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Habilitáció - rehabilitáció

• Habit – have – haben = képes, bír, birtokol valamit

• A fejlődési rendellenesség miatt hiányzó képességek 

kialakítása (Pető v. Dévény) – habilitáció

• A szervezetet ért valamilyen károsodás miatt 

elvesztett képességek újra kialakítása -

rehabilitáció



WHO meghatározások (1980-2013)

Károsodás – impairment: a szervezet biológiai 
működés zavara – (pl.: bénulások, érzés kiesés, 
tudatzavar stb.)
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Károsodás – impairment: a szervezet biológiai 
működés zavara – (pl.: bénulások, érzés kiesés, 
tudatzavar stb.)

Fogyatékosság – disability: a speciális emberi 
funkciók zavara – (pl.: hely és helyzet 
változtatás, vegetatív és kognitív funkciók, stb.) 
– megváltozott tevékenység!!
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Károsodás – impairment: a szervezet biológiai 
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Rokkantság – handicap: az embernek, mint 
társadalmi lénynek a társadalmi szerepeiben, 
funkcióiban bekövetkezett zavara – (pl.: 
munkaképtelenség ) - megváltozott aktivitás!!
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felvilágosítás  

Rehabilitáció helye az ellátó 
rendszerben



(neuro)rehabilitáció - ápolás

• Neurológiai ellátás  = ápolás

• Rehabilitáció = ápolás

• Ápolás = ápolás



A rehabilitáció területei
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Pulmonológiai rehabilitáció
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A neurorehabilitáció definiciója

Az idegrendszert ért károsodás(ok) 

következtében kialakult fogyatékosság és 

rokkantság – megváltozott tevékenység és 

aktivitás – megszűntésére (csökkentésére) 

irányuló komplex folyamat



A neurológiai károsodások okozta leggyakoribb 
humán funkciózavarok

Mozgászavarok:
A hely-és helyzetváltoztatás zavarai, kéz funkcióinak zavarai

Érzékelés zavarai:
Érzékszervi zavarok, érzészavarok, fájdalom

Vegetatív zavarok: 
nyelés, széklet-vizeletszabályozás zavarai

Értelmi funkciók zavarai:
Tudatzavar

Gnosztikus zavarok

A beszéd értés és kifejezés zavarai



Neurorehabilitáció két csoportja az elérhető
célok szerint

Heveny történés okozta károsodás –

trauma, stroke stb. – esetén a 

rehabilitációval elérhető akár az attak előtti 

állapot is.

Krónikus neurológiai kórképek okozta 

károsodásoknál – SM, Parkinson kór stb.  -

a reális cél az állapotromlás lassítása, az 

életminőség javítása lehet csak.



A neurorehabilitáció folyamata            
Állapotfelmérés – rehabilitációs terv – team 

munka

A betegség előtti állapot – életmód, szellemi és fizikai 

aktivitás – felmérése.

Jelen állapot

Az elérhető rehabilitációs célok meghatározása.

A rehabilitációs programok, gyakorlatok 

összeállítása.

A kitűzött célok és az elért eredmények rendszeres 

összehasonlítása – szükség esetén módosítás.



Állapot felmérés- értékelés I. 
NIH (National Institute of Health) Stroke pontozó 

skála)

1. Tudati szint

2. Kérdésekre adott válasz

3. Utasítások végre hajtása

4. Szemmozgások

5. Látótér

6. Facialis paresis

7. Izomerő – felső végtag

8. Izomerő – alsó végtag

9. Végtag ataxia

10. Érzőkör

11. Neglect

12. Dyarthria

13. Aphasia

• 0-3 pont

• 0-3 pont

• 0-2 pont

• 0-2 pont

• 0-2 pont

• 0-3 pont

• 0-4 pont

• 0-4 pont

• 0-2 pont

• 0-3 pont

• 0-2 pont

• 0-2 pont

• 0-3 pont



Állapot felmérés- értékelés II. 
FIM (Functional independente Measure)

• önellátás

• A. ÉTKEZÉS

• B. SZEMÉLYI HIGIÉNE

• C. FÜRDÉS

• D. ÖLTÖZKÖDÉS (felső testfél)

• E. ÖLTÖZKÖDÉS (alsó testfél)

