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Terminologie 
 
În cadrul acestui document, următorii termeni sunt folosiți conform definițiilor din rândurile de mai 
jos. 
 
Scaun rulant corespunzător Este scaunul rulant care răspunde condițiilor de 

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

Scaun rulant cu antrenare manuală Este scaunul rulant antrenat de către utilizator 
sau prin împingere de către o altă persoană. 

Scaun rulant Este un echipament de mobilitate și suport 
postural utilizat de persoane care întâmpină 
dificultăți de mers sau de deplasare. 

Furnizarea de scaune rulante Este termenul generic pentru design-ul, 
producția, furnizarea de scaune rulante și 
servicii de scaune rulante. 

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

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

Utilizator de scaun rulant Este persoana care are dificultăți de mers sau 
de deplasare pe care le soluționează prin 
folosirea unui scaun rulant. 
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Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel de bază 
 
Introducere  
 
Pentru a asigura implementarea Ghidului de furnizare a scaunelor rulante cu antrenare manuală în 
regiuni cu resurse limitate, Organizația Mondială a Sănătății a dezvoltat acest pachet de instruire 
pentru furnizarea de servicii de scaune rulante, nivel de bază. Nevoia de personal care să 
furnizeze servicii de scaune rulante este universală. Scaunul rulant este unul dintre cele mai 
frecvent folosite dispozitive asistive pentru facilitarea mobilității personale. Totuși, există foarte 
puține oportunități pentru instruirea furnizorilor de servicii, pentru ca aceștia să poată asigura 
utilizatorilor de scaun rulant mobilitatea personală în cel mai înalt grad de independență posibil, 
pentru ca aceștia să fie membri productivi ai comunității și să aibă un nivel înalt al calității vieții. 
Acest pachet de instruire de bază este primul dintr-o serie dedicată formării în ceea ce privește 
furnizarea de servicii de scaune rulante. 
 
Pachetul de instruire nivel de bază cuprinde o serie de documente și prezentări pentru instruirea 
furnizorilor de servicii destinate utilizatorilor de scaun rulant. Cel mai important dintre acestea este 
Manualul formatorului. Din motive practice, acesta este disponibil doar în format electronic (nu 
există o versiune tipărită). Discul include Manualul formatorului și toate celelalte materiale de 
informare necesare susținerii unui program de instruire la nivel de bază, destinat furnizorilor de 
servicii de scaune rulante. 
 
Grup țintă 
 
Acest pachet de instruire este creat pentru personalul și voluntarii a căror activitate la locul de 
muncă presupune livrarea de servicii de scaune rulante. Aici putem include personalul din 
domeniul sănătății, al reabilitării și personalul tehnic, lucrătorii din domeniul sănătății publice și cei 
din sectorul reabilitării bazate pe comunitate, terapeuți ocupaționali, fizioterapeuți, persoane care 
își desfășoară în domeniul protezării și ortezării, meșteșugari locali, tehnicieni și utilizatori de scaun 
rulant. 
Nu este necesară experiență în ceea ce privește furnizarea de servicii de scaune rulante. Totuși, 
pachetul de instruire a fost creat pornind de la ideea că participanții au următoarele cunoștințe și 
abilități: 
o știu să scrie și să citească în limba în care are loc programul de instruire; 
o au cunoștințe de bază despre cele mai frecvente dizabilități fizice care îi afectează pe 

utilizatorii de scaune rulante, inclusiv paralizie cerebrală, amputații de membre inferioare, 
poliomielită, traumatism vertebro-medular și accident vascular cerebral. 

 
În cazurile în care participanții nu dețin deja informațiile referitoare la cele mai frecvente tipuri de 
dizabilități fizice, formatorii trebuie să includă acest tip de informații în sesiunea destinată 
cunoștințelor de bază. 
 

Scop  
 
Pachetul de instruire – nivel de bază este creat pentru instruirea personalului și voluntarilor care 
furnizează servicii utilizatorilor de scaun rulant și perne adecvate pentru copii și adulți cu dizabilități 
de mobilitate, dar care pot sta în poziția așezat fără suport postural suplimentar. 
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Scopul principal al acestui program de instruire este dezvoltarea abilităților și cunoștințelor 
personalului implicat în livrarea serviciilor de scaune rulante. Acest pachet de servicii va ajuta la: 
o creșterea numărului de utilizatori care primesc un scaun rulant corespunzător cerințelor lor; 
o creșterea numărului de utilizatori care beneficiază de instruire cu privire la folosirea și 

întreținerea scaunului rulant și la modalități de menținere a stării de sănătate; 
o creșterea numărului de persoane instruite pentru livrarea de servicii de scaune rulante – nivel 

de bază;  
o îmbunătățirea competențelor personalului implicat în livrarea de servicii de scaune rulante;  
o creșterea calității în furnizarea serviciilor de scaune rulante; 
o creșterea nivelului de integrare a furnizării serviciilor de scaune rulante în cadrul serviciilor 

destinate reabilitării. 
 

Conținut 
 
Pachetul de instruire include: 
o cunoștințele de bază necesare livrării serviciilor de scaune rulante;  
o o prezentare a pașilor cheie în procesul de livrare a serviciilor de scaune rulante, cuprinși în 

Ghidul pentru furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu resurse limitate, 
elaborat de OMS (Tabel 1); 

o modalități de lucru cu utilizatorii de scaun rulant, pentru evaluarea nevoii de mobilitate, în 
vederea identificării soluției de mobilitate optime; 

o furnizarea unui scaun rulant corespunzător și a unei perne adecvate;  
o soluționarea problemelor, prin efectuarea de modificări simple ale scaunului rulant, pentru o cât 

mai bună potrivire cu cerințele utilizatorului; 
o reparații și întreținere scaune rulante;  
o instruirea utilizatorilor pentru valorificarea la maximum a beneficiilor oferite de scaunul rulant;   
o confecționarea unei perne din spumă modelată / burete.  

Includerea capitolului referitor la modificările scaunului rulant este relevant în contextul în care 
există limitări în ceea ce privește gama și măsurile scaunelor rulante cu antrenare manuală 
disponibile. În mod frecvent, sunt necesare modificări simple pentru ca scaunul rulant să se 
potrivească în totalitate. 
Furnizarea de tricicluri nu este abordată în amănunt în cadrul acestui pachet de instruire, cu toate 
că în cazul utilizatorilor de scaun rulant care trebuie să se deplaseze pe distanțe lungi, utilitatea 
triciclului este un fapt recunoscut. 
 
 
Tabel1. Principalele etape în furnizarea serviciilor de scaune rulante: 

Etapa 1 Trimiterea și programarea 
Etapa 2 Evaluarea 
Etapa 3 Presecrierea (selecția) 
Etapa 4 Finanțarea și plasarea comenzii 
Etapa 5  Pregătirea produsului (scaunului rulant) 
Etapa 6 Probarea produsului (a scaunului rulant) 
Etapa 7 Instruirea utilizatorului de scaun rulant 
Etapa 8 Întreținerea, reparațiile și monitorizarea 
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Formatori  
 
Abilități: Acest pachet de instruire este fundamentat pe ideea că sunt disponibili formatori care au 
abilități în livrarea serviciilor de scaune rulante la nivel de bază și care demonstrează că dețin 
competențele prevăzute în acest program de instruire. Experiența anterioară de formator constituie 
un avantaj. 
 
Utilizatori de scaun rulant: Se recomandă în mod deosebit includerea unui utilizator de scaun 
rulant în echipa care susține instruirea. Utilizatorii de scaun rulant pot face referire la propria lor 
experiență pentru a facilita transferul de cunoștințe și informații. De asemenea, în timpul cursului 
de formare, aceștia pot demonstra practic multe din tehnicile de manevrare ale scaunului rulant 
prevăzute în program. Instruirea susținută de un utilizator de scaun rulant va ajuta participanții să 
conștientizeze rolul central pe care aceștia îl au în procesul de selecție al scaunului rulant pe care 
îl vor folosi. 
 
Număr formatori: Se recomandă să existe doi formatori pentru fiecare grupă de 8–10 participanți. 
Acest raport este foarte important în cazul sesiunilor practice, pentru ca formatorii să poată oferi 
sprijin și recomandări și, totdată, să se asigure că acestea se desfășoară în condiții de siguranță 
pentru toți cei implicați. Un utilizator de scaun rulant experimentat, care cunoaște bine conținutul 
pachetului de instruire, poate constitui un punct forte în cadrul programului de instruire. 
 
Cum să începem 
 
Înainte de programul de instruire, trebuie să copiați discul (din partea interioară a mapei) pe hard-ul 
calculatorului. Spațiul necesar este de aproximativ 4Gb și pentru a utiliza discul aveți nevoie de un 
DVD player. Modalitatea cea mai simplă de a susține acest program de instruire este conform 
următoarelor sugestii: 
 
1. Deschideți „Manualul formatorului” din fișierul cu manual.  

1.1. Citiți secțiunea „Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – 
nivel de bază” și secțiunea „Recomandări pentru formatori”; 

1.2. Imprimați și îndosariați un exemplar al Manualului formatorului pentru fiecare formator;  
1.3. Imprimați un desfășurător și un formular de verificare pentru observații; 
1.4. Imprimați formularele din pachet, formularele de evaluare ale programului de instruire și 

formularele referitoare la serviciile de scaune rulante, inclusiv listele de verificare pentru 
livrarea serviciilor de scaune rulante.  

2. Faceți toate pregătirile, conform sugestiilor din secțiunea „Pregătirea furnizării pachetului de 
instruire” 

3. Dați fiecărui participant un set complet de materiale de instruire, inclusiv: Manualul 
participantului (un exemplar pentru fiecare participant), Caietul de exerciții practice (un 
exemplar pentru fiecare participant) și un set de afișe (un set pentru fiecare participant). Dacă 
acestea nu există pe suport de hârtie, ele pot fi tipărite de pe disc.  

4. Deschideți desfășurătorul și faceți clic pe hyperlink-urile de la fiecare sesiune, ceea ce vă va 
duce la materialele (PowerPoint și video) aferente fiecăreia.  
Cea mai buna metodă pentru furnizarea cursului este parcurgerea secțiunilor în ordinea 
indicată, cu respectarea strictă a duratei de timp alocată fiecărei sesiuni.  
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1. Recomandări pentru formatori 
 

1.1 Prezentarea generală a cursului 
 minute 
Întâmpinarea participanților, introducerea și 
prezentarea generală.  

Introducere 60 

A: Cunoștințe de bază 
Sesiuni care oferă participanților 
cunoștințele de bază necesare parcurgerii 
procesului de instruire pentru livrarea 
serviciilor de scaune rulante. 

A.1  Utilizatorii de scaun rulant 45 
A.2  Serviciile de scaune rulante 30 
A.3 Mobilitatea în scaun rulant 90 

A.4  Poziția așezat 60 

A.5  Escarele 60 
A.6 Scaunul rulant corespunzător 120 
A.7  Pernele  75 
A.8  Transferurile 120 

B: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante 
Trimiterea și programarea B.1  Trimiterea și programarea 30 
Evaluarea B.2  Evaluarea 30 

B.3 Interviul de evaluare 90 
B.4 Evaluarea fizică 90 

Prescrierea (selecția) B.5 Prescrierea (selecția) 120 
Finanțarea și plasarea comenzii B.6 Finanțarea și plasarea comenzii 15 
 
Sesiunea practică 1 Evaluarea și prescrierea (selecția) 90 
 
Pregătirea produsului (scaunului rulant)  B.7 Pregătirea produsului (a scaunului rulant) 75 

B.8 Confecționarea pernei 120 
Probarea produsului (a scaunului rulant) B.9 Probarea produsului (a scaunului rulant) 60 

B.10 Soluționarea problemelor 45 
Instruirea utilizatorului de scaun rulant B.11 Instruirea utilizatorului de scaun rulant 60 
Întreținerea, reparațiile și monitorizarea B.12 Întreținerea și reparațiile 120 
 
Sesiunea practică 2 Probarea produsului (a scaunului rulant) și 

instruirea utilizatorului 
120 

 
Întreținerea, reparațiile și monitorizarea B.13 Monitorizarea 45 
 
Sesiunea practică 3 Monitorizarea 90 
Sesiunea practică 4 Evaluarea, prescrierea (selecția), pregătirea 

produsului (a scaunului rulant), probarea 
produsului (a scaunului rulant), instruirea 
utilizatorului. 

240 

 
 B.14 Sumarizare 105 

 
1.2 Pachetul de instruire – desfășurător și durată 
Acest pachet de instruire poate fi livrat în zile consecutive sau în module, de-a lungul unei anumite 
perioade de timp. Durata minimă de timp necesară pentru parcurgerea completă a pachetului de 
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instruire - nivel de bază este de 35–40 de ore. O estimare a duratei de timp alocate fiecărei sesiuni 
este inclusă în plan. 
Notă – durata alocată fiecărei sesiuni variază în funcție de mai mulți factori: 
o experiența și abilitățile participanților;  
o numărul total de participanți; 
o numărul de tipuri de scaune rulante disponibile la nivel local;  
o dacă este nevoie de traducere în timpul sesiunii de instruire;  
o dacă sunt incluse materiale adiționale. 
 
În funcție de acești factori variază durata de timp necesară programului de instruire. 
 
Un model de desfășurător pentru cinci zile de curs poate fi găsit în Anexa 1. Acesta și un 
desfășurător necompletat sunt disponibile pe DVD. 
 
Formatorii sunt încurajați să adapteze și să modifice desfășurătorul, pentru ca acesta să se 
potrivească contextului local și ritmului cu care participanții asimilează cunoștințele. De exemplu: 
o sesiunile din pachetul de instruire pot fi incluse în programe de formare în domeniul sănătății 

sau reabilitării, deja existente; 
o în cazul în care personalul de reabilitare cunoaște deja unele aspecte cuprinse în pachetul de 

instruire, există posibilitatea ca sesiunile referitoare la acestea să nu fie necesare; 
o în cazul în care este nevoie de timp suplimentar pentru pregătirea scaunelor rulante (de 

exemplu, acestea trebuie asamblate în totalitate), poate fi necesară reducerea numărului de 
utilizatori de scaun rulant implicați în partea practică sau creșterea duratei de timp alocate 
acestei secțiuni. 

1.3 Planificarea sesiunilor 
Pentru fiecare sesiune de instruire există o planificare, cu scopul de a ghida formatorii în ceea ce 
privește desfășurarea acestora. La începutul fiecărei planificări există următoarele informații.  
o Obiective: ce trebuie participantul să fie capabil să facă la sfârșitul sesiunii; 
o Resurse: care sunt resursele necesare pentru desfășurarea sesiunii; 
o Context: modul în care se recomandă ca sesiunea să fie adaptată pentru diverse contexte sau 

situații; 
o De pregătit: cum trebuie pregătită sesiunea; 
o Sumar: sumarul celor mai importante părți din cadrul sesiunii. 
 
Restul planificării este divizat pe teme. Pentru fiecare temă, planificarea oferă instrucțiuni cu privire 
la modul în care informația trebuie transmisă. Notă: 
o cuvintele în aldin reprezintă activități pentru formatori (de exemplu: întreabă, demonstrează, 

explică, prezintă material video); 
o informațiile din chenare oferă răspunsuri la întrebările adresate de către formatori – cu toate 

acestea, încurajați participanții să se gândească la propriile lor răspunsuri. 
 
La finalul fiecărei planificări există un sumar al punctelor cheie. În loc să citească aceste puncte 
cheie, formatorii ar putea pune participanților întrebări, de așa manieră încât aceștia să identifice 
singuri aspectele esențiale.  
 
Urmărind cu atenție planificarea, formatorii vor putea preda în condiții optime fiecare sesiune, 
respectând durata prevăzută. Planificările menționează toate aspectele cheie și abilitățile practice 
care trebuie trasmise. Formatorii sunt încurajați să se folosească și de propriile lor cunoștințe și 
abilități și să lucreze în stilul propriu. Cu toate acestea, este important să se urmărească temele și 
metodologia prevăzute în planificarea pachetului de instruire.
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1.4 Prezentările PowerPoint  
Aproape toate sesiunile au prezentări în format PowerPoint. Formatorii trebuie să rețină faptul că 
în acestea sunt menționate doar punctele cheie. Formatorii trebuie să furnizeze informațiile 
menționate lângă fiecare pagină a prezentării, din Manualul formatorului, pentru a se asigura că 
sunt abordate toate punctele. Încercați să nu citiți ceea ce se află pe paginile de prezentare, ci să 
folosiți informațiile din Manualul formatorului.  
 

1.5 Observarea/monitorizarea progresului participanților 
Formatorii trebuie să observe cu atenție evoluția fiecărui participant. Cea mai bună oportunitate 
pentru monitorizarea progresului o constituie sesiunile practice. 
 
Lista de verificare și observații pentru formatori pentru fiecare sesiune practică se găsește pe CD. 
 
Se recomandă ca formatorii să utilizeze această listă de verificare pentru: 
o   a urmări evoluția fiecărei grupe de participanți, pe parcursul fiecărei sesiuni practice; 
o   a înregistra exemplele de bună practică și aspectele care au nevoie să fie îmbunătățite – pentru 

a fi abordate în cadrul fiecărei sesiuni de răspunsuri.  
 
Lista de monitorizare utilizată de formator poate fi modificată și/sau dezvoltată de formatorii care 
doresc o înregistrare mai amănunțită cu privire la progresul fiecărui participant. 

1.6 Evaluarea programului de instruire după fiecare 
susținere a cursului 
Se recomandă ca programul de instruire să fie evaluat la final, după încheierea sa. Formatorii pot 
să înregistreze reacții din partea participanților pe întreg parcursul programului de instruire. De 
asemenea, ei pot nota propriile lor idei cu privire la desfășurarea cursului. Aceste informații îi pot 
ajuta în evaluarea programului de instruire la finalul acestuia, inclusiv la identificarea punctelor 
slabe și punctelor tari. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea atât a pachetului de instruire în 
sine, cât și a modalității de livrare a cursului. 
 
Formularele de evaluare a cursului de instruire sunt disponibile pe DVD. Formatorii pot să de 
adapteze, pentru ca acestea să corespundă cerințelor lor. 
 

1.7 Bune practici în procesul de instruire 
 
Fiți pregătiți 

 
o înainte de a începe sesiunea de instruire, citiți fiecare planificare; 
o asigurați-vă că stăpâniți conținutul materialului; 
o pregătiți cu atenție resursele materiale necesare și încăperea unde se va 

desfășura cursul. 
Stabiliți un 
model de bună 
practică în 
livrarea de 
servicii de 
scaune rulante 

o arătați respect participanților și utilizatorilor de scaun rulant; 
o fiți atenți întotdeauna la măsurile de siguranță din sala unde se desfășoară 

cursurile; 
o fiți punctuali și respectați desfășurătorul cursului. 

Prezentați 
informația în 
mod clar 
 

o vorbiți clar și calm; 
o asigurați-vă că toți participanții aud ceea ce spuneți; 
o puneți întrebări pentru a vă asigura că mesajul a fost înțeles; 
o asigurați-vă că scrisul de pe panou poate fi citit de către toți participanții; 
o repetați aspectele esențiale, pentru a le sublinia. 

Gestionați 
bugetul de timp 

o fiți atenți la timpul alocat fiecărei sesiuni și încercați să respectați durata 
prevăzută; 
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alocat o dacă este necesar să alocați timp suplimentar, luați acest lucru în 
considerare încă de la început; 

o asigurați-vă că parcurgeți toate sesiunile planificate pentru respectiva zi de 
curs. 

Demonstrațiile 
trebuie să fie 
clare și corecte 

o asigurați-vă că toată lumea poate să vadă demonstrația; 
o explicați ce urmează în cadrul demonstrației și descrieți acțiunile pe care le 

veți face; 
o faceți demonstrațiile într-un ritm mai lent și repetați dacă este necesar. 

„Construiți” 
abilitățile 
participanților 

o după fiecare demonstrație, oferiți participanților oportunitatea de a exersa; 
o rețineți că participanții au nevoie de timp pentru a înțelege informațiile noi. 

Încurajați 
succesul în 
cadrul 
activităților în 
grupe mici 

o observați modul în care se desfășoară activitățile de grup și oferiți ajutor, 
acolo unde este cazul; 

o asigurați-vă că ajungeți la fiecare grup, pentru a verifica progresul făcut de 
fiecare. 

Fiți conștienți de 
diferențele 
dintre diverse 
limbi 

o dacă participanții învață într-o altă limbă decât cea maternă, verificați dacă 
înțeleg informația și adoptați un ritm mai lent, în cazul în care acest lucru 
este necesar; 

o fiți conștienți de de diferențele de limbă care pot exista între utilizatorii de 
scaun rulant și însoțitorii lor; 

o folosiți interpreți, acolo unde este cazul. 
Încurajați 
participanții să 
fie activi și 
implicați pe 
întreaga durată 
a cursului de 
instruire 

o utilizați diversele modalități de predare și metodele prevăzute în planificare; 
o evitați să vorbiți prea mult – încurajați participanții să vorbească și să 

discute; 
o puneți întrebări pentru a încuraja participanții să se gândească la răspunsuri, 

evitând să le oferiți voi înșivă;  
o încurajați toți participanții să vorbească, nu lăsați ca discuția să fie dominată 

de unul dintre ei; 
o exprimați-vă aprecierea atunci când sarcinile sunt îndeplinite bine și oferiți 

feedback pozitiv; 
o informați participanții că pot pune întrebări în orice moment al cursului; 
o faceți corelații între aspectele predate și exemple reale, pe care participanții 

le pot recunoaște; 
o cursul de instruire trebuie să fie distractiv! 

Folosiți scurte 
activități/jocuri  
„de încălzire”  

o folosiți scurte activități de încălzire (5–10 minute) pentru ca participanții să 
se concentreze mai ușor. Recurgeți la activități care includ participanții cu 
dizabilități. O selecție de astfel de jocuri este inclusă în fișierul de 
instrumente de lucru al cursului de instruire.  

Luați în 
considerare 
cerințele 
persoanelor cu 
diverse abilități 

o gândiți-vă la nevoile oricărui participant cu deficiențe de vedere, auz sau de 
mobilitate. Unele activități sau abordări ale cursului vor trebui adaptate în 
consecință.  

 
 

2. Pregătirea livrării pachetului de instruire 
 

2.1 Cunoașterea rețelei de servicii de scaune rulante a 
participanților 
 
Formatorii trebuie să fie familiarizați cu sistemul de livrare a scaunelor rulante în locul de unde 
provin participanții. Acest lucru include informații cu privire la:  
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o tipurile de scaune rulante care sunt disponibile local și furnizorii acestora; 
o serviciile de scaune rulante din zonă, inclusiv nivelul la care sunt ele furnizate; 
o sistemul de trimitere al beneficiarilor către serviciile de scaune rulante din respectiva zonă; 
o oamenii resursă din zona respectivă, inclusiv utilizatori de scaun rulant care pot asista la cursul 

de instruire; 
o alte servicii de reabilitare spre care pot fi îndreptați utilizatorii de către personalul de servicii de 

scaune rulante, atunci când este cazul. 
 

