s asistentem.

Praxe ukazuje, že jedinec, který už
k bipedální lokomoci a naučil se
kvalitní
znovu

chůzi

a běžným denním

naučit nějakému

předtím

prošel zkušeností a motorickým

potřebným

činnostem,

pohybovým

nutným ke

se musí po posazení na mechanický vozík

novému pohybovému režimu.

dolních končetin na pohyb horních končetin,

stereotypům

učením

potřebný

Potřebuje přenést část

lokomoce

ke kvalitnímu záběru a jízdě.

Člověk dostal k pohybu bipedální lokomoci, vzpřímené postavení a chůzi po dvou

končetinách. Ale všichni někdy a nějak sedíme. Člověk, který sedí stále, a to už

z jakýchkoli

důvod,

sedí na vozíku (Frantalová, 2004). Proto je důležité, jak a na jakém

mechanickém vozíku sedí. Ajak rychle si osvojí nové pohybové stereotypy. Tyto
pohybové stereotypy se zafixují a promítají do všech pohybových

činností,

aktivního

i pasivního rázu, odehrávajícího se na mechanickém vozíku.

Dalším

důležitým

faktorem, který hraje úlohu v životě klienta, který se pohybuje na

mechanickém vozíku, je kvalita a intenzita rehabilitace.
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Potřebným

úhlem pohledu je

zhodnocení stavu,

kvůli

kterému se jedinec na vozíku pohybuje.
ještě něco

stabilizovaný a rehabilitace

vylepší nebo

špatně

stav po celou dobu

č.4).

Zlepší rehabilitace to,

nastavený mechanický vozík a naopak? Jedna i druhá část se navzájem

doplňují. Zároveň
tělesných

se

obě

je

třeba zdůraznit různorodost

postižení. Pozorování

mě přivedlo

různorodá

založená na dlouhodobé

k tomu, jaké jsou klientky rozdílné, i když

důvěře

a obsáhlá co do

soběstačnosti

samostatnosti a
paraplegie se
společná

řadí

pro

aktivity, tak i

soběstačnosti

Proto je

potřebné,

jízdy na vozíku,

přesuny

různorodá, přitom

ale

většina příznaků

Spolupráce funguje na jiné úrovni, jak co se týká

soběstačnost

zpět

a používání všech

dříve

dopracují

změny

uplatnění

sedu a postury se snahou
důležité hlavně

změnami tělesných

nácvik

(Trojan a kol.,

přizpůsobit těmto

u klientů

dětského věku,

proporcí. Je vhodné na to myslet

nového mechanického vozíku. Dnešní trh nabízí

s různou variabilitou nastavení, asi

cvičení,

kompenzačních pomůcek,

a perspektivu pracovního

nastavení mechanického vozíku. To je

pořizování

prvků

a pohybovým aktivitám.

z vozíku a

s podstatnými

Spolupráce je

také trvá delší dobu. Nácvik

novým podmínkám. Tito klienti se

2001). Rehabilitace také sleduje

počítá

do

klienta. Aktivita je

aby rehabilitace zahrnovala individuální i skupinové

které umožní maximální

změnám

potřeb

řadí

trvá delší dobu. Klientka s diagnózou míšní léze -

klientů.

skupinu

přizpůsobivosti

k samostatnosti,

změny

do skupiny, která je také velmi

větší

počtu příznaků.

a vnímání jednotlivých

pomalejšího rázu, zvykání si na nové

kde se

a rozdílnost jednotlivých skupin

pohybují na mechanickém vozíku. Klientka s diagnózou DMO se

skupiny, která je velmi

je

se jedná o stav

zůstane

používání mechanického vozíku stejný ( Frantalová, 2005,
co pokazí

Buď

nejvhodnější

jsou

různé

druhy

při

vozíků

vozíky, které tzv. rostou

s dítětem.

Rehabilitace je také jedním z prvních

kroků

k osvojení si pohybových

zručností,

což

dále vede k zapojení do pravidelných pohybových aktivit a sportu (Kábele, 1992). Sport
je podstatnou

součástí

života

tělesně

mechanickém vozíku. Aby však
přistoupit

k

odstranění

přístup

postižených

zdravotně

se pohybují na

ke sportu byl pro všechny stejný, musíme

všech bariér. Stále více postižených osob se

sportování s nepostiženými nebo sportuje
všechny:

jedinců, kteří

příležitostně

zúčastňuje

(Evropská charta sportu pro

postižené osoby, 1987). Podle Charty však možnost sportovat je

u postižených menší a odhaduje se, že celkové procentuální zastoupení postižených ve
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sportu je asi desetkrát menší než u ostatní populace. A to i napříč tomu, že každý
jedinec má zaručena stejná práva. U sportu se musí přihlížet také k tomu, že je nutné
používat jiný vozík na sportovní aktivity, než vozík, který jedinec používá v běžném
životě. Také na sportovním vozíku je důležité mít pod kontrolou správné nastavení sedu

a vozíku. To se projeví nejen v přípravě sportovce, ale i na samotném výkonu
sportovce.
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7. ZAVER

Hodnocení sedu a celkové postury jedince sedícího na mechanickém vozt'lru spolu
s hodnocením nastavení vozíku ukázalo, o jak složitý a náročný prvek se jedná. Spojení
těchto faktorů přispívá

k odstranění bolesti a dobrému zdravotnímu stavu jedince

pohybujícího se na mechanickém vozíku. Předpokládané změny, které moje pozorování
přineslo,

vykazují

pozitivní

efekt v samotném

sedu klientek a

v používání

mechanického vozíku po přestavení.
Nesprávné nastavení vozíku se projeví na celkové
nesprávným pohybovým

stereotypům

postuře

jedince,

naučení

se

a celkovým výsledkem je nekvalitní, neúsporná

a fyzicky i psychicky zatěžující jakákoli pohybová činnost.

Vhodné

změny

je dobré

provádět

za použití

dostatečného

množství podkládacího

materiálu. Je dobré mít k dispozici i několik mechanických vozíků s různými typy
sedacích jednotek. Rozdílné typy

povrchů

ukazatelem kvality mechanických

a bariérového

vozíků

prostředí

jsou také výborným

a dokáží zohlednit motorické schopnosti

jedince jak při pohybu, tak při udržování rovnováhy a koordinace.

Stejně

jako

schopností a
naučení

chůze,

tak i pohyb na mechanickém vozíku obnáší nácvik pohybových

stereotypů.

Správný sed spojený s dobře nastaveným vozíkem

a vštípení kvalitních pohybových

vzorů

a stereotypů, jenž jsou nutné pro

plnohodnotný život jedince pohybujícího se na mechanickém vozíku.
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