• F. WC HASZNÅLAT
• _____________________________________________________________________

• szfinkter-irányítás

• G. SZÉKLETTARTÅS

• H. VIZELETTARTÅS

• _______________________________________________________
______________

• mozgékonyság

• I. ÅGY-SZÉK, KEREKESSZÉK ÅTÜLÉSEK (transzferek, át

• J. WC TRANSZFER

• K. KÅD vagy ZUHANY TRANSZFER

• _______________________________________________________
______________

• helyváltoztatás

• L. JÅRÅS vagy KEREKESSZÉK-HASZNÅLAT

M. LÉPCSő

• _______________________________________________________
______________

• kommunikáció

• N. MEGÉRTÉS

• O. ÖNKIFEJEZÉS

• _______________________________________________________
______________

• szociális képességek

• P. SZOCIÅLIS EGYÜTTMűKÖDÉS

• Q. PROBLÉMAMEGOLDÅS

• R. EMLÉKEZÉS

• ---------------------------------------------------------------------------------

• Pontozás: 

•

• I. SEGITŐ SZEMÉLYRE NINCS SZÜKSÉG

•

• Önellátó

• 7 =Teljes függetlenség (időben, biztonságosan)             

• 6=Módosított függetlenség (segédeszköz)

•

• II. SZEMÉLYES SEGITSÉG SZÜKSÉGES

•

• Részleges függőség

• 5=Felügyet

• 4=Minimális segítség (75%-nál nagyobb önállóság)          

• 3=Közepes segítség (50%-nál nagyobb önállóság)

•

• Teljes függőség

• 2=Maximális segítség (a vizsgált személy 25-50%-os 

részvételével)     

• 1=Teljes segítség (a vizsgált személy 25% alatti 

részvételével)

•

• Ha egy tevékenység nem tesztelhető, a szint: 1



Állapot felmérés- értékelés III.
Egyéb módszerek

• MMS – Minimal Mental State

• Barthel index – ADL teszt 

• Western Aphasia Battery

• Hamilton Depression Scale

• Medical Outcomes Study (MOS) 36-Item 

Short-Form Health Survey - QL test –

életminőség vizsgálat



Jelen állapot

• Általános fizikális vizsgálat

• Mozgásszervi vizsgálat – gyógytornász is

• Neurológiai vizsgálat

• ADL vizsgálatok: 

Barthel index – ápolónő

FIM - orvos

FNO - orvos

MMS – pszichológus 



Rehabilitációs terv – rehabilitáció - Team munka

• Az elérhető rehabilitációs célok meghatározása

• Rehabilitációs terv készítése

• A rehabilitációs programok, gyakorlatok 
összeállítása.

• A kitűzött célok és az elért eredmények 
rendszeres összehasonlítása – szükség esetén 
módosítás.



Az elérhető rehabilitációs célok 
meghatározása.

• A premorbid állapot, önellátó képesség és a 
felmért paraméterek alapján kerülnek kitűzésre a 
rehabilitációval reálisan elérhető célok

• A megállapított célok megbeszélése a beteggel 
(amennyiben lehetséges) és a hozzátartozókkal

• A célokat módosíthatja a beteg vagy a 
hozzátartozók életkörülményei, egyéb igénye is.



Rehabilitációs terv – rehabilitáció - Team munka

• Az elérhető rehabilitációs célok 
meghatározása

• Rehabilitációs terv készítése

• A rehabilitációs programok, gyakorlatok 
összeállítása.

• A kitűzött célok és az elért eredmények 
rendszeres összehasonlítása – szükség esetén 
módosítás.



Rehabilitációs terv készítése

• A kitűzött célokhoz és a beteg állapotához, 

teljesítőképességéhez adaptált feladatok felépítése:

• Izomerő fejlesztés – mozgáskoordináció fejlesztés

• Ülő, álló egyensúly fejlesztés

• Mobilizálás:

• Transzferek – kerekesszék – járás – lépcsőn járás

• Kognitív fejlesztés – orientáció, memória, stb.

• Nyelvi fejlesztés – beszéd értés, kifejezés



Rehabilitációs terv – rehabilitáció - Team 
munka

• Az elérhető rehabilitációs célok 
meghatározása

• Rehabilitációs terv készítése

• A rehabilitációs programok, gyakorlatok 
összeállítása.

• A kitűzött célok és az elért eredmények 
rendszeres összehasonlítása – szükség esetén 
módosítás.



A rehabilitációs programok, gyakorlatok 
összeállítása.

• Egyéni és/vagy csoportos gyógytorna

• Egyéni és/vagy csoportos kognitív programok

• Egyéni és/vagy csoportos nyelvi fejlesztés

• Önellátás – öltözködés, tisztálkodás, étkezés –
fejlesztése 



Rehabilitációs terv – rehabilitáció - Team 
munka

• Az elérhető rehabilitációs célok 
meghatározása

• Rehabilitációs terv készítése

• A rehabilitációs programok, gyakorlatok 
összeállítása.