2.2 Clarificarea rolului participanților în procesul de livrare a 
serviciilor de scaune rulante 
Aflați unde se situează furnizarea de servicii de scaune rulante în ansamblul atribuțiilor de serviciu 
ale participanților. De exemplu: participanții vor lucra doar la livrarea serviciilor de scaune rulante 
sau vor avea și alte sarcini de îndeplinit? 
 
Definiți rolul pe care participanții îl vor avea în procesul de livrare a serviciilor de scaune rulante. 
De exemplu, este posibil ca unii dintre ei să fie responsabili doar pentru aspectele clinice sau doar 
pentru cele tehnice prevăzute în cadrul cursului. Alții ar putea să îndeplinească ambele roluri. 
 
Caracteristicile acestui rol trebuie clarificate înainte de începerea cursului de instruire. Astfel, 
formatorii au posibilitatea de a aborda cursul în concordanță cu viitoarele responsabilități ale 
participanților. Înainte de curs, formatorii locali trebuie să îl adapteze, de așa manieră încât acesta 
să fie corelat cu rolul pe care participanții îl vor avea în procesul de livrare al serviciilor de scaune 
rulante. 
 

2.3 Revizuirea fiecărei sesiuni și adaptarea acesteia, dacă 
este cazul 
Reluați fiecare planificare și desemnați formatorul principal pentru fiecare sesiune a cursului de 
instruire.  
 
Unele sesiuni ale cursului de instruire vor trebuie adaptate pentru ca ele să respecte contextul 
local. Sugestiile pentru corelarea sesiunilor cu diversele medii de predare se găsesc la începutul 
fiecărei planificări, la „Context”. 
 

2.4 Identificarea scaunelor rulante utilizate 
Identificați tipurile de scaune rulante care vor fi utilizate în timpul cursului de instruire. 
 
Este recomandabil ca acestea să fie disponibile la locul de muncă al participanților. Dacă gama de 
scaune rulante este variată, alegeți cele mai bune exemple din fiecare tip și pe cele care sunt cel 
mai frecvent utilizate. Nu includeți scaune rulante cu caracteristici de nivel „intermediar”, cum ar fi 
dispozitive pentru suport postural ajustabile (de exemplu, ham umeri, suport pentru coloana 
vertebrală). 
 
Asigurați-vă că v-ați familiarizat în totalitate cu caracteristicile fiecărui scaun rulant. Completați un 
formular cu date tehnice (vezi DVD: Formulare servicii pentru utilizatorii de scaun rulant) pentru 
fiecare scaun rulant și colectați de la furnizor informații despre produs. 
 

2.5 Invitarea utilizatorilor de scaun rulant la sesiunile 
practice 
Pentru ca participanții să poată exersa abilitățile dobândite în timpul cursului de instruire, sunt 
necesare activități practice desfășurate împreună cu utilizatori de scaun rulant. Înainte de 
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începerea cursului, formatorii trebuie să identifice utilizatorii de scaun rulant care au 
disponibilitatea de a participa. 
 
Mai jos este o listă de verificare, care să faciliteze identificarea utilizatorilor de scaun rulant. 
 
Listă de verificare pentru participarea utilizatorilor de scaun rulant (sesiunile practice): 
Acceptă de bunăvoie să participe la curs, pentru a facilita desfășurarea sesiunilor practice.  
Au o poziție corectă în scaunul rulant și nu necesită modificări sau suport postural 
suplimentar, deoarece acest aspect nu este cuprins în cursul de instruire.  

Sunt într-o formă fizică adecvată și au o stare de sănătate care le permite să participe fără 
dificultăți la programul de instruire.  

Nu au escare.  
Locuiesc suficient de aproape încât să poată participa la curs fără a se deplasa pe o distanță 
prea mare.  

Au timp la dispoziție pentru a participa la programul de instruire.  
Locuiesc suficient de aproape pentru ca organizația unde se desfășoară cursul să poată face 
și activitatea de monitorizare după încheierea programului de instruire.  

Numărul utilizatorilor de scaun rulant bărbați este egal cu cel al utilizatorilor de scaun rulant 
femei.  

Prezintă o tipologie mai largă de afecțiuni fizice.  
Reprezintă categorii de vârsta diferite.  
Pentru utilizatorii care participă la sesiunea de monitorizare – să fi folosit un scaun rulant 
pentru o perioadă de cel puțin trei luni.  

 
De câți utilizatori de scaun rulant este nevoie? Numărul utilizatorilor de scaun rulant 
recomandat pentru derularea sesiunilor practice depinde de numărul participanților la curs. Cu 
toate acestea, este nevoie de minimum 2-4 utilizatori, indiferent de mărimea grupului de 
participanți. De obicei, participanții vor lucra în grupe de două sau trei persoane, împreună cu câte 
un utilizator de scaun rulant. Este recomandabil să nu existe mai mult de trei utilizatori de scaun 
rulant, deoarece poate fi dificil pentru formatori să gestioneze, să monitorizeze și să observe mai 
multe grupe. 
 
Ce trebuie să știe utilizatorii de scaun rulant care participă la sesiunile practice ale cursului 
de instruire? Utilizatorii de scaun rulant trebuie să știe următoarele lucruri: 
o ce se va întâmpla în timpul sesiunilor la care vor participa; 
o care sunt sesiunile la care trebuie să participe și care este durata acestora; 
o că pot participa împreună cu un membru de familie sau un însoțitor; 
o dacă vor primi un scaun rulant pe parcursul participării la curs. 
 
Se recomandă formatorilor și organizațiilor unde se desfășoară programul de instruire să se 
asigure că toți participanții au transportul asigurat sau că li se decontează cheltuielile de transport 
și de participare la curs. Pe parcursul programului de instruire, participanților li se asigură masa. 
Formatorii și organizațiile care găzduiesc cursul de instruire pot decide să ofere diurnă 
participanților, pe perioada cursului. 
 
În fișierul de formulare de pe DVD sunt disponibile un model de scrisoare de invitație și un acord 
destinat utilizatorilor de scaun rulant. Acestea trebuie adaptate fiecărei situații specifice, traduse și 
trimise fiecărui utilizator de scaun rulant (voluntar), pentru a-l ajuta să ia o decizie, în cunoștință de 
cauză, cu privire la participarea la cursul de instruire. 
 
Monitorizare  
o formatorii sau organizațiile unde se derulează programul de instruire trebuie să planifice 

monitorizarea oricărui utilizator de scaun rulant care participă la curs, monitorizare care să aibă 
loc imediat după încheierea cursului, deoarece este posibil ca până la finalul cursului să nu 
poată fi rezolvate toate aspectele specifice fiecărui utilizator de scaun rulant.  
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o toți utilizatorii care primesc un scaun rulant pe parcursul programului de instruire trebuie 
monitorizați de către formator sau organizație la 6-8 săptămâni de la primirea echipamentului 
de mobilitate. 

 
 

2.6 Planificarea grupelor pentru sesiunile practice 
 
Fiecare grupă trebuie să fie formată din cel mult trei participanți. Este mai bine să existe două 
grupe de câte două persoane, decât una de patru participanți. Astfel, toți participanții au 
oportunitatea de a aplica cunoștințele dobândite și de a-și dezvolta abilitățile. 
 
Formatorii trebuie să decidă componența grupelor. Decizia apartenenței la un grup de lucru nu va 
fi lăsată la latitudinea participanților. În funcție de abilitățile participanților și de context, formatorii 
pot utiliza următoarele criterii: 
o participanții care au mai multă încredere în abilitățile lor ar trebui să facă echipă cu cei care 

sunt mai puțin încrezători în capacitatea lor de a se descurca, primii putând să îi ajute pe 
aceștia din urmă. Observați cu atenție echipele, pentru a vă asigura că toată lumea ia parte la 
activități. 

o puneți în aceeași echipă persoanele care vor lucra împreună pe viitor, astfel ei au posibilitatea 
de a-și dezvolta abilitățile ca o echipă. 

 
Pentru Partea practică 1 și pentru Partea practică 2, mențineți aceeași structură a grupelor. Pentru 
părțile practice 3 și 4, componența echipelor poate fi schimbată, în funcție de modul în care 
membrii acestora lucrează împreună. 
Pentru fiecare sesiune practică, desemnați un „responsabil” de grup. Asigurați-vă că fiecare 
participant are ocazia să devină lider de grup. Această persoană va fi responsabilă pentru 
parcurgerea tuturor pașilor. De asemenea, responsabilul de grup va fi persoana de contact care va 
comunica cu utilizatorul de scaun rulant și cu familia sau însoțitorul acesteia, dacă acest lucru este 
necesar. 
 

2.7 Pregătirea spațiului pentru programul de instruire 
Pentru a derula programul de instruire, este nevoie de o încăpere (sau un spațiu) mare. Spațiul 
trebuie să fie suficient de mare pentru ca participanții și utilizatorii de scaun rulant să poată 
desfășura sesiunile practice, fiind împărțiți pe echipe. Este nevoie și de un spațiu exterior pentru a 
putea exersa abilitățile de manevrare a scaunului rulant, de un spațiu rezervat pentru a lua masa, 
precum și de grupuri sanitare curate. Toate spațiile, inclusiv toaletele, trebuie să fie accesibile 
utilizatorilor de scaun rulant.  
 
Următoarea listă de verificare poate fi folosită pentru a evalua și a pregăti spațiul alocat derulării 
cursului de instruire: 
 
Listă de verificare pentru spațiul unde se desfășoară cursul de instruire: 
Spațiu pentru desfășurarea cursului 
Spațiu pentru desfășurarea cursului  
Scaune pentru fiecare participant – cu măsuță de scris  
Spațiu pentru a forma 2-3 echipe de lucru  
Spațiu pentru a prezenta și pentru a utiliza cel puțin trei scaune rulante  
Paravane pentru a oferi utilizatorilor de scaun rulant un spațiu delimitat, în timpul sesiunilor 
practice 

 

Mese mari sau bănci pentru sesiunile dedicate confecționării pernelor  
Lumină și ventilație corespunzătoare  
Spațiul trebuie să poată fi încuiat  
Spațiu pentru exerciții de manevrare a scaunului rulant 
Suprafețe netede, fără denivelări  
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O singură treaptă  
Un scurt șir de trepte  
Suprafață accidentată  
Suprafață în pantă  
Zona pentru pauza de masă 
Spațiu curat pentru a lua masa  
Mese și scaune  
Spațiu pentru spălat mâinile – prosoape curate și săpun  
Toalete 
Toalete curate cu apă, hârtie igienică, facilități pentru spălarea mâinilor, coșuri pentru 
deșeuri. 
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2.8 Pregătirea resurselor și materialelor pentru instruire  
 
Materiale imprimate 
 
Resursă Cantitate  Comentarii/Instrucțiuni 
Manuale, caiete de exerciții practice și afișe: 

Manualul formatorului 1 per formator  Se comandă de la OMS sau se imprimă și se 
leagă. 

Manualul 
participantului 1 per participant  Se comandă de la OMS sau se imprimă și se 

leagă. 
Caietul de exerciții 
practice 1 per participant  Se comandă de la OMS sau se imprimă și se 

leagă. 

Set de afișe 1 per participant  Se comandă de la OMS sau se imprimă și se 
leagă. 

Materiale suplimentare: 
Ghid de furnizare a 
scaunelor rulante cu 
antrenare manuală în 
regiuni cu resurse 
limitate, publicat de 
OMS 

Cel puțin 1 
exemplar per 
formator  

 

Furnizați un exemplar electronic fiecărui 
participant, dacă acest lucru este posibil. Pentru 
varianta electronică sau versiuni în diverse limbi, 
vezi: http://www.who.int/disabilities/en/.  

Convenția Națiunilor 
Unite privind Drepturile 
Persoanelor cu 
Dizabilității (CNUDPD) 

1 exemplar per 
participant  

Pentru versiuni în diverse limbi: 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150; 
http://uncrpdindia.org/about/text/. 

Formulare pentru programul de instruire: 
Formular pentru 
înregistrarea 
participanților 

1 per curs de 
instruire  Acest formular este necesar pentru a înregistra 

participanții la curs. 

Ecusoane 1 per participant 
și 1 per formator   

Desfășurător 1 per participant  Modelele sunt disponibile pe DVD; adaptați 
pentru conformitate cu contextul local. 

Formular de acord foto 

1 per participant 
și 1 per utilizator 
de scaun rulant 
(voluntar) 

 

Adaptați acest formular pentru 
formator/organizația unde are loc cursul de 
instruire, traduceți-l în limba în care va fi 
desfășurat cursul, asigurați-vă că toate 
persoanele care vor fi fotografiate semnează 
acest formular. 

Scrisoare de invitație și 
acord de participare 
pentru utilizatorii de 
scaun rulant 

1 per utilizator 
de scaun rulant   

Adaptați modelul de scrisoare din pachet, pentru 
a invita la sesiunile practice fiecare utilizator de 
scaun rulant. 

Lista de utilizatori de 
scaun rulant pentru 
sesiunile practice 

1 per formator  

Folosiți acest formular pentru a planifica 
participarea utilizatorilor de scaun rulant la 
sesiunile practice și pentru a avea o evidență a 
participării. 

Certificate pentru 
participanți 1 per participant  Pregătiți certificatele pentru participanți și 

adaptați modelul furnizat. 
Formulare de evaluare ale cursului de instruire 
Formular de evaluare 
al programului de 1 per participant  Modele de formulare de evaluare a cursului de 

instruire; acestea pot fi adaptate de către 

http://www.who.int/disabilities/en/
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://uncrpdindia.org/about/text/
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instruire - pentru 
participanți 

formatori, în funcție de necesități. 

Formular de evaluare 
a sesiunii de instruire -
pentru formator 

1 per sesiune  

Formular de evaluare 
al programului de 
instruire – pentru 
formatori 

1 per formator  

Lista de verificare și observații pentru formator - pentru sesiunile practice 
Partea practică 1 

1 per formator 

 

Imprimați. Partea practică 2  
Partea practică 3  
Partea practică 4  
 
Formulare pentru furnizarea serviciilor de scaune rulante: 

Formular de trimitere către furnizorul de 
servicii de scaune rulante 
 

1 per participant   

Adaptați pentru a fi în 
concordanță cu contextul 
local sau folosiți formularul 
de trimitere disponibil pe 
plan local, dacă acesta 
există. 

Formular de evaluare a utilizatorului de 
scaun rulant 

1 per utilizator de 
scaun rulant 

 
 

Adaptați la contextul local – 
de exemplu, adăugați 
numele furnizorului de 
servicii de scaune rulante 
sau informații suplimentare 
solicitate de furnizorii locali. 

Formular de prescriere (selecție) a 
scaunului rulant  

1 per utilizator de 
scaun rulant 

 
 

Finalizați în funcție de 
mărimile de scaune rulante 
disponibile și de opțiuni. 

Formular de date tehnice scaun rulant 1 per scaun 
rulant  

Completați unul pentru 
fiecare tip de scaun rulant 
disponibil, înainte de 
începerea programului de 
instruire. 

Formular de monitorizare a utilizării 
scaunului rulant 

1 per utilizator de 
scaun rulant  

Adaptați la contextul local – 
de exemplu, adăugați 
numele furnizorului de 
servicii de scaune rulante 
sau informații suplimentare 
solicitate de furnizorii locali. 

Liste de verificare:  

Listă de verificare a pașilor pentru probarea 
produsului (a scaunului rulant) 

1 per participant 

 Listele de verificare 
sunt disponibile la 
resurse imprimate, la 
„formulare pentru 
livrarea serviciilor de 
scaune rulante”. 

Listă de verificare instruire utilizator de 
scaun rulant  

Listă verificare preliminară utilizării 
scaunului rulant  

Afișe: 
Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante 1  

 Abilitățile de manevrare a scaunului rulant 1  
Escarele  1  
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Întreținereaa la domiciliu a scaunului rulant 1  
Formular opțional (acest formular nu este inclus în pachet, folosiți dacă este disponibil la 
furnizorul local de servicii de scaune rulante): 

Formular comandă pentru scaun rulant 1 per 
participant  

Formatorul va folosi 
formularul de 
comandă, dacă 
acesta este 
disponibil local. 

 
Materiale 
 
Item Cantitate   
Marker pentru tablă de scris 3–4   
Bucăți spumă / burete 

4–5 

 Mostre pentru 
demonstrații  
(aproximativ 100 x 
110 x 50 mm). 

Centură pentru glezne sau 
pentru gambe 

2–3 seturi  Dacă sunt disponibile. 

 
Echipament 
 
Item Cantitate   
Tablă de scris de 
dimensiuni mari 

1   

Videoproiector  1   
Computer 1   
Boxe audio portabile 1 set  Pentru redare 

materiale audio aflate 
pe DVD. 

Camera foto digitală 1  Dacă este disponibilă 
– pentru diversele 
sesiuni. 

Pat pentru evaluare 1 per utilizator de scaun rulant, pentru 
sesiunile practice 

 O bancă/pat pentru 
evaluare sau un 
suport. Înălțimea ar 
trebui să fie egală cu 
înălțimea medie a 
șezutului scaunului 
rulant. 
Evitați suprafețele tari, 
dacă este posibil – 
dacă folosiți bănci, 
așezați un strat 
subțire de 
spumă/burete sau o 
saltea utilizată în 
exercițiile de yoga. 

Set plăci pentru picioare 1 set  Bucăți confecționate 
din lemn, pentru a 
oferi utilizatorilor de 
scaun rulant suport la 
nivelul picioarelor, 
atunci când se află pe 
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patul de evaluare. 
Acestea trebuie să fie 
de înălțimi diferite. 
 

Placă transfer 1 la 3 participanți  Dacă e disponibilă.  
Ruletă  1 per participant   
½ schelet anatomie, cu 
coloană vertebrală, pelvis și 
femur 

1  Dacă e disponibil. 

Scaune rulante și perne 
pentru exerciții practice 

Cel puțin câte un scaun rulant și câte 
o pernă din fiecare tip disponibil local; 
ideal un scaun rulant și o pernă pentru 
fiecare 2 participanți. 

 Asigurați-vă că toate 
scaunele rulante sunt 
în stare bună de 
funcționare și că au o 
pernă, asigurați-vă că 
există cel puțin o 
mostră de pernă 
pentru reducerea 
presiunii adecvată. 

Scaune rulante și perne 
pentru utilizatorii de scaun 
rulant voluntari 

1 pentru fiecare utilizator de scaun 
rulant care participă la sesiunile 
practice 

 Trebuie să existe 
suficiente scaune 
rulante și perne 
pentru ca utilizatorilor 
să li se prescrie 
echipamentul de 
mobilitate și perna 
corespunzătoare. 

Trusă de scule pentru 
întreținerea la domiciliu a 
scaunului rulant 

1 la 3 participanți  Include: cheie pentru 
piulițe ajustabilă, chei 
Allen, șurubelniță, 
pompă anvelope, ulei 
pentru lubrifiere, 
găleată, săpun, 
material textile, 
șmirghel. 

Hârtie pentru notițe 
 

1 per participant   

 
Confecționarea pernelor – materiale și instrumente 
 
Item Cantitate    
Mostră de pernă pentru 
reducerea presiunii din 
spumă modelată / burete și 
husă 

1  Dacă nu sunt 
disponibile, formatorii 
trebuie să le 
pregătească înainte 
de începerea 
programului de 
instruire. 

Mostră de strat de ridicare 
a pernei 

1  

Trusă pentru 
confecționarea pernelor 

1 trusă la 2 participanți  Include:  
o 1 x lamă de 

fierăstrău ascuțită 
sau un cuțit lung; 

o 1 x marker negru; 
o lipici pentru 

spumă/burete sau 
adeziv de contact 
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și bucăți de carton 
pentru a aplica 
lipiciul. 

Materiale perne 1 set la 2 participanți  Include câte un 
element din 
următoarele: 
o spumă 

rigidă/burete rigid 
(e.g. spumă 
solidă) – 50 x 400 
x 400 mm; 

o spumă 
moale/burete 
moale – 50 x 400 
x 400 mm. 

Mostre de materiale 
disponibile care pot fi 
folosite pentru a fabrica 
husa de pernă 

1 fiecare  Pentru informații 
despre materialele 
adecvate, vezi 
sesiunile despre 
confecționarea 
pernelor. 
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3. Planificarea detaliată a sesiunilor 
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Introducere 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții: 
 vor cunoaște obiectivele programului de instruire; 
 vor cunoaște numele formatorilor și al participanților; 
 vor avea o imagine globală asupra programului de instruire și al desfășurătorului 

acestuia; 
 vor cunoaște toate regulile importante de care trebuie să se țină cont în timpul 

programului de instruire. 

M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT: Introducere; 
 Manualul participantului, pentru fiecare participant; 
 Caietul de exerciții practice, pentru fiecare participant; 
 DVD: Introducere  
 un exemplar din desfășurător, pentru fiecare participant; 
 ecusoane pentru toți formatorii și toți participanții. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul aceastei sesiuni pentru a fi în concordanță cu contextul local unde se 
desfășoară programul de instruire. De exemplu: 
 includeți o ceremonie de deschidere ce reflectă respectivul context cultural; 
 modificați sau adaptați secțiunea „prezentarea formatorilor și participanților” în așa fel 

încât acesta să se potrivească celor prezenți la curs; 
 modificați, adaptați și/sau completați lista de „reguli” și cea cu „așteptările 

participanților” după cum este necesar – exemplele pot fi găsite în descrierea 
programului de instruire; 

 modificați prezentarea ce conține descrierea cursului de instruire, dacă s-au făcut 
schimbări (de exemplu: obiective adăugate sau scoase). 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, vizionați materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Ceremonia de deschidere (dacă există). 
2. Prezentarea formatorilor și a participanților. 
3. Prezentarea generală a programului de instruire. 
4. Desfășurătorul programului de instruire, Manualul participantului, Caietul de 

exerciții practice. 
5. “Reguli” pentru desfășurarea cursului și așteptările participanților. 

15 
15 
10 
10 
10 

Total durată sesiune 60 
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1. Ceremonia de deschidere (durata estimată 15 minute) 

 
 
 

2. Prezentarea formatorilor și a participanților (15 minute) 

 
Formatori: Prezentați-vă. Oferiți o scurtă descriere a experienței pe care o aveți în furnizarea de 
scaune rulante. 
Cereți participanților ca la rândul lor să se prezinte, menționând numele, organizația pe care o 
reprezintă și ce speră să învețe de la programul de instruire. 
Oferiți ecusoane, dacă acestea nu au fost împărțite în timpul înregistrării participanților. 
 

3. Prezentarea generală a programului de instruire (10 minute) 

 
Explicați: Scopul programului de instruire este ca fiecare participant să învețe cum să furnizeze un 
scaun rulant corespunzător și o pernă adecvată copiilor și adulților care pot menține poziția așezat.  

 

 Pachetul de instruire include: 
– Evaluarea utilizatorului de scaun rulant; 
– Selecția, pregătirea și probarea produsului (scaunului 

rulant); 
– Instruirea utilizatorului de scaun rulant; 
– Întreținerea și reparațiile; 
– Monitorizarea; 
– Cum se confecționează o pernă pentru reducerea 

presiunii din spumă/burete. 
 

 
 

 

Material video: Introducere – Acest DVD prezintă pe scurt programul de instruire 
pentru scaune rulante, scopul acestuia, obiectivele și așteptările. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 
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4. Desfășurătorul programului de instruire, Manualul participantului și Caietul de 

exercitii practice (10 minute) 
 
Oferiți fiecărui participant un exemplar cu desfășurătorul programului de instruire. Explicați 
următoarele aspecte:  
o Programul de instruire va începe cu partea teoretică/sesiuni desfășurate în sala de curs.  
o Participanții vor exersa apoi câteva din abilitățile pe care le-au dobândit în timpul sesiunilor 

teoretice, împreună cu utilizatorii de scaun rulant care s-au oferit să îi asiste. 
 
Oferiți fiecărui participant un exemplar din Manualul participantului. Cereți acestora să își scrie 
numele în manual. Explicați că pot trece în manual informațiile suplimentare pe care doresc să le 
noteze.  
 
Oferiți fiecărui participant un exemplar din Caietul de exerciții practice. Cereți acestora să își scrie 
numele în caiet. Explicați că pot folosi acest caiet pentru exercițiile practice desfășurate pe 
parcursul programului de instruire și că acesta trebuie adus la fiecare sesiune a cursului.  
 
 

5. Reguli de desfășurare și așteptări (10 minute) 

 
Explicați următoarele aspecte, după cum este necesar: 
o unde sunt localizate toaletele; 
o persoana de contact în ceea ce privește cazările; 
o persoana de contact pentru decontarea transportului (nu intrați în detalii); 
o cum se procedează în caz de urgențe. 
 
Explicați care sunt așteptările pe care le aveți de la participanți, în cadrul programului de instruire, 
după cum este necesar: 
o fiecare sesiune va începe la ora stabilită – participanții trebuie să se asigure că sosesc la timp 

la începutul fiecărei zi de pregătire și că se întorc la timp din pauzele de pe durata sesiunilor; 
o se recomandă ca participanții să pună întrebări oricând există neclarități; 
o tratați în mod egal toți utilizatorii de scaun rulant și respectați-le demnitatea; 
o închideți telefoanele mobile pe parcursul sesiunilor; 
o distrați-vă! 
 
Explicați: Pe durata programului de instruire, participanții vor folosi și vor manevra scaune rulante. 
La utilizarea scaunelor rulante, trebuie să vă amintiți următoarele măsuri de siguranță. 
o nu stați pe suportul de picioare la efectuarea transferului în și din scaunul rulant; 
o țineți degetele departe de spițele roților și de frâne; 
o la urcarea sau coborârea pantelor, este indicat să existe un însoțitor în spatele scaunului 

rulant, pentru cazul în care acesta s-ar putea răsturna pe spate.  
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A: Cunoștințe fundamentale 
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A.1: Utilizatorii de scaun rulant 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere cel puțin șapte beneficii ale unui scaun rulant corespunzător; 
 să explice cum personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate sprijini dreptul la 

mobilitate personală al utilizatorului de scaun rulant; 
 să enumere cel puțin cinci modalități prin care utilizatorii de scaun rulant pot fi implicați 

în mod activ în furnizarea de scaune rulante. 

M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT A.1 Utilizatorii de scaun rulant; 
 Manualul Participantului; 
 DVD: Beneficiile unui scaun rulant corespunzător; 
 exemplare din Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

(CNUDPD), dacă acestea sunt disponibile; 
Materile suplimentare (pentru formatori): 
o Ghidul pentru frunizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiunile cu resurse 

limitate, publicat de OMS (pagina 23). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul acestei sesiuni pentru a fi în concordanță cu contextul cunoscut de 
participanți. De exemplu: 
 Participanții ar putea fi deja familiarizați cu CNUDPD– în acest caz, puteți să întrebați 

care sunt aspectele pe care le cunosc în legătură cu aceasta; 
 verificați dacă CNUDPD a fost semnată/ratificată în țară de unde provin participanții. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, vizionați materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Care sunt beneficiile unui scaun rulant? 
3. Ce este un „scaun rulant corespunzător”? 
4. Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. 
5. Utilizatorii de echipament de mobilitate sunt parteneri egali în livrarea serviciilor 

de scaune rulante. 
6. Recapitulare puncte cheie. 

2 
10 
5 
5 

20 
3 

Total durată sesiune 45 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 
 
 

Explicați: În cadrul acestei sesiuni, prezentați avantajele pe care 
le are utilizatorul de scaun rulant atunci când folosește un 
echipament de mobilitate corespunzător. 
Gândiți-vă la modalitățile prin care participanții pot implica în mod 
activ utilizatorii de scaun rulant în procesul furnizării 
echipamentului de mobilitate și la motivele pentru care acest lucru 
este important.  
De asemenea, prezentați pe scurt Convenția Națiunilor Unite 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNCDPD), în 
special Articolul 1, Articolul 3 și Articolul 20. 

 
 

2. Care sunt beneficiile unui scaun rulant? (10 minute) 

 

 
 

Citiți definiția scaunului rulant corespunzător. 
Explicați: 
o Această definiție este luată din Ghidul privind furnizarea 

scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiunile cu resurse 
limitate, publicat de OMS. Pe parcursul programului de instruire 
vom face deseori referire la acest ghid.  

o În cazul fiecărui utilizator, „scaunul rulant corespunzător” va 
însemna un echipament de mobilitate de acest tip, care să 
răspundă cerințelor fizice individuale și condițiilor de mediu 
(locul unde locuiește și lucrează). 

  
 

 

Material video: Beneficiile scaunului rulant corespunzător – Acest material scurt 
va înfățișa mai mulți utilizatori de scaun rulant diferiți, implicați în diverse activități. 
Urmăriți cu atenție, deoarece vom vorbi despre beneficiile pe care scaunul rulant le 
aduce în fiecare din cazurile prezentate. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 
 

Întrebare: Care sunt beneficiile unui scaun rulant în cazul utilizatorilor prezentați în materialul 
video?  
 
Răspunsuri: 
o mobilitate; 
o stare bună de sănătate; 
o sprijin pentru poziția așezat; 
o confort; 
o stimă de sine și încredere; 
o demnitate; 

o posibilitatea de a de deplasa la școală; 
o posibilitatea de implicare în activități 

sportive; 
o posibilitatea de a avea un loc de muncă; 
o integrare în familie și în comunitate; 
o nivel crescut de independență. 
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Explicați:  
o Așa cum se poate vedea și din listă, există multe avantaje care decurg din utilizarea unui scaun 

rulant. 
o Este foarte important să reținem faptul că furnizarea de scaune rulante nu se rezumă doar la 

echipamentul de mobilitate, care este doar un produs. 
o Furnizarea de scaune rulante înseamnă să oferim utilizatorilor de scaun rulant capacitatea de a 

se deplasa, posibilitatea de a-și menține starea de sănătate și oportunitatea de a participa pe 
deplin la viața comunității.  

o Fiecare utilizator de scaun rulant prezentat în materialul video este diferit. Cu toate acestea, 
ceea ce au în comun este că fiecare utilizează un scaun rulant „corespunzător”.  

 

3. Ce este un scaun rulant corespunzător? (5 minute) 
 

 Un „scaun rulant corespunzător” este un echipament de mobilitate care: 
– răspunde cerințelor utilizatorului; 
– răspunde condițiilor de mediu ale utilizatorului; 
– i se potrivește utilizatorului; 
– asigură suport postural (ajută utilizatorul să stea în poziția așezat); 
– poate fi întreținut și reparat la nivel local.  

 

4. Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (5 

minute) 
 
Explicați:  
o Știm cu toții că multe persoane care au nevoie de un scaun rulant nu au încă un echipament 

de mobilitate adecvat. Totuși, avem la îndemână un instrument important, cu care putem să 
susținem drepturile acestor persoane. 

o În 2006 s-a semnat Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
(CNUPDP). În 2008, aceasta a devenit lege internațională. (În cazul în care CNUDPD a fost 
semnată în țara/țările unde are loc programul de instruire, subliniați acest lucru.) 

Întrebare: Ați auzit de această convenție? 
Rețineți care sunt persoanele care au auzit de acest document. 
Explicați: Există drepturi ale omului care se aplică tuturor. Scopul CNUDPD este asigurarea 
recunoașterii faptului că aceste drepturi se aplică și în cazul persoanelor cu dizabilități. 
 

 

Explicați:  
o Convenția cuprinde 50 de articole diferite. 
o Articolul 20 se referă la mobilitatea personală. 
o Mobilitatea personală înseamnă:  

o capacitatea persoanei de a se mișca în maniera și la 
momentul alese de către aceasta. 

 
Întrebare: Cum pot participanții, prin rolul lor în cadrul serviciilor de scaune rulante, să sprijine 
dreptul la mobilitate al utilizatorului de scaun rulant? Încurajați participanții să răspundă și 
notați pe tabla de scris. 
Cele mai relevante răspunsuri: 
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o implicând utilizatorii de scaun rulant în deciziile cu privire la echipamentul de mobilitate; 
o înțelegând care sunt nevoile utilizatorului de scaun rulant și răspunzând acestor nevoi; 
o contribuind la furnizarea unui scaun rulant corespunzător; 
o ajutând utilizatorii de scaun rulant să învețe efectuarea transferului în și din scaunul rulant; 
o ajutând utilizatorii de scaun rulant să învețe cum să efectueze propulsia scaunului rulant; 
o încurajând membrii familiei să sprijine utilizatorul de scaun rulant în efortul său de a fi mai 

independent; 
o susținând încercările pentru a o mai mare disponibilitate în țară a unor echipamente de 

mobilitate îmbunătățite;  
o promovând un mediu lipsit de bariere. 
 
Întrebare: Vă puteți gândi la alte drepturi ale omului de care o persoană cu dizabilităși de 
mobilitate se poate bucura cu mai multă ușurință atunci când are un scaun rulant corespunzător? 
Încurajați participanții să răspundă și notați pe tabla de scris. (dacă este nevoie, dați exemple 
de diverse drepturi). 
 
Răspunsuri (nu este nevoie să fie menționate articolele din Convenție): 
o dreptul de a trăi independent și de a fi inclus în comunitate (articolul 19); 
o dreptul la educație (articolul 24); 
o dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate posibil (articolul 25); 
o dreptul de a lucra și de a avea un loc de muncă (articolul 27); 
o dreptul de a participa la viața politică și publică (articolul 29); 
o dreptul de a participa la viața culturală, la recreere, activități de petrecere a timpului liber și 

sportive (articolul 30). 
 
 

5. Utilizatorii sunt parteneri egali în furnizarea serviciilor de scaune rulante (20 de 

minute) 
 
Explicați: Utilizatorii vor știi deseori ce înseamnă pentru ei un „scaun rulant corespunzător”. Dacă 
au folosit deja un scaun rulant, vor știi ce funcționează în cazul lor și ce ar dori să schimbe. 
Persoanele care nu au mai folosit un scaun rulant vor avea nevoie de mai multe informații. 
 
Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să lucreze cu utilizatorul în condițiile unui  
parteneriat. 
 
Activitate în grupe de dimensiuni reduse 
Grupe: Grupe de câte 2-3 participanți.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe să petreacă cinci minute creând un joc de rol cu durata de 

două minute, în care utilizatorul de scaun rulant cere un astfel de echipament de 
mobilitate. Unul dintre participanți va fi utilizatorul, unul va reprezenta personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante, iar celălalt participant va avea rolul unui 
membru de familie. 
Cereți ca jumătate din numărul de grupe să aibă câte un reprezentant care să 
joace rolul personalului furnizor de servicii de scaune rulante care NU RESPECTĂ 
dreptul utilizatorului de a avea un scaun rulant corespunzător și NU ÎL TRATEAZĂ 
pe acesta ca pe un participant activ în livrarea serviciilor de scaune rulante. 
Cereți celor din restul de grupe să aibă câte un reprezentant care să joace rolul 
personalului furnizor de servicii de scaune rulante care RESPECTĂ dreptul 
utilizatorului de a avea un scaun rulant corespunzător și ÎL TRATEAZĂ pe acesta 
ca pe un participant activ în livrarea serviciilor de scaune rulante. 

Monitorizare: Monitorizați/observați activitatea grupelor și oferiți sprijin, acolo unde este cazul.  
Durată: 5 minute pentru pregătire; 10 minute pentru jocul de rol și 5 minute pentru 
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feedback. 
Feedback: Cereți cel puțin unei grupe unde s-a jucat rolul de personal furnizor de servicii de 

scaune rulante care NU RESPECTĂ drepturile utilizatorului de scaun rulant și unei 
grupe unde s-a jucat rolul personalului care le RESPECTĂ să prezinte jocul de rol. 
Discuții ulterioare: 
o discutați diferențele în modalitatea prin care personalul furnizor de servicii de 

scaun rulant comunică cu utilizatorul de scaun rulant și cu familia acestuia; 
o întrebați persoanele care au avut rolul de utilizator de scaunul rulant, în fiecare 

grupă, despre modul în care s-a simțit; 
o dacă sunt prezenți utilizatori de scaun rulant, întrebați-i dacă au avut 

experiențe pozitive sau negative similare celor prezentate prin jocurile de rol. 
 
Întrebare: Pornind de la jocul de rol, care sunt câteva din modalitățile prin care personalul furnizor 
de servicii de scaune rulante pot implica în mod activ utilizatorii în procesul de furnizare al 
scaunului rulant? Încurajați participanții să răspundă. 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o comunicarea directă cu utilizatorul de scaun rulant; 
o solicitarea opiniei utilizatorului de scaun rulant; 
o oricând este posibil, oferirea posibilității ca utilizatorul să facă alegerea și respectarea aceastei 

alegeri; 
o oferirea tuturor informațiilor necesare, în așa fel încât utilizatorul să poată face o alegere; 
o strângerea informații de la utilizatorii, cu privire la viața lor, la lucrurile pe care vor să le facă în 

scaun rulant și la mediul în care locuiesc și unde lucrează. 
 
 

6. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
 
 
  



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 32. 

 

A.2: Serviciile pentru utilizatorii de scaun rulant 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să explice ce este un scaun rulant; 
 să identifice rolul pe care îl au în cadrul unui serviciu de scaune rulante – nivel de bază; 
 să definească „servicii la nivel de bază” în furnizarea de servicii de scaune rulante. 

M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT: A.2: Servicii scaune rulante; 
 Manualul participantului; 
 afiș: Pașii în serviciile de scaune rulante. 
 
Materiale suplimentare (pentru formatori): 
 Ghidul pentru furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiunile cu resurse 

limitate, publicat de OMS (paginile 71-72, 76-77). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul acestei sesiuni pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul 
cunoscut de participanți. Luați în considerare următoarele: 
 
 Rolul fiecărui participant la locul de muncă - în ceea ce privește furnizarea de servicii de 

scaune rulante. De exemplu, fiecare participant va fi responsabil pentru fiecare dintre 
cele opt etape în furnizarea serviciilor de scaune rulante? Folosiți această sesiune 
pentru a clarifica cu participanții care va fi rolul fiecăruia. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT și citiți planificarea sesiunii. 
 Pregătiți informațiile despre rolul fiecărui participant în cadrul fiecărei etape în livrarea 

serviciilor de scaune rulante. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Servicii de scaune rulante. 
3. Rolurile personalului furnizor de servicii de scaune rulante. 
4. Ce înseamnă „serviciu la nivel de bază”? 
5. Recapitulare puncte cheie. 

2 
10 
10 
5 
3 

Total durată sesiune 30 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați: În cadrul aceste sesiuni: 
o explicați ce este un serviciu pentru utilizatorii de scaune rulante și 

diferența dintre serviciile la nivel de „bază” și la nivel 
„intermediar”; 

o vorbiți despre pașii cheie în livrarea serviciilor de scaune rulante;  
o discutați rolul pe care fiecare participant îl va avea în furnizarea 

unui scaun rulant în cadrul unui serviciu de scaune rulante -  
nivel de bază. 

 

2. Serviciile pentru utilizatorii de scaun rulant (10 minute) 

 
Explicați: Furnizorul de servicii de scaune rulante lucrează cu utilizatorii pentru ca fiecare dintre 
aceștia să primească scaunul rulant adecvat (din cele disponibile). 
Întrebare: Ce ar trebui să facă personalul de servicii de scaune rulante pentru a ajuta la furnizarea 
scaunului rulant optim în cazul fiecărui utilizator? Încurajați participanții să răspundă și notați 
pe tabla de scris. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o să afle care sunt cerințele utilizatorului în ceea ce privește scaunul rulant (evaluare); 
o să ajute la alegerea celui mai bun scaun rulant pentru utilizator (prescriere); 
o să furnizeze un scaun rulant (plasare comandă, eventual asamblare, ajustare și probarea 

produsuluif). 
 
Întrebare: Ce ar trebui să facă personalul furnizor de servicii de scaune rulante pentru a ajuta 
utilizatorul să beneficieze de toate avantajele pe care i le poate oferi scaunul său rulant? Încurajați 
participanții să răspundă și notați pe tabla de scris. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o să instruiască utilizatorii de scaun rulant cu privire la folosirea echipamentului de mobilitate și la 

întreținerea acestuia (instruirea utilizatorului de scaun rulant); 
o să ajute utilizatorii de scaun rulant să facă reparații (întreținere la domiciliu, reparații și 

monitorizare); 
o să ofere sprijin și monitorizare pentru a se asigura că echipamentul de mobilitate răspunde în 

continuare nevoilor utilizatorului; 
o să îndrume utilizatorii de scaun rulant către alte servicii care le pot oferi asistență. 
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3. Rolul personalului furnizor de servicii de scaune rulante (10 minute) 

 
Prezentați afișul cu „Pașii în furnizarea de servicii de scaune rulante”.  
 

 

Explicați: Rolul personalului furnizor de servicii de scaune rulante 
– nivel de bază este să ofere utilizatorilor care pot sta în poziția 
așezat (fără suport postural suplimentar) cel mai bun scaun rulant 
disponibil. 
Pentru a face acest lucru, personalul va lucra cu fiecare utilizator de 
scaun rulant și cu familia acestuia, urmând etapele cheie ale 
procesului de livrare a serviciilor de scaune rulante. 
 Explicați fiecare etapă, după cum urmează. 

 

Trimiterea și programarea: 
o Trimiterea este modalitatea prin care utilizatorii ajung în legătură 

cu serviciul de scaune rulante.  
o Modul prin care se face trimiterea utilizatorilor de scaun rulant 

variază.  
o Utilizatorii vor apela la aceste servicii fie din proprie inițiativă, fie 

prin rețele de lucrători sau voluntari din organizații 
guvernamentale/nonguvernamentale din domeniul sănătății și 
reabilitării, lucrând la nivel de județ sau regional. 

o Fiecare serviciu de scaune rulante trebuie să aibă un sistem 
pentru gestionarea programărilor. 

 

Evaluare: 
o Fiecare utilizator de scaun rulant are nevoie de o evaluare 

individuală.  
o Acest lucru include strângerea de informații cu privire la stilul de 

viață al utilizatorului, activitatea de la locul de muncă, spațiul 
unde locuiește, condiția fizică, precum și efectuarea 
măsurătorilor. 

 

Prescrierea (selecția): 
o Pornind de la informația obținută la evaluare se ajunge, 

împreună cu utilizatorul, un membru al familiei acestuia sau cu 
un însoțitor, la prescrierea (selecția) unui scaun rulant. 

o Prescrierea (selecția) include detalii despre tipul de scaun rulant 
ales, mărime, caracteristici speciale sau modificări. 

o  Prescrierea (selecția) poate include și înregistrarea nevoii de 
instruire a utilizatorului în ceea ce privește folosirea și 
întreținerea în bune condițiide  a scaunului rulant. 

 

Finanțarea și plasarea comenzii: 
o Se identifică sursa de finanțare și se comandă un scaun rulant 

din stocul pe care îl are respectivul furnizor de servicii sau de la 
producător.  
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Pregătirea produsului (scaunului rulant): 
o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante pregătește 

echipamentul de mobilitate. 
o În funcție de scaunul rulant ales și de facilitățile disponibile, 

pregătirea poate include: 
o asamblarea scaunului rulant; 
o fabricarea în întregime a scaunului rulant; 
o modificări minore aduse scaunului rulant. 

 

Probarea produsului (a scaunului rulant): 
o Utilizatorul încearcă scaunul rulant.  
o Scopul ajustărilor finale este să ne asigurăm că scaunul rulant 

este corect asamblat și pregătit. 
o Dacă sunt necesare modificări sau componente pentru suport 

postural, produsul (scaunul rulant) va trebui încercat din nou. 
 

 

Instruirea utilizatorului: 
o Personalul serviciului de scaune rulante trebuie să verifice care 

sunt informațiile pe care utilizatorul de scaun rulant și însoțitorul 
le au deja cu privire la folosirea și întreținerea echipamentului de 
mobilitate și identifică aspectele unde este nevoie de instruire.  

o Personalul serviciului de scaune rulante oferă instruirea 
necesară. Unele din temele esențiale sunt: 
o tehnici de manevrare a scaunului rulant; 
o tehnici de transfer în și din scaunul rulant; 
o mobilitatea în scaunul rulant; 
o întreținerea scaunului rulant; 
o prevenirea apariției escarelor; 
o cum se acționează în cazul în care există o problemă.  

o Unele servicii de scaune rulante oferă și consultanță în ceea ce 
privește modificări ale mediului în care locuiește utilizatorul, a 
școlii sau a locului de muncă, pentru facilitarea accesului. Acest 
aspect nu este cuprins în programul de instruire. 

 

Întreținerea, reparațiile și monitorizarea: 
o Oferă servicii de întreținere și reparații pentru probleme tehnice 

ce nu pot fi rezolvate în comunitate. 
o Întâlnirile de monitorizare sunt o componentă importantă în 

procesul de furnizare a serviciilor de scaune rulante. 
o În timpul monitorizării, personalul furnizor de servicii de scaune 

rulante verifică dacă echipamentul de mobilitate este potrivit și 
dacă oferă în continuare instruire și sprijin. 

o Dacă se constată că scaunul rulant nu mai este corespunzător, 
va fi furnizat un alt scaun rulant, reluându-se procesul de la 
etapa 1. 

 
Explicați: Pe parcursul programului de instruire, participanții vor învăța cum să parcurgă fiecare 
din aceste etape. Totuși, în cazul unor furnizori de servicii, persoane diferite pot fi responsabile 
pentru etape diferite. De exemplu, stabilirea programărilor poate fi în sarcina unui administrator, iar 
instruirea va fi făcută de un instructor utilizator de scaun rulant. 
Întrebare: Aveți întrebări cu privire la rolul de furnizor de servicii de scaune rulante? 
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4. Ce înseamnă servicii de scaune rulante la „nivel de bază”? (5 minute) 
 
Explicați: 
o Utilizatorii de scaun rulant au cerințe fizice diferite. Este nevoie de mai multe cunoștințe și 

abilități pentru a furniza un scaun rulant unei persoane cu probleme de postură sau menținere 
a echilibrului decât în cazul unui utilizator de scaun rulant care poate sta în poziția așezat și 
care are un bun echilibru. 

o Un serviciu de scaune rulante – nivel de bază poate oferi soluții pentru cerințele fizice ale 
utilizatorilor care pot menține poziția așezat. În acest program de instruire – nivel de bază, 
participanții învață cum să furnizeze un scaun rulant unui utilizator care poate menține poziția 
așezat. 

o În programele de instruire la nivel avansat, participanții învață cum să furnizeze scaune rulante 
persoanelor care nu pot menține poziția așezat și care au probleme posturale.  

o Este foarte important ca înainte de a furniza scaune rulante persoanelor cu probleme 
posturale, personalul furnizor de servicii de scaune rulante să beneficieze de instruire 
suplimentară. Acest lucru e necesar pentru a înțelege mai multe despre postură, despre 
cauzele problemor posturale și despre modalitatea de a oferi suport, în condiții de siguranță, 
unui utilizator de scaun rulant cu astfel de dificultăți. 