• A kitűzött célok és az elért eredmények 
rendszeres összehasonlítása – szükség 
esetén módosítás.



A kitűzött célok és az elért eredmények 
rendszeres összehasonlítása – szükség esetén 

módosítás.

• Informális folyamatos konzultáció és értékelés a 
team tagok között a betegek fejlődéséről.

• Heti rendszerességgel a betegek fejlődéséről 
formális információcsere és értékelés a team 
tagok között – ülővizit/team megbeszélés.

• Az értékelés során, ha szükséges, módosulhat a 
rehabilitációs terv és a rehabilitációs program is.



team munka  - Állapotfelmérés –
rehabilitációs terv 

BETEG

(és családja)
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Ortopéd műszerész Dietetikus

Szakorvosok
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Rehabilitációs ellátási programok 

• 1. Stroke-ot követő rehabilitáció

• 2. Egyéb krónikus neurológiai kórképek okozta 

károsodások miatt szükséges rehabilitáció

• 4. Krónikus fájdalmak okozta 

funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció (kivéve a daganatos fájdalmak) 

• 14. Koponya-agysérülés utáni rehabilitáció

• 15. Gerincvelő sérülést követő rehabilitáció

• 18. Gyermekkorúak rehabilitációja (ICP, 

meningomyelocele stb.)  (Rehabilitációs Szakmai  Kollégium)



Rehabilitációs ellátási programok

1.Stroke utáni állapotban kialakult 

funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció

2. Egyéb krónikus neurológiai betegségek 

(pl. SM, Parkinson kór, postpolio

állapot, szisztémás és perifériás 

neuropathia és idegkárosodás, CP és 

NM betegségek kisgyermekkor után) 

okozta funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció stb.

1-1.Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

2-1. Sclerosis multiplex, és egyéb progrediáló

neurológiai betegség miatt szükséges 

rehabilitáció

2-2 .Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. 

következtében kialakult felnőttkori funkciózavar 

/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

2-3. Perifériás neuropathia következtében kialakult 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció

2-4. Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció

http://www.rehab-kollegium.com/rehabilitacios-programok-es-rehabilitacios-ellatasi-protokollok/reszletes-resz/2-1-sclerosis-multiplex-es-egyeb-progredialo-neurologiai-betegseg-miatt-szuekseges-rehabilitacio
http://www.rehab-kollegium.com/rehabilitacios-programok-es-rehabilitacios-ellatasi-protokollok/reszletes-resz/2-2-heine-medin-betegseg-es-cerebralis-paresis-stb-koevetkezteben-kialakult-felnottkori-funkciozavar-fogyatekossag-miatt-szuekseges-rehabilitacio-ellatasi-protokollja-rep
http://www.rehab-kollegium.com/rehabilitacios-programok-es-rehabilitacios-ellatasi-protokollok/reszletes-resz/2-3-periferias-neuropathia-koevetkezteben-kialakult-funkciozavar-fogyatekossag-miatt-szuekseges-rehabilitacio-ellatasi-protokollja-rep
http://www.rehab-kollegium.com/rehabilitacios-programok-es-rehabilitacios-ellatasi-protokollok/reszletes-resz/2-4-parkinson-kor-eseten-szuekseges-rehabilitacio-ellatasi-protokollja-rep


A neurorehabilitáció ellátási szintjei I.

• III. progresszivitás – OORI, regionális centrumok 

(egyetemek, megyei kórházak) – teljes 

rehabilitációs spektrum, speciális profilok, 

ellátások. Feladata: a korai, ún.”akut-intenzív” 

rehabilitáció

• II. progresszivitás – megyei és városi kórházi 

osztályok, szakkórházak – nem teljes az ellátási 

lehetőség, de speciális profilok lehetnek. Feladata: 

korlátozottan az ún.”akut-intenzív” rehabilitáció, 

jellemzően a programozott ellátás.



A neurorehabilitáció ellátási szintjei II.

• I. progresszivitás – járóbeteg rehabilitáció (pl.: 

mozgás fejlesztés, nyelvi zavarok kezelése, kognitív 

fejlesztés, vizelet-széklet ürítés zavarainak kezelése 

stb.)

• Lakóközösségi rehabilitáció: akadálymentes és 

„védett” környezet, speciális tanulási és munka 

lehetőségek - sorstársak 



Segédeszközök a neurorehabilitációban
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Segédeszközök a neurorehabilitációban



Segédeszközök a neurorehabilitációban



„Az életben a hátrányos helyzet 
csak akkor hátrány, ha annak 
fogod fel.”
(kínai közmondás) 



Köszönöm a figyelmüket!