 

Explicați: Clara trăiește în Timorul de Est. Ea lucrează în 
magazinul pe care îl deține familia ei și care este în fața casei lor. 
Clara a avut poliomielită și are nevoie de un scaun rulant pentru a 
se mișca în interiorul casei, pentru a lucra la magazin și pentru a 
se deplasa prin sat. Ea poate menține poziția așezat fără sprijin și 
folosește un scaun cu antrenare manuală, care a fost ajustat și 
modificat în așa fel încât să i se potrivească. Clara este un 
exemplu de persoană căreia i se poate furniza un scaun rulant 
printr-un furnizor de servicii de scaune rulante – nivel de bază. 
 
 

 

Explicați: Ishade are vârsta de opt ani și locuiește în Sri Lanka. 
Are paralizie cerebrală. Acest lucru înseamnă că Ishade are 
dificultăți în a-și controla membrele superioare, inferioare, capul și 
gâtul. Nu poate menține poziția așezat fără sprijin.  
Ishade este un exemplu de persoană care are nevoie de suport 
postural suplimentar în scaunul rulant. Acest aspect nu este 
abordat în cadrul acestui curs de instruire - nivel de bază. Lui 
Ishade trebuie să i se furnizeze un scaun rulant printr-un furnizor 
de servicii de scaune rulante – nivel intermediar sau avansat. 
 

5. Rezumat puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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A.3: Mobilitatea în scaunul rulant 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să se folosească, în condiții de siguranță, de abilitățile de manevrare a scaunului rulant, 

incluzând aici propulsia, întoarcerea, urcarea și coborârea unei pante, urcarea și 
coborârea treptelor cu însoțitor, menținerea echilibrului pe două roți.  

 

M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT A.3: Mobilitatea în scaunul rulant;  
 Manualul participantului; 
 DVD: Manevrarea scaunului rulant; 
 DVD: Abilități de manevrare a scaunului rulant; 
 Afiș: Abilități de manevrare a scaunului rulant; 
 câte un scaun rulant pentru fiecare pereche de participanți. 
 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul acestei sesiuni pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul 
cunoscut de participanți.  
 
 Formatorii ar trebui să predea tehnica menținerii echilibrului pe două roți în cadrul 

acestei sesiuni doar în cazul în care consideră că au capacitatea de a demonstra 
această manevră și de a superviza participanții în timpul exersării abilității. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, vizionați materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Alegeți un spațiu potrivit pentru exersarea abilităților de manevrare a scaunului rulant – 
o suprafață netedă, câteva porțiuni de teren aflat în pantă, una sau două trepte, o 
porțiune de teren accidentat.  

 Invitați un utilizator cu bune abilități de manevrare a scanului rulant să asiste la 
predarea acestor abilități. 

 Exersați voi înșivă abilitățile de manevrare, folosind materialul video ca punct de 
referință, pentru a vă asigura că aveți capacitatea de a demonstra respectivele tehnici. 

 Asigurați-vă că scaunele rulante sunt în bună stare de funcționare și că anvelopele sunt 
umflate corespunzător. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 1. Introducere. 
2. De ce sunt importante abilitățile de manevrare a scaunului rulant? 
3. Abilități de manevrare a scaunului rulant – siguranță. 
4. Abilități de manevrare a scaunului rulant – demonstrație și exerciții practice. 
5. Rezumat puncte cheie 

2 
15 
5 

65 
3 

Total durată sesiune 90 
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1. Introducere (2 minute) 

 

 

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor învăța 
abilități de manevrare a scaunului rulant - nivel de bază, care îi vor 
ajuta să instruiască utilizatorii, în așa fel încât aceștia să atingă un 
nivel cât mai înalt de mobilitate. 
 
 
 
 

 

2. Care este importanța abilităților de manevrare a scaunului rulant? (15 minute) 

 
Explicați: Un număr mare de utilizatori de scaun rulant trăiesc și lucrează în locuri unde accesul 
lor este îngreunat. Întrebare: Care sunt câteva din trăsăturile mediului local care fac dificilă 
utilizarea scaunului rulant? Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile pe tablă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o teren noroios; 
o teren nisipos; 
o pante abrupte; 

o spații reduse (de exemplu, în interiorul 
clădirilor); 

o teren accidentat sau denivelat; 
o pavaje sparte sau denivelate; 
o mașini sau alte obstacole aflate pe trotuare. 

 
Explicați: Instruirea în ceea ce privește abilitățile de manevrare a scaunului rulant poate ajuta 
utilizatorii să depășească unele din aceste obstacole/dificultăți, fie independent, fie cerând 
asistență. 

 

Material video: Abilități de manevrare a scaunului rulant. În acest 
material video, o tânără pe nume Sai vorbește despre faptul că faptul că a 
învățat să manevreze scaunul rulant, a produs o schimbare în viața ei.  
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă sunt întrebări. 

 
Întrebați: Care au fost abilitățile de mobilitate în scaun rulant învățate de Sai? 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o transferul în și din scaunul rulant; 
o depășirea unei borduri/denivelări – pentru a intra și a ieși din casă; 
o urcarea și coborârea unei pante; 
o propulsia. 
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Întrebare: Ce schimbare aduc în viața lui Sai aceste abilități? 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o este mai independentă; 
o are mai multă încredere în sine; 
o poate să iasă din casă, să meargă la școală, să își facă prieteni și să se joace. 
 

3. Abilități de mobilitate în scaunul rulant – siguranță (5 minute) 

 
Prezentați afișul cu Abilitățile de mobilitate în scaunul rulant. 
 
Explicați: Siguranța este foarte importantă atunci când învățăm despre abilitățile de mobilitate în 
scaun rulant sau când predăm aceste abilități. 
Întrebare pentru participanți – care sunt principalele măsuri de siguranță în cazul lucrului cu 
scaune rulante abordate în cadrul cursului? 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o nu stați pe suportul de picioare în timpul efectuării transferului în și din scaunul rulant; 
o nu poziționați degetele de spițele roții și pe frâne; 
o când exersați urcarea și coborârea pe un teren aflat în pantă, asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că 

există un însoțitor în spatele scaunului rulant, în cazul în care acesta se răstoarnă pe spate. 
 
Explicați: 
o În această sesiune, veți exersa diverse abilități de manevrare, inclusiv urcarea și coborârea 

unui teren aflat în pantă și ridicarea scaunului rulant în echilibru pe două roți (menținerea în 
echilibru a scaunului rulant doar pe roțile din spate). 

 

 

Explicați: 
o Asigurați-vă întotdeauna că există un însoțitor în spatele 

scaunului rulant în care se află persoana care își însușește 
aceste abilități.  

o Însoțitorul trebuie să stea aproape de partea posterioară a 
scaunului rulant. 

o Asistentul trebuie să fie pregătit să stabilizeze scaunul rulant în 
cazul în care acesta se înclină pe spate. Asistentul nu trebuie să 
țină scaunul rulant cu ajutorul mânerelor. 

o Nu asistați un utilizator de scaun rulant la urcarea și coborârea 
unui teren în pantă decât dacă sunteți foarte sigur/ă că aveți 
capacitatea de a controla echipamentul de mobilitate în condiții 
de siguranță. Dacă nu sunteți convins/ă de acest lucru, solicitați 
asistență. 

 

4. Abilități de mobilitate în scaunul rulant – demonstrație și exerciții practice (65 

de minute) 

 

 

Material video: Abilități de mobilitate în scaunul rulant. Cereți participanților să 
vizioneze cu atenție materialul video care prezintă demonstrații ale diverselor 
abilități de mobilitate. Este necesar ca ei să urmărească aceste abilități, deoarece 
ulterior le vor exersa și ei, la rândul lor. 
 
Prezentați materialul video. 
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Verificați dacă sunt întrebări. 
 
Explicați  
o Participanții vor exersa abilitățile de mobilitate în scaun rulant prezentate în materialul video, cu 

excepția menținerii echilibrului pe două roți. 
o Menținerea echilibrului pe două roți este o abilitate mai complexă, care necesită exercițiu. Un 

utilizator de scaun rulant care poate să își mențină echilibrul pe roțile din spate poate folosi 
această abilitate pentru deplasarea pe teren accidentat, pentru coborârea pantelor, bordurilor 
și a treptelor . Nu încercați acest lucru dacă nu este prezent un formator experimentat. 

o Însușirea abilităților de mobilitate pe care le vom exersa astăzi este foarte utilă pentru orice 
persoană care lucrează cu utilizatori de scaun rulant. Dacă voi înșivă le stăpâniți deja, vă va fi 
mai ușor să îi ajutați pe aceștia să își însușească respectivele abilități.  

 
Activitate 
Grupe: Formați grupe alcătuite din câte doi participanți. Este recomandat ca membrii 

echipei să aibă înălțime, greutate și forță similare. Fiecare grupă primește câte un 
scaun rulant. 

Instrucțiuni: Cereți participanților să consulte secțiunea referitoare la mobilitatea în scaun 
rulant din Manualul participantului. Explicați că trebuie să lucreze în perechi, 
pentru a exersa: 
1. propulsia și întoarcerea; 
2. urcarea și coborârea unei pante; 
3. urcarea și coborârea treptelor cu însoțitor; 
4. ridicarea în echilibru pe două roți. 
Reamintiți-le participanților: 
o să exerseze tehnicile prezentate în materialul video și descrise în Manualul 

participantului; 
o asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că există o persoană în spatele fiecărui 

participant atunci când se exersează urcarea și coborârea unei pante sau 
echilibrul pe două roți; 

o atunci când se exersează pe urcarea sau coborârea treptelor, asigurați-vă că 
doar cei care pot să ridice greutăți fac această manevră. Supervizați/observați 
cu atenție, pentru a vă asigura că exercițiul se desfășoară în condiții de 
siguranță. 

Monitorizare: Treceți pe la fiecare grupă și supervizați activitatea pentru a vă asigura că 
tehnicile sunt exersate corect și în condiții de siguranță. 
În momentul în care observați nerespectarea procedurilor de siguranță, 
opriți activitatea grupelor pentru a le reaminti care sunt acestea. 
Demonstrați care este maniera corectă de manevrare a scaunului rulant, după 
cum este necesar. (vezi tehnicile de mai jos). 

Durată: Durata exercițiului va fi de 50 de minute, iar cea a discuțiilor ulterioare de 15 
minute. 

Feedback: Refaceți grupele de participanți.  
Corectați toate erorile comune în tehnica de manevrare a scaunului rulant, 
observate de către formatori în timpul monitorizării exercițiului (demonstrați 
modalitatea corectă). 
Întrebare: Ce au învățat participanții din exersarea abilităților de mobilitate? 
Explicați: În timpul programului de instruire, participanții sunt încurajați să 
exerseze cu scaunele rulante disponibile înainte de începerea sesiunilor sau în 
timpul pauzelor de prânz. Trebuie întotdeauna să se asigure că au un însoțitor în 
spatele scaunului rulant atunci când exerseaza tehnica urcării și coborârii pantei 
sau pe cea a ridicării în echilibru pe două roți, până când ajung să aibă foarte 
multă încredere modul în care stăpânesc aceste tehnici. 

 
Notă pentru formatori – reluați aceste puncte în timpul exercițiilor practice. 
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Pr
op

ul
si

a 

 

o O propulsie corectă necesită mai puțin efort. 
Propulsia corectă se face pe arcul de cerc de la poziția ora 10 la 
poziția ora 2.  
o Pentru realizarea propulsiei, folosiți mișcări lungi, line. 

În
to

ar
ce

re
a 

 

o Țineți unul din inelele de antrenare de partea anterioară, iar 
pe celălalt de partea posterioară. 

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

 

U
rc

ar
ea

 p
an

te
i 

 

o Înclinați corpul spre înainte – acest lucru va împiedica 
răsturnarea  scaunului rulant. 

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

o Pentru a opri sau pentru a vă odihni – poziționați scaunul 
rulant pe lateral. 

 

C
ob

or
âr

ea
 p

nt
ei

 

 

o Înclinați corpul pe spate. 
o Lăsați inelele de antrenare să alunece ușor prin palmă. 
o Utilizatorii de scaun rulant cu experiență, care pot sta în 

echilibru pe două roți” (adică să mențină scaunul rulant în 
echilibru doar pe roțile din spate) pot coborî o pantă pe roțile 
din spate. Aceasta este o metodă foarte eficientă. 

 

U
rc

ar
ea

 tr
ep

te
lo

r, 
cu

 
în

so
țit

or
 

 

o Poziționați scaunul rulant cu spatele la trepte. 
o Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate, sprijinite de prima 

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

scaunul rulant urcă. 
o Utilizatorul poate ajuta trăgând înspre înapoi inelele de inelele 

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

 

C
ob

or
âr

ea
 tr

ep
te

lo
r, 

cu
 

în
so

țit
or

 

 

o Poziționați scaunul rulant cu fața la trepte. 
o Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate. 
o Însoțitorul lasă scaunul rulant să coboare, încet, câte o 

treaptă pe rând. 
o Utilizatorul poate ajuta controlând scaunul rulant cu ajutorul 

inelelor de antrenare. 
o Un al doilea însoțitor poate ajuta, susținând scaunul rulant de 

cadrul acestuia (nu de suportul de picioare). 
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M
en

țin
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ch
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i p
e 

do
uă

 ro
ți 

 

 

 

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

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

 
 

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

o Roțile din față ar trebui să se ridice. 
 

o Cu antrenament, este posibilă ridicarea roților frontale atunci 
când este nevoie să se depășească mici obstacole. 
 

o Asigurați-vă întotdeauna că există un însoțitor în spatele 
scaunului rulant atunci când utilizatorul începe să exerseze 
această manevră. 

 
 
 

5. Rezumat puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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A.4: Poziția așezat 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere cel puțin zece caracteristici ale „poziției așezat” (poziția neutră de ședere); 
 să enumere cel puțin șase beneficii ale poziției așezat; 
 să demonstreze patru modalități prin care bazinul se poate mișca; 
 să explice modul în care mișcarea bazinului poate schimba postura; 
 să recunoască diverse posturi de ședere și cum se deosebesc acestea de poziția 

așezat. 

M
AT

ER
IA

LE
 Pentru sesiune: 

 prezentare PPT: A.4 Poziția așezat;  
 Manualul participantului;  
 Caietul de exerciții practice; 
 ½ schelet de anatomie cu bazin, coloană vertebrală și femur (dacă este disponibil). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul acestei sesiuni pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul 
în care vor lucra participanții și pentru ca acestea să răspundă nevoilor lor de instruire.  
 
 Această sesiune presupune cunoștințe de bază despre bazin. Dacă participanții nu 

cunosc încă structura osoasă a bazinului, acest aspect trebuie abordat în cadrul acestei 
sesiuni sau înainte de începerea programului de instruire. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT și citiți planificarea sesiunii. 
 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Poziția așezat / Poziția neutră de ședere. 
3. Cum afectează bazinul modul în care stăm. 
4. Diverse posturi. 
5. Rezumat puncte cheie. 

2 
20 
10 
25 
3 

Total durată sesiune 60 
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1. Introducere (2 minute) 

 

 
 
 

Explicați: Cei mai mulți utilizatori de scaun rulant petrec multe ore în 
poziția așezat. Scaunul rulant nu este doar un dispozitiv de 
mobilitate. El contribuie și la menținerea poziției neutre de ședere 
confortabile. Pe parcursul acestei sesiuni ne vom concentra pe 
aspecte legate de poziția așezat. 
Vom vorbi despre caracteristicile poziției așezat. Vom avea în vedere 
avantajele ce decurg din menținerea acestei poziții. Participanții vor 
exersa identificarea diferențelor dintre poziția așezat și alte posturi. 
Vom discuta și despre problemele care apar atunci când nu se 
menține poziția așezat. 

2. Poziția așezat/poziția neutră de ședere (20 de minute) 
 
Întrebare: Poate cineva să explice termenul „postură”? Încurajați participanții să răspundă.  
 

 

Explicați: Exista diverse „posture de ședere”.  
Evidențiați poziția în care sunt așezați participanții la curs. 
Explicați: 
o Atunci când furnizați un scaun rulant, este important să 

încurajați utilizatorii să stea în poziția așezat.  
o “poziția așezat” este uneori denumită “poziția neutră de 

ședere”.  

 
Rugați o persoană din grup să se așeze într-un scaun în fața restului participanților la curs. Cereți-i 
să stea în „poziția așezat”. (Asigurați-vă că voluntarul stă în poziția corectă, poziția neutră de 
ședere). 
 
Cereți grupului să descrie postura voluntarului. Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o bazinul drept și la același nivel; 
o umerii la același nivel, brațele au libertate de 

mișcare; 
o trunchiul este drept; 
o spatele prezintă cele trei curburi naturale; 
o capul stă drept și în echilibru în raport cu 

corpul; 
o șoldurile sunt îndoite la 90 de grade; 

o picioarele aflate ușor în abducție; 
o genunchii și gleznele flexate la un unghi de 

aproape 90 de grade; 
o călcâiele sunt pe aceeași linie cu genunchii 

sau ușor mai în față sau mai în spate; 
o întreaga suprafață a tălpilor atinge podeaua. 

 
 
 
 
 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 45. 

 

Cum determinăm dacă o persoană menține poziția așezat 

Priviți din profil și verificați dacă:  
 Bazinul e drept; 
 Trunchiul este drept, spatele prezintă cele trei curbe 

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

90 de grade; 
 Călcâiele sunt pe aceeași linie cu genunchii sau ușor mai 

în față sau mai în spate; 
 Tălpile așezate pe podea sau pe suportul de picioare. 

 

Priviți din față și verificați: 
 Bazinul la același nivel; 
 Umerii la același nivel, brațele au libertate de 

mișcare; 
 Picioarele aflate ușor în abducție; 
 Capul stă drept și în echilibru în raport cu corpul. 

 
 
Explicați:  
o Poziția așezat nu este aceeași pentru toate persoanele. 
o Următoarele slide-uri vor arăta care sunt elementele cheie cărora trebuie să li se acorde atenție 

– totuși, acestea nu sunt decât niște linii directoare. 
o Aspectul cel mai important în ceea ce privește poziția așezat este ca persoana să fie relaxată, 

confortabilă și să aibă echilibru. 
 

 

Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția punctele cheie. 
Explicați:  
o Șoldurile, genunchii și gleznele pot fi mai depărtate sau flectate 

– acest lucru nu constituie o greșeală. 
o Persoana trebuie să aibă echilibru și să se simtă confortabil. 
 

 

Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția punctele cheie. 
 
 
 
 
 
 

 
Cereți tuturor participanților să adopte poziția neutră de ședere. 
Întrebare: Ar putea participanții să stea în această poziție pe parcursul întregii zile, fără suport (de 
exemplu spătar)?  
Cei mai mulți vor răspunde NU. 
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Explicați: 
o Fără un suport adecvat în scaun, ar fi foarte dificilă menținerea acestei poziții de-a lungul 

întregii zile. 
Acesta este motivul pentru care persoanele își schimbă frecvent poziția în care sunt așezate. 
o Pentru a menține poziția așezat, un utilizator de scaun rulant care stă în scaunul rulant pe 

parcursul întregii zile, va avea nevoie de suport adecvat la nivelul echipamentului de mobilitate 
- pernă, spătar și suport de picioare. 

Întrebare: Care sunt beneficiile poziției așezat? Încurajați participanții să răspundă și notați pe 
tablă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o sănătate; 
o stabilitate; 
o distribuția greutății; 
o confort; 

o mai multă activitate; 
o prevenirea problemelor posturale; 
o respect de sine și încredere. 

 
Întrebare: Cum poate personalul furnizor de servicii de scaune rulante să ajute utilizatorul în 
vederea menținerii poziției așezat? Încurajați participanții să răspundă și notați pe tablă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o asigurându-se că scaunul rulant este unul potrivit utilizatorului; 
o explicând utilizatorilor de ce este important să adopte poziția așezat, dacă pot face acest lucru; 
o arătând utilizatorilor cum adoptă poziția așezat. 
 
Explicați: Nu toți utilizatorii de scaun rulant pot sta în poziția așezat. Acest aspect va fi abordat în 
decursul acestei sesiuni. 
 
 
 

3. Cum influențează poziția bazinului modul în care stăm (10 minute) 

 
Explicați: Bazinul constituie baza poziției așezat. Pentru a fi puternică și stabilă, orice clădire are 
nevoie de o fundație solidă. În același mod, pentru a fi stabil în poziția așezat, bazinu trebuie să fie 
puternic și stabil. 
  
 

 

Explicați:  
Bazinul se mișcă în diferite moduri în raport cu trunchiul și cu 
articulațiile șoldului. Aceste mișcări sunt : 
o înclinat anterior (înclinare pelviană anterioară). 
 

 

 
Explicați: Imaginea arată o vedere din profil a bazinului. 
o înclinat posterior (înclinare pelviană posterioară). 
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Explicați: Imaginea arată o vedere posterioară a bazinului. 
o înclinare laterală (înclinare pelviană laterală). 
 
 
 
 
 

 

 
Explicați: Imaginea arată o vedere de sus a bazinului. 
o rotație. 
 

Cereți fiecărei persoane să își poziționeze mâinile pe partea superioară a bazinului (deasupra 
crestei iliace). Poziționați mâinile pe creasta iliacă și demonstrați fiecare mișcare a bazinului. 
Cereți participanților să procedeze la fel.  
 

Mișcarea Ilustrație Schimbări la nivelul corpului 

Înclinat anterior: 
(înclinare pelviană 
anterioară). 

 
Bazinul - vedere 
laterală 

o Trunchiul se îndreaptă, umerii sunt trași înapoi. 
o crește curbura coloanei în zona de deasupra 

bazinului. 

Înclinat posterior: 
(înclinare pelviană 
posterioară). 

 
Bazinul – vedere 
laterală 

o Trunchiul se curbează, cu umerii orientați înainte.  

Înclinat lateral: 
(înclinare pelviană 
laterală). 

 
Bazinul – vedere 
posterioară 

o Trunchiul se îndoaie în lateral.   

Rotație. 
 
 

 
Bazinul – vedere de 
sus 

o Restul corpului se rotește și el. 
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După fiecare mișcare, cereți participanților să descrie ce sesizează la nivelul corpului.  
 
Întrebare: Cum v-ați simțit menținând corpul în aceste posturi? Dacă participanții nu sunt siguri, 
cereți-le să repete mișcările și să mențină postura, pentru a observa aceste aspecte. Încurajați 
participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o inconfortabil; 
o dificultăți de mișcare; 
o distribuție inegală a greutății; 
o dificultăți în a folosi brațele pentru a 

desfășura diverse activități; 

o dificultăți de respirație; 
o oboseală; 
o presiune pe organe; 
o dificultăți în menținerea echilibrului. 

 
Explicați: În poziția așezat, bazinul este și el drept (sau ușor înclinat anterior) și la același nivel. 
Dacă bazinul nu este drept, poziția neutră de ședere nu este posibilă. 
 
 

4. Diverse posturi de ședere (25 de minute) 

 
Activitate 
Grupe: Alcătuiți echipe de câte 2-3 participanți.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărui grup: 

o să observe cu atenție fiecare exemplu de postură din fișele de lucru aflate în 
caietul de exerciții practice; 

o să noteze modul în care fiecare postură diferă de poziția așezat;  
o să se gândească la caracteristicile poziției așezat, privită din față și din lateral. 

Monitorizare: Supervizați activitatea grupelor și oferiți asistență, dacă e necesar.  
Durata: Durata exercițiului va fi de 10 minute. 
Feedback: Arătați pe rând imaginile care înfățișează câte o postură. Cereți fiecărei grupe (pe 

rând) să descrie diferențele dintre postura din imagine și poziția așezat. Cereți 
participanților să adauge orice aspect care nu este deja notat pe fișele lor de lucru. 

 

 

Informații pentru formatori – Cele mai relevante răspunsuri: 
o bazinul nu este la același nivel (partea dreaptă este mai sus); 
o umerii nu se află la același nivel (partea stângă este mai sus); 
o trunchiul este curbat pe o parte; 
o piciorul drept este orientat înspre interior; 
o glezna dreaptă este orientată înspre interior; 
o glezna stângă este orientată înspre interior.  

 

 

Informații pentru formatori – Cele mai relevante răspunsuri: 
o bazinul este înclinat posterior; 
o trunchiul colapsat (curbat anterior, pe lateral și rotit); 
o umerii nu se află la același nivel; 
o capul este înclinat spre spate și bărbia este orientată în față – 

nu se află în echilibru în raport cu bazinul; 
o genunchii nu sunt îndoiți în poziție neutră; 
o gleznele nu sunt îndoite în poziție neutră; 
o un braț poziționat între picioare, iar celălalt poziționat în spatele 

mânerelor – utilizatorul nu stă stabil în scaunul rulant. 
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Informații pentru formatori – Cele mai relevante răspunsuri: 
o bazinul nu este în echilibru (înclinare pelviană posterioară); 
o trunchiul este curbat înspre înainte; 
o umerii sunt rotunjiți și orientați înspre înainte; 
o capul nu se află în echilibru în raport cu bazinul; 
o bărbia este orientată înspre înainte. 
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Explicați:  
o Cele trei exemple arătate participanților arată posturi care sunt diferite de „poziția așezat”. 

Acestea pot fi „rigide”, ceea ce înseamnă că ele nu mai pot fi corectate. În alte cazuri, postura 
poate fi flexibilă, deci persoana poate sta în poziția neutră de ședere, în cazul în care există 
sprijin postural. 

o Atunci când o persoană nu stă în poziția așezat (nici cu suport) și este „fixată” într-o altă 
postură, acest lucru poate fi uneori soluționat aducând modificări scaunului rulant. Acest 
program de instruire nu acoperă însă aceste aspecte. 

 
Întrebare: Care sunt problemele care pot să apară în absența poziției așezat?  
Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o apariția escarelor; 
o în timp, corpul utilizatorului poate să rămână 

fixat într-o poziție diferită, existând 
posibilitatea ca acesta să nu mai poată sta 
în poziția așezat; 

o dificultăți în mișcarea capului și a gâtului, cu 
impact asupra câmpului vizual, dificultăți în 
a desfășura activități; 

o dificultăți la nivel de respirație, poate afecta 
procesul de digestie; 

o nivel crescut de oboseală; 
o îngreunează deglutiția; 
o poate cauza disconfort și durere; 
o îngreunează menținerea echilibrului; 
o îngreunează folosirea brațelor și mâinilor; 
o spasticitate sau rigiditate musculară; 
o stimă de sine scăzută. 

 

 

Enumerați problemele cauzate de absența poziției așezat, așa cum 
se vede în prezentare. 
 

 
 

5. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 

 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 51. 

 

A.5: Escarele 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere cele patru faze ale escarei; 
 să evalueze dacă persoana cu escară trebuie să fie consultată de un specialist; 
 să enumere serviciile disponibile la nivel local, unde utilizatorii de scaun rulant pot primi 

tratament pentru escare; 
 să enumere cele trei cauze majore ale apariției escarelor; 
 să identifice principalele zone predispuse la apariția escarelor; 
 să enumere factorii de risc care pot duce la apariția escarelor; 
 să enumere modalitățile prin care utilizatorii de scaun rulant pot evita apariția escarelor; 
 să demonstreze două tehnici de reducere a presiunii. 

M
AT

ER
IA

LE
 Pentru sesiune: 

 prezentare PPT: A.5 Escarele; 
 Manualul participantului; 
 DVD: Testimonial escare;  
 Afiș: Escarele; 
 un scaun rulant (dotat cu o pernă) pentru fiecare grupă alcătuită din câte doi participanți 

(unul pentru fiecare pereche). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul acestei sesiuni pentru ca informația să fie în concordanță cu contextul în 
care vor lucra participanții. Luați în considerare: 
 invitarea unui utilizator de scaun rulant care a avut o escară, pentru ca acesta să își 

împărtășească participanților experiența avută. 
  

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți materialele, revedeți prezentarea PPT și citiți planificarea sesiunii. 
  Pregătiți o listă a serviciilor disponibile la nivel local, unde utilizatorii de scaun rulant pot 

primi tratament pentru escare. Dacă participanții vin din zone îndepărtate, îi puteți ruga 
să aducă aceste informații la curs. 

 Invitați un utilizator de scaun rulant care a avut o escară, pentru ca acesta să poată 
împărtăși această experiență. 

 Introduceți lista resurselor în slide-ul 6 al prezentării PPT a acestei sesiuni. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Escare. 
3. Când și unde trebuie solicitat ajutor. 
4. Care sunt cauzel„e apariției escarelor? 
5. Factori de risc în apariția escarelor 
6. Cum poate fi prevenită apariția escarelor? 
7. Testimonial escare. 
8. Tehnici de reducere a presiunii. 
9. Rezumat puncte cheie. 

2 
5 
5 

10 
10 
10 
5 

10 
3 

Total durată sesiune 60 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni, vom învăța despre escare. 
Nu toți utilizatorii de scaun rulant sunt predispuși la apariția 
escarelor. Totuși, în cazul persoanelor la care apar escare, 
consecințele pot fi foarte grave. 

 

2. Escarele (5 minute) 

 
Prezentați afișul Escarele. 
Întrebare: Ați avut ocazia să vedeți o escară? Discutați pe scurt. 
 

 

Explicați:  
o Cu cât escara este mai extinsă, cu atât problemele 

determinate de acestea sunt mai mari. 
o Escarele pot însemna perioade lungi de repaus la pat.  
o Dacă escara se infectează, infecția se poate răspândi în 

sânge, la inimă sau în oase. Acest lucru poate determina boli 
grave, chiar fatale. 

o  
 
Explicați: Există patru stadii în dezvoltarea escarelor. 
 

 

Explicați: 
o Etapa 1 se manifestă printr-o pată întunecată pe piele. Roșeața 

sau schimbarea culorii nu se estompează în interval de 30 de 
minute de la îndepărtarea presiunii. 

o Etapa 2 este reprezentată de o rană superficială, iar stratul 
superior al pielii începe să se descuameze sau să formeze o 
veziculă. 

o Etapa 3 înseamnă o rană adâncă, întregul strat de piele este 
distrus. 

o Etapa 4 este echivalentul unei răni foarte adânci, care se extinde 
prin mușchi, ajungând chiar până la os. 
 

 

Întrebare: Care sunt zonele cele mai predispuse la apariția 
escarelor? Încurajați participanții să răspundă.  
Cele mai relevante răspunsuri: 
o oasele bazinului; 
o coccisul; 
o baza coloanei vertebrale (zona 

sacrală); 

o oasele șoldurilor; 
o omoplați; 
o coloana vertebrală. 

 
 
 
 

3. Când și unde se poate solicita ajutor (5 minute) 
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Întrebare: Ce fel de sfat trebuie să primească un utilizator de scaun rulant care are o escară în 
faza 1? 
Încurajați participanții să răspundă. Subliniați (sau oferiți) răspunsul corect. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o În cazul unei persoană cu o escară aflată în faza 1: 

o se îndepărtează imediat presiunea exercitată asupra respectivei zone; 
o se îndepărtează presiunea de pe zona afectată, până la vindecarea completă a pielii. 

o Acest lucru poate însemna repaus la pat (în funcție de localizarea escarei). 
o Identificați cauza și îndepărtați-o. 
o Instruiți utilizatorul de scaun rulant cu privire la modalitatea de apariție a escarelor și prevenirea 

acestora. 
 
Întrebare: Ce fel de sfat trebuie să primească un utilizator de scaun rulant care are o escară în 
faza 2, 3 sau 4? Încurajați participanții să răspundă. Subliniați (sau oferiți) răspunsul corect. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o Urmați pașii prevăzuți în cazul escarei în aflate în faza1.  
și 
Utilizatorul de scaun rulant trebuie să primească tratament de la un cadru medical cu experiență. 
Escarele deschise trebuie toaletate, pansate și monitorizate pentru a asigura vindecarea lor și 
prevenirea infecțiilor. 
Este posibil ca escarele aflate în faza 4 să necesite intervenție chirurgicală. 
 
 

 

Cereți participanților să copieze lista în tabelul din Caietul de 
exerciții practice (pagina 4). 
 

 

4. Care sunt cauzele apariției escarelor? (10 minute) 
 
Explicați: Cele trei cauze principale ale apariției escarelor sunt. 
 

 

Citiți informațiile de pe slide. 
Explicați: Vom analiza mai în detaliu fiecare din aceste cauze. 
 
 

 

Explicați:  
o Escarele pot fi cauzate de presiunea exercitată pe piele la 

menținerea pe o perioadă prea lungă a poziției (așezat sau 
culcat), fără schimbarea acesteia.  

o Escarele sunt o cauză majoră de deces a persoanelor cu leziuni 
ale coloanei vertebrale. 

 
Cereți participanților să își poziționeze mâinile sub bazin și să fie 
atenți la presiunea exercitată de oasele bazinului. Întrebare: Ce s-ar 
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întâmpla dacă ați menține această poziție un timp îndelungat, fără a 
vă mișca? 

 
Răspuns: 
o  În scurt timp, poziția devine inconfortabilă din cauza presiunii permanente exercitate asupra 

aceleiași părți a corpului. 
 

 

Explicați:  
o Fricțiunea este frecarea continuă exercitată asupra pielii. De 

exemplu, contactul brațului cu roata/suportul de brațe în timpul 
mișcării scaunului rulant poate provoca apariția unei escare. 

o Fricțiunea constituie o problemă mai ales în cazul utilizatorilor de 
scaun rulant care și-au pierdut sensibilitatea. 

o Loviturile pot avea loc la efectuarea transferurilor sau la 
manevrarea scaunului rulant. 

o  

 

Explicați:  
o Alunecarea are loc atunci când pielea rămâne imobilă și este 

întinsă sau ciupită atunci când se mișcă mușchii sau oasele. 
Cereți participanților să își poziționeze din nou pe mâinile sub bazin 
și să își miște bazinul înspre spate, observând senzația produsă la 
nivelul oaselor. 
 De exemplu, atunci când utilizatorul stă „prăbușit” în scaunul rulant, 
pielea poate fi deteriorată de alunecarea care se produce la nivelul 
oaselor bazinului, determinată de mișcarea înainte și înapoi a 
bazinului sau de către prinderea pielii între oasele spatelui și spătar. 

 

  

5. Factori de risc ce pot determina apariția escarelor (10 minute) 
 

 

Explicați:  
o Pe lângă cele trei cauze principale care duc la apariția escarelor, 

există niște factori care cresc potențialul producerii acestora. 
Aceștia se numesc factori de risc ce determină apariția 
escarelor. 

 
Întrebare: Puteți să numiți câțiva factori de risc ce determină 
apariția escarelor?  
Încurajați participanții să răspundă. 

 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o lipsa sensibilității (sensibilitate scăzută); 
o imobilitatea; 
o umezeala cauzată de transpirație, apă sau 

incontinență; 
o nutriție necorespunzătoare și hidratare 

insuficientă; 
o înaintarea în vârstă; 
o greutatea (subponderabilitate sau 

supraponderabilitate); 

o postura incorectă; 
o escare anterioare sau actuale; 
o traumatisme, lovituri sau izbituri; 
o căldura/febra; 
o înțepături de insecte. 
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Explicați: Cei mai importanți factori de risc pe care trebuie să îi 
reținem sunt: 
o lipsa sensibilității (sensibilitate scăzută); 
o imobilitatea; 
o nutriție necorespunzătoare și hidratare insuficientă; 
o postura incorectă; 
o escare anterioare sau actuale; 
o nutriție necorespunzătoare și hidratare insuficientă; 
o înaintarea în vârstă; 
o greutatea (subponderabilitate sau supraponderabilitate).  

 
Explicați: 
o Cel mai important factor de risc este lipsa sensibilității. Persoana care nu percepe senzațiile nu 

poate simți presiunea. Acest lucru înseamnă că probabilitatea ca persoana să își schimbe 
poziția, pentru a reduce presiunea exercitată, este scăzută. 
La persoanele care nu percep senzația sau la care senzația tactilă la nivelul feselor, șezutului 
sau picioarelor este scăzută există riscul apariției escarelor. 

o Cele mai multe persoane cu traumatism vertebro-medular nu pot percepe senzații în părțile 
corpului aflate sub nivelul leziunii. Acest lucru reprezintă un factor de risc ce poate determina 
apariția escarelor. În cazul persoanelor cu traumatism vertebro-medular există posibilitatea ca 
ele să nu aibă control la nivelul vezicii urinare sau al sfincterului. În lipsa unei modalități de a 
gestiona incontinența, riscul apariției escarelor este mai mare, din cauza umezelii rezultate. 

 

 

Explicați: 
o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să 

cunoască factorii de risc ce duc la apariția escarelor, pentru 
a putea identifica utilizatorii de scaun rulant la care acest 
risc este prezent. 

o Verificarea existenței factorilor de risc ce duc la apariția 
escarelor este parte a etapei de evaluare: 
o riscul apariției escarelor este prezent la persoanele la 

care este absentă sensibilitatea; 
o riscul apariției escarelor există în cazul persoanelor la 

care sunt prezenți trei sau mai mulți factori. 
Factorii de risc ce determină apariția escarelor sunt: 

o Absența sensibilității (sensibilitate scăzută): În cazul oricărei persoane la care este absentă 
sensibilitatea sau la care nivelul sensibilității este scăzut în zona feselor (ca în cazul celor mai 
multe persoane paraplegice sau tetraplegice), a bazinului sau picioarelor există pericolul 
apariției escarelor. 

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

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

o Postura incorectă: O altă poziție decât poziția neutră de ședere poate cauza creșterea 
presiunii într-una din zone. 

o Escare anterioare sau actuale. 
o Nutriție necorespunzătoare și hidratare insuficientă: Un regim alimentar adecvat, care să 

includă și un consum suficient de apă asigură corpului necesarul de fluide și nutrienți pentru o 
piele sănătoasă și pentru vindecarea rănilor.  

o Înaintarea în vârstă: Persoanele vârstnice au deseori o piele subțire, sensibilă, care poate fi 
afectată cu ușurință. 
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o Greutatea (subponderabilitate sau supraponderabilitate): Persoanele supraponderale pot 
avea o circulație defectuoasă la nivelul pielii, aceasta putând fi ușor afectată și vindecându-
se greu. La utilizatorii de scaun rulant subponderali există riscul apariției escarelor din cauză 
că oasele lor nu sunt suficient de protejate. Pielea din zonele osoase poate fi afectată rapid. 
 

Zonele cele mai expuse la presiune: 

Vedere laterală    Vedere posterioară     
   

                 
 
 

6. Cum pot fi evitate escarele? (10 minute) 

 
Explicați:  
o Personalul furnizor de servicii medicale poate ajuta utilizatorii de scaun rulant în ceea ce 

privește prevenirea apariției escarelor.  
o Profilaxia escarelor duce la evitarea perioadelor lungi de spitalizare, elimină acele situații în 

care utilizatorii nu se pot folosi de scaunul rulant și poate preveni chiar decesul. 
o Diferitele metode prin care poate fi prevenită apariția escarelor includ: 
 
  

 

Explicați: Folosirea unei perne pentru reducerea presiunii 

 O pernă pentru reducerea presiunii va ajuta la diminunarea 
acesteia. Orice persoană la care există riscul apariției 
escarelor trebuie să primească o pernă pentru reducerea 
presiunii. 

  

Explicați: Poziția așezat 
 

 Poziția așezat ajută la distribuirea uniformă a greutății. Acest 
lucru duce la reducerea presiunii sub părțile osoase și a 
incidenței apariției escarelor cauzate de presiune. 

 Poziția așezat ajută și la evitarea escarelor cauzate de 
alunecare. 

 Asigurați-vă că scaunul rulant are dimensiunea potrivită. 
Astfel, utilizatorul va putea sta în poziția așezat. 

 Instruiți utilizatorii de scaun rulant cu privire la importanța 
poziției neutre de ședere. 
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Explicați: Folosirea tehnicilor de reducere a presiunii 
 

 Reducerea presiunii la interval de timp regulate poate fi 
eficientă în prevenirea apariției escarelor. 

 Acest aspect va fi abordat în detaliu pe parcursul acestei 
sesiuni. 

 

 

 

Explicați: Nutriție corespunzătoare și hidratare suficientă 
 

 O dietă echilibrată, care include legume proaspete, fructe și 
carne poate ajuta la prevenirea apariției escarelor. 

 Consumul de lichide ajuta la păstrarea sănătății pielii și la 
evitarea apariției escarelor. 

 Dacă vă îngrijorează dieta unui utilizator de scaun rulant, luați 
în considerare posibilitatea de a-l trimite către un serviciu 
specializat, care îi poate oferi asistență. 

 

 

Explicați: Evitarea fricțiunii 
 

 Asigurați-vă că scaunul rulant are dimensiunea potrivită și că 
nu are margini dure. 

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

 Instruiți utilizatorii să fie atenți la efectuarea transferurilor. 
 

 

Explicați: Evitarea umezelii 
 

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

 O rutină a managementului vezical și intestinal poate reduce 
problemele legate de umezeală. 

  Recomandați utilizatorilor cu probleme de incontinență să 
apeleze la un serviciu care îi poate ajuta. 

 
 

 

Explicați: Verificarea zilnică a pielii 

Escarele se pot dezvolta cu rapiditate. Este important ca escara să 
fie identificată fără întârziare și să se acționeze în acest sens. 

Încurajați utilizatorii de scaun rulant la care există riscul apariției de 
escare să își verifice zilnic suprafața pielii. Ei se pot verifica singuri, 
cu ajutorul unei oglinzi sau pot apela la un membru de familie. 

 Dacă observă o zonă în care pielea este roșie sau mai 
întunecată (faza 1 a evoluției escarelor), trebuie luate măsuri 
imediate pentru înlăturarea presiunii exercitate asupra acelui 
punct. 
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Explain: 
o Changing position regularly helps to relieve pressure.  
o For example, change position from sitting to lying.  
o This is particularly important for someone who has a number of 

pressure sore risk factors, or has a recently healed pressure 
sore. 

o People who cannot change position by themselves are at risk. 
 

 

Explicați: Schimbarea regulată a poziției așezat sau culcat 
 

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

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

 În ceea ce privește persoanele care nu își pot schimba 
poziția, la acestea există riscul apariției escarelor. 

 
 
 

7. Testimonial escare (5 minute) 

 

 
 

Materialul video ce conține testimonialul referitor la Escare.  
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
 

8. Tehnici de reducere a presiunii (10 minute) 

 
Explicați:  
o În timpul folosirii scaunului rulant, utilizatorii au posibilitatea de a reduce presiunea existentă la 

nivelul oaselor bazinului.  
o Modalitatea adoptată variază, în funcție de forța și echilibrul pe care le are utilizatorul. 
o În cadrul acestui program de instruire, vor fi prezentate două metode sigure pentru reducerea 

presiunii. Acestea sunt aplecarea înainte și aplecarea în lateral. 
o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să instruiască toți utilizatorii la care 

există riscul apariției escarelor cu privire la cel puțin o tehnică de reducere a presiunii. 
 
 
Activitate 
Grupe: Cereți participanților să formeze grupe de câte doi participanți.  
Instrucțiuni: Furnizați câte un scaun rulant fiecărei echipe de participanți.  

Cereți perechilor să se poziționeze în așa fel încât să vă poată urmări. 
Demonstrați fiecare metodă și explicați cum diversele modalități sunt utile pentru 
utilizatori de scaun rulant diferiți.  
Cereți participanților să exerseze fiecare metodă imediat după ce aceasta a fost 
demonstrată. 

Monitorizare: Supervizați cu atenție și corectați tehnicile, dacă acest lucru este necesar. 
Durată: Durata exercițiului este de 10 minute. 
 
Observații pentru formatori: Unii utilizatori de scaun rulant reduc presiunea sprijinind-se pe brațe și 
ridicându-și corpul. Pentru ca circulația să se restabilească în mod corespunzător, utilizatorul 
trebuie să mențină această poziție timp de două minute. Acest lucru necesită multă forță și solicită 
în mod deosebit umerii. În plus, utilizatorii trebuie să fie capabili să își controleze cu atenție corpul 
(greutatea) atunci când se așază înapoi în scaunul rulant. Dacă se așază cu prea multă forță, pot 
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să producă leziuni la nivelul pielii. Din această cauză, această metodă nu este cuprinsă în 
acest program de instruire. 
 
Aplecarea înainte: O metodă care se 
potrivește majorității utilizatorilor de 
scaun rulant. Recomandați tuturor 
utilizatorilor de scaun rulant să 
folosească frecvent această metodă, 
pe tot parcursul zilei. 
 

 

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

 

 

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

 

Aplecarea în lateral: O metodă care 
se potrivește utilizatorilor cu forță și 
echilibru limitate. 

 

Unii utilizatori își pot agăța 
brațul de mâner pentru mai 
mult sprijin. 

 

 
 

9. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
 

A.6: Scaunul rulant corespunzător 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să descrie cel puțin patru caracteristici ale unui scaun rulant „corespunzător”; 
 să identifice părțile componente ale scaunului rulant care au impact asupra poziției 

utilizatorului; 
 să explice cum diferitele părți ale scaunului rulant răspund cerințelor specifice ale 

utilizatorilor; 
 să identifice scaunele rulante care sunt mai potrivite pentru utilizarea în exterior/ pe 

teren accidentat; 
 să recomande cele mai adecvate scaune rulante pentru fiecare utilizator, în funcție de 

cerințele acestuia. 
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M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT: A.6: Scaunul rulant corespunzător; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Ce înseamnă pentru mine un scaun rulant corespunzător; 
 DVD: Scaunul rulant și utilizatorul de scaun rulant; 
 DVD: Scaunul rulant și mediul utilizatorului de scaun rulant; 
 cel puțin câte o mostră din fiecare din scaunele rulante disponibile la nivel local. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul acestei sesiuni pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul 
în care vor lucre participanții.  
 Dacă în locul unde își desfășoară activitatea participanții sunt disponibile doar una sau 

două tipuri de scaune rulante, folosiți mai multe scaune rulante de același tip, pentru ca 
fiecare grupă să poată lucra cu câte un echipament de mobilitate. Puteți folosi afișe 
care să prezinte o gamă mai mare de scaune rulante. 

 Dacă este necesar, adaptați studiile de caz pentru ca ele să se fie adecvate contextului 
local. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Pregătiți materialele, revedeți prezentările PPT, vizionați materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Căutați un spațiu exterior care are și o parte de teren accidentat (de exemplul, pietriș, 
nisip, obstacole), care să fie suficient de mare pentru ca participanții să poată urmări 
modul în care fiecare dintre ei parcurge terenul accidentat. În cazul în care este cald, se 
recomandă un spațiu aflat la umbră. 

 Verificați ca toate scaunele rulante să fie funcționale și ca fiecare echipament de 
mobilitate să fie dotat cu o pernă. 

 Faceți ajustări la unul din scaunele rulante, pentru ca el să fie corespunzător pentru 
unul din participanți. 

 Pregătiți scaunele rulante, în ordine, în încăperea unde se desfășoară cursul de 
instruire. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Definiția scaunului rulant „corespunzător”. 
3. Răspunzând nevoilor utilizatorului de scaun rulant. 
4. Răspunzând cerințelor mediului utilizatorului de scaun rulant. 
5. Dimensiunea potrivită și suport postural. 
6. Scaune rulante corespunzătoare nevoilor utilizatorilor. 
7. Rezumat puncte cheie. 

2 
10 
30 
30 
15 
30 
3 

Total durată sesiune 120 
 
 

1. Introducere (2 minute) 
 

 
 
 
 

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni, vom vorbi despre diferite 
tipuri de scaune rulante și despre caracteristicile acestora. Vom 
înțelege mai bine ce înseamnă un „scaun rulant corespunzător”. 
Scaunul rulant corespunzător: 

– răspunde nevoilor utilizatorului; 
– răspunde cerințelor mediului utilizatorului; 
– se potrivește utilizatorului; 
– asigură suport postural (ajută utilizatorul să stea în 

poziția așezat); 
– poate fi întreținut și reparat pe plan local.  
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2. Definiția „scaunului rulant corespunzător” (10 minute) 

 

 

Material video: Ce înseamnă pentru mine un scaun rulant corespunzător. În 
acest material video scurt, Faustina, care este un utilizator cu experiență, ne 
explică ce înseamnă pentru ea un scaun rulant corespunzător. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 

3. Răspunzând nevoilor utilizatorului de scaun rulant (30 de minute) 
Întrebare: Care sunt activitățile pe care utilizatorii de scaun rulant trebuie să le desfășoare în 
timpul petrecut în scaun rulant? 
Încurajați participanții să răspundă 
 

Cele mai relevante răspunsuri: 

o transferul în și din scaunul rulant (transfer); 
o propulsia scaunului rulant; 
o plierea scaunului rulant pentru depozitare sau transport; 
o desfășurarea activităților cotidiene (de exemplu: activități la locul de muncă, activități casnice, 

petrecerea timpului cu prietenii, folosirea grupului sanitar, igienă, îmbrăcat, trecerea dintr-o 
încăpere în alta, poziționarea picioarelor sub mese și birouri). 

 
Explicați: Un scaun rulant corespunzător este cel care facilitează desfășurarea activităților. Vom 
analiza caracteristicile scaunelor rulante care au impact asupra modului în care utilizatorii își pot 
desfășura activitățile. 

 

3.1 Transferurile 

Transferul în și din scaunul rulant 

Explicați: Utilizatorii efectuează transferul în și din scaun rulant prin diverse modalități. Cele trei 
părți ale scaunului rulant care au impact asupra modului în care utilizatorii efectuează transferul 
sunt: 
 

 

Explicați: (faceți clic pentru a evidenția săgeata de pe fiecare 
componentă) 
o suporturile laterale; 
o suportul pentru picioare; 
o frânele. 
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Explicați: 
Suporturile laterale detașabile sau cele care urmează linia roților din 
spate sunt potrivite pentru persoanele care efectuează transferul în 
și din scaunul rulant pe lateral. 

o  

 

Explicați: 
o Utilizatorii care se ridică în picioare pentru a face transferul în și 

din scaunul rulant pot avea nevoie de suporturile laterale pentru 
a se ridica în picioare. 

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

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

 
 

 

Explicați: 
 Frânele sunt importante pentru toți utilizatorii. Ele sunt esențiale 

pentru a menține scaunul rulant nemișcat în timpul transferului în 
și din acesta. 

  

 
 
 

3.2 Propulsia scaunului rulant 

Explicați: Părțile scaunului rulant care influențează modul în care utilizatorul efectuează propulsia 
sunt: 

 

Explicați: (faceți clic pentru a evidenția săgeata de pe fiecare 
componentă 
o suporturile laterale; 
o spătarul; 
o inelele de antrenare; 
o mânerele; 
o greutatea totală a scaunului rulant poate influența ușurința cu 

care utilizatorul realizează propulsia. 
 

 

Explicați: 
o Pentru a ajunge la inelele de antrenare și pentru a realiza 

propulsia cu ușurință, utilizatorul trebuie să își poate întinde fără 
dificultate brațele peste suporturile laterale. 

o Utilizatorul de scaun rulant din imaginea alăturată nu poate 
ajunge cu ușurință la inelele de antrenare din cauză că 
suporturile laterale sunt prea înalte. 
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Explicați: 
o Înălțimea spătarului poate avea impact asupra ușurinței cu care 

utilizatorul realizează propulsia scaunului rulant. 
o Dacă spătarul este prea înalt, atunci utilizatorului îi va fi dificil să 

miște brațele și umerii pentru a efectua propulsia. 
o Utilizatorului de scaun rulant din imaginea alăturată îi va fi greu 

să realizeze propulsia, din cauză că spătarul este prea înalt. 
 

 

Explicați: 
o Atunci când spătarul are o înălțime redusă, utilizatorul are 

libertate de mișcare la nivelul umerilor, pentru a împinge scaunul 
rulant. 

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

 

Explicați: 
o În cazul utilizatorilor de scaun rulant care realizează propulsia cu 

brațele, modul în care aceștia ajung la roți (inele de antrenare) 
influențează ușurința cu care ei le pot împinge. 

o În imaginea alăturată, avem un utilizator de scaun rulant care 
tocmai realizează mișcarea de propulsie. Observați cu câtă 
ușurință reușește să ajungă la roți (inele de antrenare). 

 

 

Explicați: 
o Ca o recomandare generală, roata din spate trebuie să fie astfel 

poziționată încât atunci când utilizatorul are mâna pe partea 
superioară a inelui de antrenare, cotul să fie îndoit la 90 de 
grade. 

o Dacă roțile sunt poziționate mai în spate, utilizatorul ajunge mai 
greu la inelele de antrenare. În acest caz, este mai obositor 
pentru utilizator să realizeze propulsia. 
 

 

Explicați: 
o La unele scaune rulante, poziția roții frontale este ajustabilă. 
o Poziția roților din spate are impact asupra ușurinței cu care se 

poate realiza echilibrul pe două roți. 
o Echilibrul pe două roți este folositor atunci când terenul este 

accidentat, la urcarea și coborârea bordurilor sau a pantelor. 
o Atunci când roțile din spate sunt plasate mai în față, devine mai 

ușoară realizarea echilibrului pe două roți. 
o  Dacă acestea sunt plasate mai în spate, ridicarea în echilibru 

pe două roți se face mai greu. În acest caz există mai multă 
stabilitate. 
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Explicați: 
o Unii utilizatori de scaun rulant efectuează propulsia cu picioarele.  
o Pentru o propulsie cu piciorul eficientă, utilizatorul trebuie să fie 

capabil să stea cu bazinul bine sprijinit de spătarul scaunului și 
cu laba piciorului întinsă pe podea 

o Pentru acești utilizatori, înălțimea șezutului scaunului de rulant în 
raport cu podeaua (luând în calcul și perna) este foarte 
importantă. 

o Suporturile de picioare care pot fi pliate în lateral sunt foarte 
importante.  

o Unii utilizatori care folosesc propulsia cu picioarele preferă o 
măsuță sau suporturi laterale, pentru a se putea înclina în față 
atunci când împing scaunul rulant.  

Explicați: 
o Un scaun rulant cu o greutate mai mare necesită mai multă energie pentru realizarea 

propulsiei. Dacă scaunul rulant este bine proiectat și echilibrat, efectul greutății poate fi 
diminuat.  

o Greutatea scaunului rulant este un element important în special în cazul copiilor. Dacă scaunul 
rulant este greu, utilizatorul copil poate avea dificultăți în a-l manevra. 

 

Explicați: 
o Unii utilizatori de scaun rulant nu pot realiza propulsia și au 

nevoie de asistență. 
o Alți utilizatori efectuează propulsia singuri în cele mai multe 

cazuri, având nevoie de ajutor doar ocazional, de exemplu, 
pentru urcarea sau coborârea treptelor sau când trebuie să 
traverseze un teren accidentat. 

o Mânerele solide ajută însoțitorii să asiste utilizatorul de scaun 
rulant. În cazul utilizatorilor de scaun rulant copii, mânerele 
situate mai sus vor fi utile adulților care îi asistă. 

3.3 Plierea scaunului rulant 

Explicați: Din punct de vedere al depozitării sau transportului, este util un scaun rulant pliabil. 
Scaunele rulante se pliază în două moduri. 
 

 

Explicați: 
o Scaunele rulante cu cadru pliabil se pliază prin alăturarea celor 

două părți laterale. Uneori este posibilă și înlăturarea roților. 
o Scaunele rulante cu cadru pliabil sunt utile atunci când există căi 

de acces strâmte. 
o Atunci când este necesară transportarea scaunului rulant, unele 

persoane preferă scaunul rulant pliabil. 
o Dezavantajul cadrelor pliabile este că mecanismul de pliere se 

poate deteriora, făcând scaunul rulant instabil. Acesta devine 
mai greu de propulsat.  
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Explicați:  
o Unele scaune rulante cu cadru rigid pot fi și ele pliate. Spătarul 

se pliază în față, pe șezut, iar roțile din spate se pot detașa. 
o Atât scaunele rulante cu cadru rigid, cât și cele cu cadru pliabil 

au anumite avantaje și dezavantaje. Alegerea cea mai bună 
depinde de stilul de viață al utilizatorului, de modalitatea de 
transfer în și din scaunul rulant și de preferințele lor personale. 

 
Activitate 

Grupe: Formați grupe de câte 3 participanți.  

Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe să identifice modul în care se pliază scaunele rulante utilizate 
în cadrul exercițiilor. 

Monitorizare: Verificați dacă toți participanții știu cum să plieze și să deplieze scaunele rulante. 
Corectați metodele utilizate, acolo unde este cazul. 

Durata: Durata exercițiului este de 5 minute. 

 

3.4 Desfășurarea activităților 

 
Explicați: Există mai multe caracteristici ale scaunului rulant care influențează modul în care 
utilizatorul poate desfășura activitățile. Câteva dintre aceste trăsături au fost deja menționate. De 
exemplu, ușurința cu care utilizatorul poate efectua propulsia scaunului rulant va avea un impact 
direct asupra modului în care acesta poate participa la diverse activități. Iată câteva exemple:  
 

 

Explicați: 
o Lungimea totală a unui scaun rulant influențează modul în care 

acesta va fi folosit în spații restrânse. 
o Lungimea se măsoară ca distanța dintre cele două puncte 

extreme, situate posterior și anterior.  
Întrebare: Care este scaunul rulant cu lungimea cea mai mare 
dintre cele aflate în încăpere? 
 

 

Explicați: 
o Suporturile de brațe înalte pot face dificilă poziționarea 

scaunului rulant foarte aproape de o masă sau un birou.  
 

 
Explicați: Trebuie să reținem faptul că cel mai important aspect în alegerea scaunului rulant 
corespunzător se referă la activitățile pe care utilizatorul trebuie să le desfășoare. 
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Prezentați materialul video: Scaunul rulant și cerințele utilizatorului.  
Cereți participanților să urmărească materialul video cu atenție și să identifice 
acele caracteristici ale scaunelor rulante care îi ajută pe utilizatori în desfășurarea 
activităților. Explicați că aceste aspecte vor fi discutate după vizionarea 
materialului.   
Vizionați materialul video. 

 
Explicați: În materialul video sunt prezentați mai mulți utilizatori cu  diferite tipuri de scaune rulante 
imiplicate în mai multe tipuri de activități. Întrebare: Care erau aceste activități? 

Răspunsurile includ: 
o activități la locul de muncă (într-un birou, supermarket, atelier de tapițerie); 
o dans; 
o transferul în și din mașină;  
o plimbări (cu mama și cu câinele);  
o baschet.  
 
Întrebare: Care au fost acele caracteristici ale scaunului rulant care l-au ajutat pe Roger să își 
desfășoare activitatea în supermarket? Încurajați participanții să răspundă (Găsiți mai jos note 
pentru formatori). 
Întrebare: Poate cineva să dea un alt exemplu din materialul video, care să  arate modul în care 
caracteristicile scaunului rulant răspund nevoilor utilizatorului? Încurajați participanții să 
răspundă – reamintiți-le participanților care au fost persoanele prezentate în materialul 
video și vizionați-l din nou, dacă este necesar. 
Întrebare: Poate cineva să mai dea un exemplu? Încurajați participanții să răspundă. 
 

Note pentru formatori: 
o Nu este necesar să se discute cazul fiecărui utilizator de scaun rulant; 
o Pentru fiecare utilizator de scaun rulant prezentat în materialul video sunt oferite informații care 

să îi ajute pe formatori să răspundă întrebărilor participanților; 

Utilizator de scaun 
rulant 

Activitatea desfășurată Caracteristicile scaunului rulant care facilitează 
activitățile 

Roger Lucrează într-un 
supermarket; așază 
marfa pe raft. 

o Baza roților este scurtă – acest lucru îl ajută 
să se apropie mai mult de rafturi și să 
manevreze scaunul rulant în spații 
restrânse. 

o Roțile din spate sunt poziționate adecvat 
pentru realizarea propulsiei, iar spătarul cu 
înălțimea redusă (Roger nu are nevoie de 
un spătar mai înalt) îl ajută pe Roger să 
realizeze propulsia scaunului rulant în mod 
eficient. 

o Nu există suporturi de braț – astfel, lui 
Roger îi este mai ușor să poziționeze 
obiecte pe genunchi și are mai multă 
mobilitate. 

Ruan Plimbare cu mama sa 
și cu câinele. 

o Mânerele – sunt la înălțimea potrivită pentru 
ca mama lui să poată împinge scaunul 
rulant. 

o Ruan are sprijin postural suplimentar (nu 
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abordați în detaliu), ceea ce îl ajută să stea 
mai confortabil și să fie mai în siguranță. 

James (numărul 14) și 
colegii de echipă 

Baschet în scaun 
rulant. 

James și colegii săi de echipă folosesc scaune 
rulante speciale, pentru sport. Caracteristicile 
acestora includ: 
o Baza roților din spate este înclinată în 

exterior.  
o Roțile din spate sunt mai subțiri (ceea ce 

duce la creșterea vitezei); 
o Roțile frontale sunt mici (se reduce 

greutatea și crește viteza); 
o Centuri gambe și coapse – oferă 

utilizatorului de scaun rulant stabilitate și 
siguranță; 

o Înălțimea mică a spătarului – permite o mare 
libertate de mișcare în timpul activității 
sportive; 

o Roțile din spate sunt poziționate în mod 
corespunzător pentru realizarea propulsiei. 

Mark Lucrează într-un 
atelier de tapițerie. 

Mark poate efectua propulsia scaunului cu un 
picior – acest lucru înseamnă că nu este 
necesar să folosească ambele brațe. Astfel, 
atunci când lucrează în atelier, el are unul din 
brațe libere pentru a putea mânui obiecte. 
o Scaunul rulant facilitează acest lucru prin 

faptul că suportul de picioare poate fi pliat în 
lateral.  

Dawid and Pinky Lucrează ca agenți de 
pază într-un 
supermarket. 

o Ambii au scaune rulante cu o bază a roții 
relativ scurtă, ceea ce le oferă posibilitatea 
de a se deplasa în interiorul magazinului. 

o Amândoi își manevrează independent 
scaunul rulant – cu toate acestea, Dawid 
folosește pentru propulsie roțile din spate, 
iar Pinky are un scaun rulant cu antrenare 
electrică. 

Faizel Lucrează într-un birou. o Roțile spate sunt poziționate în mod 
corespunzător pentru realizarea propulsiei. 

o Spătarul are o înălțime suficient de redusă 
pentru a permite libertate de mișcare la 
nivelul umerilor, dar este suficient de înalt 
pentru a oferi sprijinul adecvat.   

o Folosește mănuși – acest lucru îi permite să 
antreneze cu mai multă ușurință roțile din 
spate și inelele de antrenare. 

o Nu există suporturi de brațe – astfel, lui 
Faizel îi este mai ușor să poziționeze 
scaunul rulant sub birou. 

Keith (scaun rulant cu 
trei roți) și Ralph 
(scaun rulant cu patru 

Lucrează într-un 
atelier asamblare 
scaune rulante. 

o Ralph și Keith:  Nu există suporturi de brațe 
– facilitează lucrul cu uneltele și la bancul de 
lucru, este mai ușor transportarea obiectelor 
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roți) pe genunchi. 
o Scaunul rulant cu trei roți a lui Keith îi 

permite să ajungă aproape de obiectele pe 
care trebuie să le ridice, deoarece încape cu 
ușurință între echipamentul de lucru și 
celelalte obiecte. 

o Ralph are un scaun rulant cu o bază a roții 
scurtă, ceea ce îi permite să se apropie de 
suprafața de lucru. 

o Ralph și Keith: Roțile din spate sunt 
poziționate în mod corespunzător pentru 
realizarea propulsiei, iar spătarul cu înălțime 
redusă oferă libertare de mișcare. 

Ryan Transfer în și din 
mașină. 

o Scaunul rulant al lui Ryan se pliază, iar roțile 
din spate pot fi demontate (roți cu deblocare 
rapidă) – acest lucru îi permite să ridice 
scaunul rulant și să îl poziționeze în mașină. 
Fără această trăsătură, Ryan nu ar putea să 
realizeze independent transferul în și din 
mașină. 

Jenee Dansează. o Lungimea totală a scaunului rulant este 
redusă – permite un arc de cerc necesar 
întoarcerii foarte mic. 

o Lungimea totală a bazei roți este redusă - 
manevrabilitatea este îmbunătățită. 

o Spătarul cu înălțime redusă permite o mare 
libertate de mișcare. 

o Dispozitiv anti-răsturnare – previne 
răsturnarea pe spate a scaunului rulant 
(există probabilitatea ca scaunul rulant să se 
răstoarne din cauza lungimii reduse a bazei 
roții) 

 
 

4. Răspunzând cerințelor mediului utilizatorului de scaun rulant (30 de minute) 

 
Explicați: Diferitele tipuri de scaun rulant de potrivesc unor medii diferite. Principalele caracteristici 
care determină modul în care scaunul rulant funcționează în contexte diferite sunt: 
o Distanța dintre roțile frontale și roțile din spate (baza roților); 
o Dimensiunea și lățimea roților.  
Iată câteva exemple: 
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Explicați: 
o Distanța dintre roțile frontale și roțile din spate este importantă. 
o Când această distanță este mai mare, ea se numește „bază roți 

lungă”. 
o Când această distanță este mai redusă, ea se numește „bază 

roți scurtă. 

Explicați: 
o Scaunele rulante cu baza roților lungă sunt mai stabile, iar probabilitatea ca ele să se răstoarne 

în față este mai mică.  
o Acest tip de scaun rulant poate fi o alegere potrivită pentru persoanele care petrec mult timp în 

exterior și care au de trecut peste suprafețe accidentate și cu denivelări. 

 

o Scaunele rulante cu trei roți sunt un exemplu de scaun rulant cu 
baza roții lungă. De regulă sunt foarte stabile și potrivite pentru 
utilizare în exterior, pe teren accidentat. 

o Scaunele rulante cu trei roți nu sunt adecvate pentru toți 
utilizatorii. 

o De exemplu, un scaun rulant cu trei roți nu este potrivit pentru a 
persoană care dorește să se ridice în picioare pentru a face 
transferul în și din scaunul rulant, deoarece suportul de picioare 
este fix, iar tija frontală poate împiedica transferul.  

 

o Scaunele rulante cu patru roți, cu o bază a roții lungă pot fi 
folosite cu succes pe suprafețe cu denivelări. 

o În exemplul alăturat, roțile frontale sunt poziționate sub suportul 
de picioare și nu în spatele acestora. Acest lucru face ca 
scaunul rulant să aibă o bază a roții mai lungă și să fie mai 
stabil. 

Explicați: 
o Scaunele rulante cu o bază a roții mai scurtă sunt adecvate pentru spațiile unde terenul este 

drept și relativ fără denivelări. 
o În cazul acestui tip de scaune rulante, probabilitatea ca scaunul rulant să se răstoarne înspre 

înainte la întâlnirea unui obstacol în timpul coborârii unei pante este mai mare. 

 

Explicați: 
o Acesta este un exemplu de scaun rulant ortopedic, cu o bază a 

roții scurtă 
o Acest scaun rulant nu ar putea fi împins cu ușurință pe un teren 

accidentat.  
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Explicați: 
o Scaunele rulante cu o bază a roții scurtă sunt o alegere bună 

pentru utilizatorii care petrec mult timp în interior. 
 

 

Explicați: 
o Scaunele rulante cu patru roți, de tip „activ”, au frecvent baza 

roții redusă. 
o Utilizatorii cu bune abilități de mobilitate pot folosi pe un teren 

accidentat un scaun rulant cu baza roții scurtă – de exemplu, 
pentru ridicarea în echilibru pe roțile din spate la coborârea 
pantei și la deplasarea pe un teren accidentat. 

 

Explicați: 
o Cu cât este mai mare roata, cu atât este mai ușoară manevrarea 

ei pe teren accidentat și peste obstacole, cum ar fi pietrele sau 
bucățile de lemn. 

o Roțile din spate late, precum și roțile frontale ajută la evitarea 
blocării scaunului rulant pe suprafețele de teren acoperite cu 
nisip sau noroi. 

o Roțile din spate standard sunt de 24”. Cu toate acestea, în multe 
regiuni, roțile de 24” sunt greu de găsit. Din acest motiv, unii 
producători fabrică roți de 26”.  

o Scaunele rulante pentru utilizatorii copii pot avea roți de 20” sau 
de 22”.  

o Roțile din spate și cele frontale pot fi umplute cu aer (anvelope pneumatice) sau solide. 
o Anvelopele pneumatice trebuie să fie umflate pentru ca ele să funcționeze corect. 
o În anumite regiuni, penele de cauciuc pot apărea în mod frecvent. Utilizatorii trebuie să fie 

capabili să repare aceste pene ei înșiși sau să poată apela fără dificultăți la cineva care poate 
să facă acest lucru. 

o Anvelopele solide sunt o alternativă. Acestea nu trebuie umflate și nu se produc pene. Totuși, 
pe teren accidentat, anvelopele solide pot fi „dure” pentru utilizatorul de scaun rulant. 

o Nu toate anvelopele solide rezistă un timp îndelungat la utilizarea în exterior. Anvelopele solide 
de o calitate mai puțin bună se pot desprinde de pe marginile roților. 

o Există două tipuri de anvelope solide: 
o Anvelope de cauciuc solid – acestea sunt grele, destul de tari si pot fi foarte durabile 

dacă sunt de bună calitate.  
o Anvelopele de poliuretan (PU) – acestea sunt ușoare. Totuși, cu excepția faptului când 

sunt de foarte bună calitate, aceste anvelope se uzează repede când sunt folosite în 
exterior și devin neutilizabile. 

 

 

Material video: Răspunzând cerințelor mediului utilizatorului de scaun rulant. 
Cereți participanților să urmărească cu atenție materialul video, pentru a identifica 
acele caracteristici ale scaunelor rulante care îi ajută pe utilizatori să aibă mai multă 
mobilitate în diverse medii. Explicați că aceste aspecte vor fi discutate după 
vizionarea materialului. 
Vizionați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 
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Explicați: În materialul video sunt prezentați mai mulți utilizatori de scaun rulant care se 
deplasează pe diverse tipuri de suprafețe, în interior sau în exterior, pe teren cu denivelări sau pe 
suprafețe acoperite de noroi. 
 
Întrebare: Doi utilizatori de scaun rulant, Venkamarantu și Sione, se deplasează pe teren un teren 
cu o suprafață relativ denivelată și acoperită de noroi. Care sunt acele caracteristici ale scaunelor 
rulante care le facilitează deplasarea? 
 

Răspunsuri: 
o Scaun rulant cu trei roți – oferă stabilitate pe un teren fără denivelări. 
o Roți frontale late – trec peste obstacole, iar posibilitatea ca ele să se blocheze în noroi/nisip 

este mai redusă. 
o Roțile din spate poziționate corespunzător pentru realizarea propulsiei – facilitează propulsia 

scaunului rulant.  
 
Întrebare: Jean, cea care gătește în bucătărie, și Jacques, instructorul de la sala de sport, se află 
în interior. Care sunt acele caracteristici ale scaunelor rulante care le facilitează mobilitatea în 
interior? 
 

Răspunsurile includ: 
o Baza roții redusă și lungimea totală redusă  
o Roți frontale mai mici/mai înguste – facilitează deplasarea pe suprafețe fără denivelări.  
 
Întrebare: Unul dintre utilizatorii de scaun rulant din materialul video (Lalithamma) se deplasa în 
exterior. Drumul nu avea denivelări, dar a trebuit să treacă peste un șanț. Care sunt acele 
caracteristici ale scaunului rulant care au facilitat acest lucru? 
 

Răspunsurile includ: 
o Scaun rulant cu patru roți, cu baza roții lungă – baza roții lungă oferă o bună stabilitate (ceea 

ce a ajutat-o pe Lalithamma să transporte apa). 
o Roțile frontale late. 
o Roțile din spate în poziție corespunzătoare pentru realizarea propulsiei – facilitează propulsia. 
 
Activitate în grupe mici 

Grupe: Toți participanții trebuie să se deplaseze la suprafața cu teren accidentat, acolo 
unde trebuie să existe trei tipuri diferite de scaune rulante. 

Instrucțiuni: Reamintiți-le participanților regulile de siguranță: să nu stea pe suportul de 
picioare, să nu introducă degetele în spițele roților sau la frâne în timpul coborârii 
pantei în scaunul rulant, să se asigure că au un însoțitor în spatele scaunului 
rulant, în cazul în care acesta se răstoarnă pe spate. 
Rugați doi dintre participanți să fie voluntari:  
o Cereți unuia dintre voluntari să aleagă un scaun rulant, cel pe care îl consideră 

cel mai ușor de propulsat pe o suprafață accidentată; 
o Cereți celuilalt voluntar să aleagă un scaun rulant, cel pe care îl consideră cel 

mai dificil de propulsat pe o suprafață accidentată; 
o Cereți fiecărui voluntar să parcurgă o distanță de 5 m și să se întoarcă; 
o Repetați cu alți doi voluntari, până când toți au avut ocazia să exerseze. 
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Monitorizare: Asigurați-vă că această activitate se desfășoară în condiții de siguranță. Nu 
încurajați participanții să facă din această activitate o întrecere, deoarece acest 
lucru poate fi periculos.  

Time: Durata exercițiului este de 20 de minute. 

Feedback: Întrebare: Care din scaunele rulante s-a dovedit a fi cel mai ușor de propulsat pe 
suprafața accidentată? 
De ce? Încurajați participanții să se gândească la dimensiunea și lățimea 
scaunului rulant, la lungimea bazei roții, ușurința cu care se ajunge la roți pentru a 
le antrena, la înălțimea spătarului. 
Explicați: unora dintre participanți li s-ar fi părut mai ușoară această activitate 
dacă ar fi fost suficient de norocoși să aibă un scaun rulant care să li se 
potrivească. 

 

5. Dimensiunea potrivită și suportul postural (15 minute) 

 
Explicați:  
o Fiecare utilizator de scaun rulant are măsuri diferite. Scaunul rulant trebuie să aibă 

dimensiunea potrivită pentru a i se potrivi fiecărui utilizator și pentru a-i oferi suport postural. 
Din fericire, multe tipuri de scaune rulante sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni sau 
pot fi ajustate din punct de vedere al dimensiunii. Este mai ușor să ne asigurăm că scaunul 
rulant se potrivește utilizatorului atunci când avem la dispoziție scaune rulante cu mai multe 
mărimi. 

o Următoarele componente sau caracteristici vor determina modul în care se potrivesște scaunul 
rulant și în care acesta contribuie la menținerea poziției așezat a utilizatorului.  

Șezutul 
Arătați slide-urile: Totodată, evidențiați caracteristicile scaunelor rulante care se află în sala de 
curs. 
 

 

Explicați: 
o Șezuturile scaunelor rulante pot fi rigide sau pliabile. 
o Șezuturile rigide pot fi confecționate din plastic sau din lemn. 

Șezuturile rigide trebuie dotate întotdeauna cu o pernă. 
o Șezuturile pliabile (prezentate în imaginea alăturată) sunt 

fabricate, de obicei, din pânză.  
o „Mărimea” unui scaun rulant este de multe ori descrisă prin 

valoarea lățimii șezutului.  
 

 

Explicați: 
o Șezuturile pliabile sunt fabricate din pânză și, de regulă, sunt 

atașate de fiecare parte a cadrului șezutului scaunului rulant.  
o Șezuturile pliabile de o calitate inferioară se vor întinde și se vor 

deforma (se vor lăsa) mai repede. În acest caz, șezutul nu mai 
oferă sprijinul necesar. 

o În această imagine, utilizatorul de scaun rulant nu poate sta în 
poziția neutră de ședere pentru că scaunul rulant nu oferă 
sprijinul necesar. Acest lucru face dificilă menținerea poziției 
așezat.  
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Explicați: 
o Perna oferă confort și ajută la reducerea presiunii. 
o Pernele împiedică alunecarea utilizatorului într-o poziție 

incorectă.  
o Aspectele legate de perne vor fi discutate în detaliu în cadrul 

următoarei sesiuni. 
 

 

 

Explicați: 
o Spătarele pot fi solide sau pliabile. Toate spătarele solide trebuie 

să fie căptușite sau să fie prevăzute cu perne. Unele scaune 
rulante au spătar reglabil pe înălțime. Trebuie aleasă înălțimea 
spătarului care i se potrivește utilizatorului. Acest aspect va fi 
abordat mai târziu. 

o Unele scaune rulante au unghiuri de ajustare și la nivelul 
spătarului.  

 

Explicați: 
o Suporturile de picioare sprijină utilizatorul de scaun rulant. Este 

foarte important ca aceste suporturi să fie corect poziționate. Din 
acest motiv, înălțimea suportului de picioare este de regulă 
ajustabilă. 

o Unele suporturi de picioare pot fi ajustate și în ceea ce privește 
unghiul sau distanța dintre acestea și cadrul scaunului rulant. 
 

 

 

Explicați: 
o Suporturile de brațe pot oferi și ele sprijin.  
o Unele suporturi laterale sunt reglabile pe înălțime. 
o Cele care nu sunt, pot fi uneori modificate pentru a oferi mai mult 

suport, acolo unde este necesar. 
 
 

 
 
 
 

6. Scaunul rulant corespunzător nevoilor utilizatorului (30 de minute) 

 
Activitate 
Grupe: Fiecare grupă este formată din doi sau trei participanți. 
Instrucțiuni:  Cereți fiecărei grupe: 

o să citească descrierea fiecărui utilizatorul de scaun rulant prezentat în fișele de 
lucru din caietul de exerciții practice; 

o să discute care dintre scaunele rulante disponibile se potrivește nevoilor 
fiecărui utilizator și de ce; 

o să noteze răspunsurile. 
Monitorizare: Supervizați activitatea grupelor și oferiți sprijin, dacă acest lucru este necesar. 
Durata: Durata exercițiului este de 20 de minute, cu 10 minute pentru discuțiile ulterioare. 
Feedback: Pe rând, cereți fiecărui grup să vină în față și: 

o să comunice care este scaunul rulant adecvat (dintre cele disponibile) în cazul 
unuia dintre utilizatorii descriși; 

o să ofere cel puțin trei motive pentru care alegerea lor este cea mai potrivită; 
o să întrebe restul participanților dacă sunt de acord cu decizia grupei. 
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(Alocați 2–3 minute pentru fiecare feedback). 
La finalul sesiunii de feedback, reamintiți-le participanților că alegerea făcută este 
o recomandare care trebuie discutată cu utilizatorul de scaun rulant. Decizia finală 
trebuie să îi aparțină utilizatorului de scaun rulant. 

 
Cazul utilizatorului de scaun rulant Aspecte de reținut 
Bao locuiește într-o așezare rurală. Are o amputație 
bilaterală, deasupra genunchilor. Înainte de accident, 
avea o băcănie situată la șoseaua care trece prin sat. 
Acum poate ajunge la magazin doar dacă este ajutat, 
deoarece drumul de acasă și până la șosea este lung 
(aproape un km), accidentat și deseori plin de noroi. 
Acest lucru face ca lui Bao și familiei lui să le fie greu să 
se ocupe de băcănie.  
 
Cu multă vreme în urmă, Bao a primit donație un 
scaun rulant ortopedic. Scaunul este ruginit, iar 
tapițeria șezutului este ruptă. Roțile frontale sunt mici, 
iar anvelopele roților din spate sunt subțiri și uzate. 
Bao nu poate împinge scaunul rulant pe drumul ce 
leagă casa lui de sat, pentru că roțile se împotmolesc.  
El își dorește să ajungă singur la băcănie, pentru a nu  
mai fi nevoit să fie ajutat de soția lui sau de către 
altcineva. 

 

o Bao are nevoie de un scaun rulant pe 
care să îl poată propulsa 
independent, pe teren accidentat sau 
moale. 

o Este important ca utilizatorul să aibă 
acces la roți, pentru a efectua 
propulsia. 

o Un suport postural bun este un 
avantaj, deoarece, zilnic, el va 
petrece mult timp stând în scaunul 
rulant. 

o Acolo unde sunt disponibile tricicluri, 
formatorii pot sublinia faptul că un 
triciclu poate fi un mijloc de mobilitate 
foarte eficient în cazul utilizatorilor de 
scaun rulant care au forță și care 
trebuie să se deplaseze pe distanțe 
mai lungi. 

 
 
Cazul utilizatorului de scaun rulant Aspecte de reținut 
Amanthi are 24 de ani și locuiește împreună cu familia ei 
într-un mic oraș. La vârsta de 18 ani a avut un accident de 
mașină și a devenit paraplegică. De curând, Amanthi a 
avut o ulcerație, care a avut nevoie de șase luni pentru a 
se vindeca. 
Amanthi are un scaun rulant ortopedic, dar acesta nu îi 
oferă suportul de care are nevoie și ea obosește foarte 
mult. Scaunul rulant nu are pernă. Ea crede că acesta 
este motivul apariției escarei. 
Amanthi a fost chemată să participe la un curs de 
secretariat și își dorește să meargă. Cu toate acestea, 
este îngrijorată că având acest scaun rulant, ea nu va 
putea să stea în poziția așezat toată ziua.  

o Amanthi are nevoie de un scaun 
rulant care să îi permită să 
efectueze ușor transferul, care să 
îi ofere suport postural adecvat și 
care are o pernă pentru reducerea 
presiunii. 

o Este important ca scaunul rulant 
să încapă sub birou. 

o Dimensiunea roților frontale 
depinde de tipul de teren pe care 
se va deplasa utilizatorul. 

Phillip are vârsta de 62 de ani și trăiește într-o comunitate 
mică, pe o insulă. Cu șase luni în urmă, el a avut un 
accident vascular-cerebral. După o lună în spital, el s-a 
întors acasă fără un scaun rulant. De atunci, stă în pat sau 
într-un scaun, pe veranda casei lui. 
Phillip nu își poate mișca brațul stâng și nici piciorul stâng. 
Totuși, pe zi ce trece el este mai puternic și poate sta în 
picioare, cu ajutorul unui membru de familie. Își folosește  
mâna dreaptă și își dorește mult un scaun rulant, pentru a 
avea mai multă libertate de mișcare și pentru a depinde 
mai puțin de familie. 
El vrea să se poată deplasa în casa lui, care are 
dimensiuni reduse și este pe un singur nivel, precum și în 
comunitatea din care face parte. Terenul este foarte 
nisipos. Unul din nepoții săi are o mașină și i-a spus lui 

o Phillip are nevoie de un scaun 
rulant care să îi permită să 
efectueze transferul stând în 
picioare. Suporturile de picioare 
pliabile ar facilita acest lucru. 

o Roțile frontale mai mari, precum și 
roțile din spate groase ar face mai 
ușoară realizarea propulsiei 
scaunului rulant. 

o Este capabil să se deplaseze pe 
distanțe scurte, împingând 
scaunul rulant cu brațul și cu 
piciorul drept – așadar, înălțimea 
șezutului scaunului rulant (cu 
pernă) ar trebui să îi permită să 
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Phillip că îl va lua cu mașina atunci când va avea un 
scaun rulant. 

stea cu piciorul așezat pe podea. 
o Un scaun rulant care se pliază în 

cruce sau unul cu spătar pliabil și 
ale cărui roți pot fi demontate îl 
poate ajuta să se deplaseze în 
mașina nepotului său.  

Sabina are 56 de ani și trăiește într-o comunitate mică, pe 
o insulă. După nașterea celui de al patrulea copil, în urmă 
cu mulți ani, și-a pierdut aproape total capacitatea de a-și 
folosi picioarele. Poate sta în picioare puțin, dar nu poate 
merge. Nu a avut niciodată un scaun rulant. 
Sabina locuiește într-un mic sat aproape de mare- terenul 
din jurul casei sale și din sat este accidentat și nisipos. 
Sabina își petrece timpul gătind, cosând și ajutând la 
îngrijirea nepoților. În casa ei nu există spațiu pentru un 
scaun rulant, dar acesta poate fi ținut dedesubt, deoarece 
construcția este pe piloni. 

o Sabina are nevoie de un scaun 
rulant pe care să îl poată propulsa 
cu ușurință pe suprafețe 
accidentate sau acoperite de nisip. 
Este important ca scaunul rulant 
să aibă roți frontale de dimensiuni 
mari. O bază a roții lungă va oferi 
stabilitate scaunului rulant. 

o Pentru că poate sta în picioare, 
probabil că preferă suporturi de 
picioare care pot fi pliate înspre 
exterior, pentru a putea efectua 
astfel transferul în și din scaunul 
rulant. 

o Scaunul rulant trebuie să fie 
rezistent și solid, pentru a se 
potrivi cu stilul ei de viață, care 
presupune mult timp petrecut în 
exterior. 

 
 
 

7. Sumarizare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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A.7: Pernele 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere beneficiile pernelor; 
 să enumere diferitele tipuri de perne disponibile pe plan local; 
 să explice ce este o pernă „pentru reducerea presiunii”; 
 să demonstreze modul în care se verifică dacă perna pentru reducerea presiunii este 

funcțională; 
 să explice faptul că prin adăugarea unei inserții de spumă/burete la perna pentru 

reducerea presiunii, presiunea exercitată va fi diminuată. 

M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentări PPT: A.7 Pernele; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Demonstrație test pentru stabilirea presiunii; 
 câte o mostră din fiecare tip de pernă disponibilă local, câte o pernă pentru reducerea 

presiunii poziționată într-un scaun rulant la fiecare grupă de trei participanți, o pernă 
pentru reducerea presiunii cu „inserție” suplimentară. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul local în 
care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 tipurile de perne disponibile în regiunile unde lucrează participanții – această sesiune 

oferă informații despre perne de spumă/burete sau cu lichid/gel – dacă există și alte 
tipuri de perne disponibile în regiunile participanților, includeți-le și pe acestea; 

 dacă nu este disponibilă nicio pernă pentru reducerea presiunii, va fi dificilă predarea 
acestei sesiuni – de asemenea, în acest caz, după programul de instruire, 
participanților le va fi greu să recomande scaune rulante în mod adecvat – identificați 
metode prin care să găsiți perne pentru reducerea presiunii la prețuri accesibile înainte  
de programul de instruire. În acest sens, apelați la perne fabricate local sau contactați 
organizații din exterior, pentru a le cere sprijinul. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Asigurați-vă că unele din scaunele rulante disponibile sunt prevăzute cu o pernă pentru 
reducerea presiunii. 

 Asigurați-vă că în sala de instruire există câte o mostră din fiecare tip de pernă 
disponibilă local și o mostră de strat de ridicare pentru pernă. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Care este rolul pernelor? 
3. Diferite tipuri de perne. 
4. Pernele pentru reducerea presiunii. 
5. Cum se verifică dacă perna pentru reducerea presiunii este funcțională. 
6. Care sunt metodele de reducere a presiunii? 
7. Sumarizare puncte cheie. 

2 
5 
5 

25 
30 
5 
3 

Total durată sesiune 75 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 
 

Explicați: În cadrul acestei sesiuni vom vorbi despre pernele pentru 
scaune rulante. Vom vedea de ce sunt importante, diferitele tipuri de 
perne și despre modalitatea prin care putem verifica dacă o pernă se 
potrivește în mod corect. 
 

 
 

2. Care este rolul pernelor? (5 minute) 

 
Întrebare: Care sunt beneficiile utilizatării de perne pentru scaunul rulant? Încurajați participanții 
să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o reducerea presiunii; 
o suportul postural; 

o confortul. 
 

 

 
 
 
 
 

Explicați:  
o În cazul fiecărui utilizator, perna este o componentă esențială a 

scaunului rulant. 
o Tipul de pernă corespunzător depinde de nevoile individuale ale 

fiecărui utilizator. 
o Persoanele la care este prezent pericolul apariției escarelor 

trebuie să utilizeze perne pentru reducerea presiunii. 
o Nu toți utilizatorii de scaun rulant au nevoie de o pernă pentru 

reducerea presiunii. 
o Cu toate acestea, este important ca toți utilizatorii să stea 

confortabil în scaunul rulant, iar perna le va oferi suport, în așa 
fel încât aceștia să poată menține poziția așezat. 

3. Tipuri de perne (5 minute) 

 
Explicați: Există mai multe tipuri de perne pentru scaunul rulant. 
Întrebare: Care sunt tipurile de perne pe care participanții le-au mai întâlnit sau despre care au 
auzit? 
Încurajați participanții să răspundă și notați pe tablă. 
 
Potențiale răspunsuri: 
o perne din spumă modelată / burete; 
o perne din fibră de nucă de cocos; 
o perne cu aer; 
o perne cu lichid sau gel; 

o perne plate; 
o perne cu contur; 
o perne modelate; 
o perne în straturi. 
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Explicați: Există mai multe tipuri de perne. Pernele pot fi descrise 
din mai multe puncte de vedere, inclusiv: 
o materialul din care sunt confecționate (de exemplu, din spumă/ 

burete sau fibre); 
o materialul cu care sunt umplute (de exemplu, aer, fluid sau gel); 
o principala lor utilizare (de exemplu, reducerea presiunii, confort, 

suport postural); 
o forma lor (de exemplu, netede sau cu contur); 
o modul în care sunt confecționate (de exemplu, pernele de 

spumă/burete pot fi „modelate” dintr-o bucată de spumă/burete 
sau „în straturi” – având mai multe straturi de spumă/burete. 

 
 
Prezentați pe rând pernele disponibile la nivel local. Descrieți fiecare pernă din punct de 
vedere al materialului, funcției principale și al formei, specificând dacă perna este modelată sau în 
straturi. Asigurați-vă că fiecare tip de pernă ajunge la toți participanții.  
 
 

4. Pernele pentru reducerea presiunii (25 de minute) 
Explicați: În sesiunea referitoare la escare, am vorbit despre faptul că trebuie să ne asigurăm că 
orice utilizator de scaun rulant la care este prezent pericolul apariției escarelor are nevoie de o 
pernă pentru reducerea presiunii.  
Pe parcursul acestei sesiuni, vom vedea ce înseamnă o pernă reducerea presiunii. 
 
Întrebare: Care dintre pernele prezentate aici ar putea avea rolul de pernă pentru reducerea 
presiunii? 
 
Răspuns: 
o orice pernă din spumă modelată; 
o orice pernă umplută cu aer sau cu lichid. 
 

 

Pernele pentru reducerea presiunii ajută la reducerea acesteia 
prin: 
o distribuirea greutății utilizatorului cât mai egal posibil pe toată 

suprafața șezutului scaunului rulant; 
o reducerea presiunii în zonele de risc, cu presiune ridicată 

(oasele bazinului, oasele șoldurilor, coccis); 
o reducerea alunecării prin suportul oferit utilizatorului pentru ca 

acesta să stea în poziția așezat. 

 

Perne pentru reducerea presiunii confecționate din spumă/burete 
Explicați: În primul rând, vom discuta despre pernele confecționate din spumă/burete.  
 

 

Explicați: Bază rigidă stabilă: 
o Baza unei perne pentru reducerea presiunii trebuie să fie rigidă. 
o Astfel ne asigurăm că perna oferă suport utilizatorului și că nu 

devine mobilă la mișcările utilizatorului. 
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Explicați: Stratul superior 
o Acesta este un strat (sau mai multe straturi) confecționat din 

spumă/burete mai moale. 
o Stratul superior ar trebui să fie suficient de moale pentru a 

permite oaselor bazinului să se scufunde, dar nu atât de moale 
încât oasele bazinului să ajungă până la stratul de bază sau la 
șezutul scaunului rulant. 

 
Explicați:  
Multe perne pentru reducerea presiunii fabricate din spumă/burete au o anumită formă (contur) la 
nivelul șezutului. Acest contur: 
o sprijină utilizatorul; 
o ajută la distribuirea într-un mod egal a greutății utilizatorului pe suprafața șezutului; 
o ajută la reducerea presiunii sub oasele bazinului și coccis. 

 

Formele ce pot fi găsite la o pernă pentru reducerea presiunii pot 
include următoarele (faceți clic pentru a arăta săgețile din 
imagine):  
o o “adâncitură” sub oasele bazinului, pentru a reduce presiunea;  
o o parte înălțată în fața oaselor bazinului pentru a ține pelvisul 

mai drept și pentru a preveni alunecarea înainte; 
o suport sub oasele șoldurilor (articulația coxo-femurală) pentru a 

ajuta la distribuirea greutății; adâncituri pentru pentru coapse. 
o adâncituri pentru coapse. 

 

Perne pentru reducerea presiunii cu aer/lichid/gel 
Explicați: Vom discuta în cele ce urmează despre pernele cu aer/lichid/gel: 

 

Explicați:  
o Pernele cu flotație includ pernele umplute cu aer și cele care au 

în componență lichid sau gel. 
o Pernele cu gel trebuie să aibă o bază de spumă rigidă / burete 

rigid foarte similară cu cea a pernelor din spumă modelată / 
burete. 

o  Peste stratul de bază se află un strat de gel/ lichid. 
o Stratul de gel ia în mod automat forma corpului utilizatorului de 

scaun rulant. Acest lucru contribuie la distribuirea în mod egal a 
greutății utilizatorului și reduce presiunea sub zonele osoase. 

Ce fel de pernă trebuie utilizată? 
Explicați: Există avantaje și dezavantaje, atât în cazul pernelor din spumă modelată/burete, cât și 
în cel al pernelor cu aer/lichid/gel. Desenați pe tablă tabelul de mai jos (fără a trece și 
răspunsurile). 
Întrebare: Care sunt avantajele și dezavantajele? Notați avantajele și dezavantajele menționate 
de către participanți. Asigurați-vă că sunt abordate toate aspectele din lista de mai jos.  
 
 Avantaje Dezavantaje 
Perne din 
spumă 
conturată/burete 

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

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

o Nu este supusă unui „colaps 
spontan” (un orificiu în perna cu 

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

o Uscarea lor poate dura (o 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 80. 

 

aer/lichid/gel poate provoca 
scurgerea materialului din pernă 
și o împiedică să reducă 
presiunea, provocând acel 
„colaps spontan” al pernei). 

o Stratul superior al unei perne cu 
straturi poate fi înlocuit cu 
ușurință și cu costuri mici 
(comparativ cu costul înlocuirii 
întregii perne). 

problemă în cazul persoanelor 
care suferă de incontinență). 

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

Pernele cu 
aer/lichid/gel  

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

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

o  
 

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

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

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

 
 
Husele pernelor 
Explicați: Toate pernele trebuie să aibă o husă. Tipul de husă este important.  
Asigurați-vă că fiecare tip de husă disponibilă ajunge la toți participanții. 

 

Cereți participanților să se uite cu atenție la huse și să se 
gândească la întrebările din imagine. 
o Husa este rezistentă la apă sau impermeabilă? 
o Husa este rezistentă? (durată lungă de utilizare)? 
o Husa este elastică? 
o Husa este fabricată din material subțire sau gros? 
o Husa poate fi îndepărtată cu ușurință și înlocuită, pentru a 

putea fi spălată? 

 
Întrebare: 
o Care (dacă vreuna) din husele de pernă este rezistentă la apă sau impermeabilă? 
o Când este aceasta o caracteristică utilă? 
 
Răspuns: 
o în cazul utilizatorilor de scaun rulant care au incontinență; 
o în cazul utilizatorilor care trebuie să își depoziteze scaunul rulant în exterior sau care petrec 

mult timp în exterior. 
 
Explicați:  
o Umezeala este un factor de risc care crește riscul apariției escarelor. Este foarte important ca 

perna să fie menținută uscată. 
o Sfătuiți utilizatorii de scaun rulant să își usuce perna imediat ce aceasta devine umedă. Perna 

nu trebuie uscată sub directa acțiune a razelor soarelui, iar husa trebuie îndepărtată. 
o În cazul utilizatorilor de scaun rulant cu incontinență, luați în cosiderare posibilitatea de a le 

furniza două perne. 
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Notă pentru formatori: Există posibilitatea ca participanții să dorească să afle care sunt opțiunile 
în cazul în care nu există perne cu huse rezistente la apă sau impermeabile, iar utilizatorul are 
incontinență. Aceste opțiuni sunt: 
o să identifice soluțiile care pot reduce incontinența utilizatorului de scaun rulant; 
o să furnizeze încă o pernă – astfel ca una din ele să fie folosită în timp ce cealaltă se usucă; 
o să protejeze perna pe interior cu un sac de plastic foarte subțire; 

Dacă folosiți un sac de plastic: 
o verificați dacă sacul de plastic nu îl determină pe utilizator „să alunece” de pe pernă; 
o utilizatorul trebuie să se asigure că lichidul nu se „adună” deasupra plasticului – acest lucru 

determină creșterea riscului de apariție a escarelor. 
o în cazul în care husa s-a udat, utilizatorul de scaun rulant trebuie să se asigure că aceasta este 

uscată și că sacul de plastic este curățat sau înlocuit. 
 
Întrebare: 
o Care (dacă vreuna) din husele de pernă pare să fie cea mai rezistentă la utilizare? 
 
Explicați: durabilitatea este o caracteristică importantă a oricărei perne. 
 
Întrebare: 
o Care (dacă vreuna) din husele de pernă este elastică? 
o Care sunt motivele pentru care această caracteristică se poate dovedi utilă? 
 
Răspuns: 
o o husă elastică se mulează mai bine pe conturul pernei – dacă husa nu este elastică, este 

nevoie de mai mult spațiu pentru ca aceasta să se muleze pe contur. 
 
Întrebare: 
o Care este cel mai subțire material textil? Care este cel mai gros material textil? 
o De ce este importantă grosimea materialului textil? 
 
Răspuns: 
o materialele textile groase pot avea o durată de utilizare mai mare, dar nu se mulează la fel de 

bine pe conturul pernei – pliurile care se formează în materialul textil gros pot determina 
apariția escarelor; 

o materialele textile subțiri se mulează mai ușor pe conturul pernei, iar riscul apariției escarelor 
este mai redus, dar durata lor de utilizare este mai redusă – acest lucru depinde de calitatea 
materialului textil. 

 
Întrebare: Care sunt husele care pot fi îndepărtate, cu scopul de a fi curățate? 
Explicați: Aceasta este o caracteristică importantă pentru utilizatorii care au incontinență, care 
petrec mult timp în exterior sau care își depozitează scaunul rulant în exterior. 
 
Explicați: În ceea ce privește utilizatorii de scaun rulant, pernele sunt disponibile în mai multe 
mărimi. Este important ca perna selectată pentru fiecare utilizator să se potrivească cu 
dimensiunile șezutului scaunului rulant, care trebuie să aibă mărimea corespunzătoare pentru 
fiecare utilizator. 
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5. Cum se verifică dacă perna pentru reducerea presiunii este funcțională (30 de 

minute) 
 
Explicați: Atunci când furnizăm unui utilizator de scaun o pernă pentru reducerea presiunii, este 
esențial să verificăm dacă perna reușește să reducă presiunea. 
Întrebare: Care este acea parte a corpului utilizatorului de scaun rulant la nivelul căreia există cel 
mai mare risc de apariție a escarelor, atunci când utilizatorul se află în poziția așezat? Încurajați 
participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o oasele bazinului; 
o coccisul – în special dacă utilizatorul de scaun rulant are o postură incorectă (poziție 

„prăbușit”). 
 

 

Prezentați materialul video: Demonstrație test presiune. Materialul video arată 
un test simplu prin care se poate verifica dacă perna pentru reducerea presiunii 
diminuează presiunea la nivelul oaselor bazinului. Cereți participanților să 
urmărească atent materialul, deoarece ulterior va trebui să exerseze. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
Explicați nivelele de presiune: 
Nivelul 1: o Degetele se pot mișca în sus și în jos. Există comprimare la nivelul țesutului, dar 

oasele degetelor se pot mișca 5 mm sau chiar mai mult. 
Nivelul 2: o Degetele nu se pot mișca, dar pot fi retrase cu ușurință de sub oasele bazinului. 
Nivelul 3: o Degetele sunt strânse cu putere. Retragerea lor este dificilă. 
 
Explicați: Întotdeauna verificați, pe rând, ambele părți ale oaselor bazinului.  
 
Nivel Presiune Acțiune 
1 Sigur Nu este necesar 
2 Avertizare Da, în cazul în care există mai 

mulți factori de risc 
3 Pericol Da 
 
Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni vom vorbi despre acțiunile recomandate.  
 
Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte 2-3 participanți.  

Încercați ca perechile să fie alcătuite din persoane de același sex.  
Fiecăre grupă trebuie să aibă câte un scaun rulant prevăzut cu pernă pentru 
reducerea presiunii.  

Instrucțiuni:  Cereți fiecărei grupe: 
o să exerseze modalitatea de verificare a presiunii de fiecare parte a oaselor 

bazinului; 
o să înregistreze nivelul de presiune în cazul fiecărei persoane din grupa în care 

se află. 
Asigurați-vă că toți participanții au posibilitatea să fie pe rând persoana care 
efectuează testul și persoana care are rolul utilizatorului de scaun rulant. 

Monitorizare: o Monitorizați și observați cu atenție activitatea fiecărei echipe. 
o Corectați tehnica folosită, acolo unde este necesar. 

Durata: Durata exercițiului este de 15 minute, plus 5 minute pentru feedback. 
Feedback: Întrebare: Cum v-ați simțit în postura de utilizator de scaun rulant?  
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Explicați: Este important să îi explicați clar utilizatorului ce faceți, care este 
importanța acestui test și să vă asigurați că utilizatorul este de acord cu acest test. 
Întrebare: Aveți întrebări cu privire la această tehnică? 

 
Note pentru formatori: Atunci când monitorizați activitatea grupelor de participanți, asigurați-vă că 
următorii pași sunt respectați. 
A 

 

o Folosirea unor termeni simpli atunci când utilizatorului de scaun 
rulant i se explică în ce va consta testul și de ce este acesta 
important. 

 
 
 
 

B 

 

o Utilizatorul este rugat să se ridice în scaunul rulant sau să se 
incline în față, pentru a permite poziționarea degetelor sub oasele 
bazinului de pe partea dreaptă sau stângă (cu palma în sus). 

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

 

C 
 

 

o Utilizatorul de scaun rulant este rugat să se așeze pe degetele 
persoanei care efectuează testul.  

o  Utilizatorul trebuie să stea în poziția așezat, cu fața înainte și să 
așeze mâinile pe coapse. Acest lucru ne asigură că el va avea 
aceeași poziție de fiecare dată când se schimbă locul pentru a 
verifica un alt punct. 

o Dacă degetele persoanei care efectuează testul nu sunt într-o 
poziție bună pentru a simți presiunea de la nivelul oaselor 
bazinului, utilizatorul este rugat să se ridice din nou, iar degetele 
sunt repoziționate. 

D o Este identificată presiunea sub oasele bazinului și se stabilește dacă este de nivelul 1, 2 
sau 3: 

Nivel 1 = sigur: Degetele se pot mișca în sus și în jos 5 mm sau chiar mai mult. 
Nivel 2 = avertizare: Degetele nu se pot mișca, dar pot fi retrase cu ușurință. 
Nivel 3 = pericol: Degetele sunt strânse cu putere. Retragerea lor este dificilă. 

E Operațiunea se reia și pentru cealaltă parte a oaselor bazinului. 

6. Ce se poate face pentru a reduce presiunea? (5 minute) 

 

 

Explicați:  
o Atunci când presiunea identificată sub oasele bazinului nu se 

încadrează la nivelul de siguranță, trebuie acționat în vederea 
reducerii acesteia. 

o O soluție simplă poate fi adăugarea unui strat suplimentar de 
spumă rigidă/burete rigid. Această operațiune se numește 
„ridicare”. 

o Acest element suplimentar ar trebui să aibă aproximativ 20 de 
mm grosime și să aibă o zonă decupată sub zona oaselor 
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bazinului. 
o Se plasează deasupra stratului de bază și sub stratul de spumă/ 

burete, care are rolul de a oferi confort. 
 
Explicați: Uneori este nevoie de mai mult de un strat. Personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante ar trebui să adauge un strat și să verifice din nou nivelul presiunii. Dacă presiunea se 
situează tot la nivelul 2 sau 3, se adaugă încă un strat. 
Faceți să circule pe la toți participanții un astfel de strat pentru ridicare și o pernă căreia i s-a 
adăugat acest strat, în vederea reducerii presiunii. 
Explicați: În timpul sesiunilor practice din cadrul programului de instruire, vom exersa modul în 
care poate fi adăugat acest strat suplimentar, din spumă/burete. 
 
 

7. Rezumat puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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A.8: Transferuri 

Transferul în și din scaunul rulant 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere acele aspecte cheie care au legătură cu transferul în și din scaunul rulant, 

în condiții de siguranță pentru utilizator; 
 să demonstreze diverse modalități de transfer în și din scaunul rulant; 
 să aleagă metoda optima de transfer pentru cazurile individuale. 

M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentări PPT: A.8: Transferurile; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Demonstrație transfer; 
 scaune rulante – unul pentru fiecare grupă alcătuită din câte trei participanți; 
 pat evaluare pentru exersarea transferurilor– unul pentru fiecare grupă alcătuită din 

câte trei participanți; 
 placă de transfer (dacă este disponibilă). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii în așa fel încât să fie în concordanță cu contextul în care vor 
lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 scaunele rulante disponibile local, care pot să influențeze asupra tehnicilor de transfer 

predate – de exemplu, un transfer efectuat în picioare, cu un scaun rulant cu trei roți, în 
loc de un scaun rulant cu patru roți cu suport de picioare pliabil, va determina schimbări 
în metodă sau va necesita metode suplimentare; 

 care sunt metodele de transfer folosite cel mai frecvent în locurile unde își desfășoară 
activitatea participanții – formatorii pot alege să schimbe metodele predate sau să 
adauge altele; 

 în cazul în care se predau mai mult de trei tehnici de transfer, trebuie prevăzute 20-25 
de minute pentru fiecare metodă nou introdusă în programă. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Exersați fiecare tehnică de transfer în și din scaunul rulant, pentru a putea face 
demonstrația. 

 Dacă aveți posibilitatea, apelați la un utilizator care poate demonstra transferul în și din 
scaun rulant și care poate participa la exercițiile practice. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. De ce este necesar ca utilizatorii să învețe cum se poate efectua transferul în și 

din scaunul rulant? 
3. Efectuarea în condiții de siguranță a transferului în și din scaunul rulant. 
4. Trei tehnici de transfer în și din scaunul rulant și feedback individual. 
5. Transferul independent de pe podea în scaunul rulant. 
6. Alegerea tehnicii de transfer. 
7. Sumarizare puncte cheie. 

2 
5 

10 
60 
20 
20 
3 

Total durată sesiune 120 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați:  
o Abilitatea de a efectua transferul în și din scaunul rulant, fără 

dificultate și în condiții de siguranță, cu sau fără asistență, va 
ajuta utilizatorul în ceea ce privește activitățile sale cotidiene. 

o Mișcarea prin care utilizatorul se așază sau iese din scaunul 
rulant poate fi numită „transfer”. 

o Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor exersa patru 
metode diferite, prin care utilizatorii pot efectua transferul în și 
din scaunul rulant. 

 
 

2. De ce este necesar ca utilizatorii să învețe cum se poate efectua transferul în și 

din scaunul rulant? (5 minute) 
 
Întrebare: Dați exemple de situații în care utilizatorii trebuie să efectueze transferul în și din 
scaunul rulant. Încurajați participanții să răspundă și notați pe tablă. 
 
Posibile răspunsuri: 
o transferul în și din pat; 
o mersul la toaletă; 
o transferul în și din scaun/pat/triciclu/podea etc.; 
o urcarea sau coborârea din mașină/autobuz/taxi/alt mijloc de transport etc. 
 

 

Explicați:  
o Este posibil ca utilizatorii de scaun rulant să aibă nevoie să 

efectueze transferul în și din scaunul rulant de mai multe ori în 
decursul unei zile. 

o Din acest motiv, utilizatorii au nevoie de o metodă sigură, 
rapidă și care să nu necesite un consum energetic prea mare. 

o Utilizatorii de scaun rulant folosesc metode diferite, în funcție 
de abilitățile lor. Unii utilizatori pot efectua independent 
transferul în și din scaunul rulant, alții au nevoie de asistență. 
Există utilizatori care se pot ridica în picioare pentru transfer, 
pentru alții, acest lucru nu este posibil. 

o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante îi poate instrui 
cu privire la o metodă care să li se potrivească. 

 
 

3. Transferul în și din scaunul rulant, în condiții de siguranță (10 minute) 

 
Explicați: Siguranța este foarte importantă în timpul efectuării transferului. Care sunt aspectele cu 
privire la siguranță, care trebuie luate în considerare atunci când se realizează transferul? 
Încurajați participanții să răspundă și notați pe tablă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o acționarea frânelor; 
o verificarea suprafeței pe care se face transferul – ne asigurăm că nu există obstacole; 
o întotdeauna ridicăm corpul – nu îl lăsăm în cădere liberă și nu îl tragem – acest lucru poate 

provoca leziuni ale pielii și să determine apariția escarelor; 
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o înainte de a asista un utilizator, trebuie să ne asigurăm că putem să îi susținem greutatea; 
o nu trebuie să ofere asistență persoanele însărcinate sau care au afecțiuni ale spatelui. 
 

 

Repetați cele trei aspecte principale legate de siguranță: 
o acționarea frânelor; 
o verificarea suprafaței pe care se face transferul; 
o ridicarea corpului – nu lăsat în cădere liberă și nu tras. 
 

 
 

4. Trei tehnici de transfer în și din scaunul rulant și feedback individual (60 de 

minute) 
 
Explicați:  
o Vom observa și vom exersa trei tehnici diferite de transfer în și din scaunul rulant. 
o Una dintre metode este un transfer „independent”, iar celelalte două sunt transferuri „asistate”. 

 
Înainte de a recomanda o tehnică sau de a exersa transferul împreună cu utilizatorul de scaun 
rulant, trebuie să știți dacă acesta este capabil să efectueze singur transferul sau dacă are 
nevoie de asistență. Dacă nu sunteți siguri, întrebați utilizatorul sau testați. 

 

o Pentru a efectua transferul independent în poziția așezat, 
verificați dacă utilizatorul își poate susține greutatea, 
împingându-se cu brațele. Dacă nu poate face acest lucru, 
atunci utilizatorul are nevoie de asistență pentru efectuarea 
transferului. 

o Pentru a realiza independent transferul în picioare, verificați dacă 
utilizatorul poate sta în picioare și dacă își poate susține 
greutatea. Dacă nu poate face acest lucru, atunci utilizatorul are 
nevoie de asistență pentru efectuarea transferului. 

 

Explicați: În cazul oricărui transfer, participanții trebuie să rețină 
următoarele: 
o să verifice dacă utilizatorul poate efectua transferul independent 

sau dacă are nevoie de asistență; 
o să poziționeze scaunul rulant aproape de pat/suprafața pe care 

se realizează transferul; 
o să acționeze frânele; 
o dacă scaunul rulant are suporturi laterale care pot împiedica 

transferul, să verifice dacă acestea pot fi îndepărtate. 
o Pentru realizarea transferului în picioare, pliați suportul de picioare (dacă acest lucru este 

posibil). 
o Întotdeauna ridicați – nu trageți. În caz contrar, pielea poate fi afectată, ceea ce poate provoca 

apariția escarelor. 
o Atunci când se efectuează transferul asistat, încurajați utilizatorul de scaun rulant să contribuie 

cât mai mult posibil la realizarea transferului. 
o Atunci când asistați la realizarea transferului, nu țineți utilizatorul de haine sau de curea, 

deoarece acest lucru poate fi foarte incomod pentru acesta. 
 
Activitate 
Groupe: Formați grupe de câte trei participanți. Fiecare grupă are nevoie de un scaun 

rulant și de un pat. 
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Instrucțiuni: Explicați – participanții vor viziona materialul video cu cele trei tehnici 
diferite de transfer. După fiecare demonstrație, materialul video va fi 
oprit. În perechi, utilizatorii vor exersa tehnica prezentată. Dacă este 
nevoie, participanții pot consulta Manualul participantului. 
Prezentați materialul video. 

Verificați dacă există întrebări. 
Monitorizare: După fiecare demonstrație prezentată în materialul video, evidențiați punctele 

cheie prezentate mai jos. 
Monitorizați și corectați tehnica, acolo unde este necesar. 
Asigurați-vă că toți participanții au ocazia să exerseze atât efectuarea 
transferului, cât și oferirea de asistență pentru realizarea acestuia. 

Durata: Durata exercițiului este de 60 de minute.  
Feedback: Verificați dacă există întrebări.  

Clarificați problemele frecvente observate sau erorile pe care le-ați identificat la 
participanți, pe tot parcursul exercițiului.  

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

   
Evidențiați următoarele puncte cheie, după prezentarea demonstrației din materialul video și 
înainte de a exersa. 
o Scaunul rulant se poziționează lângă pat, se acționează frânele. 
o Picioarele se coboară de pe suport, iar acesta se pliază lateral sau se detașează (acolo unde 

acest lucru este posibil). 
o Se îndepărtează suportul lateral de pe partea unde se află patul. 
o Utilizatorul se ridică împingându-se cu ajutorul brațelor și se mută înspre partea din față a 

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

poziționează pe pat. 
o Dacă utilizatorul are un echilibru precar, nu se poate ridica suficient sau nu se poate mișca 

destul în lateral, se poate folosi o placă de transfer. 

 

Explicați: 
o La transferul pe pat, unii utilizatori preferă să își poziționeze 

picioarele pe pat înainte de a efectua transferul. 
 

 
2. Transfer asistat în poziția așezat, cu utilizarea unei plăci de transfer (din scaunul rulant pe pat) 
Evidențiați următoarele puncte cheie după prezentarea demonstrației din materialul video și 
înainte de a exersa. 
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o Scaunul rulant se poziționează lângă pat, se 
acționează frânele. 

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

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

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

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

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

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

3. Transfer asistat, în picioare (din pat în scaunul rulant) 
Evidențiați următoarele puncte cheie după prezentarea demonstrației din materialul video și 
înainte de a exersa. 

 
 
 

 

o Se poziționează scaunul rulant, se 
acționează frânele. 

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

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

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

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

o Se aduce corpul utilizatorului în față și în 
sus, sprijinind sub omoplați. 

o Utilizatorul este întors spre scaunul rulant și 
lăsat să se așeze ușor în acesta. 

 
 

5. Transfer independent transfer de pe podea în scaunul rulant (20 de minute) 
 
Explicați:  
o Acest tip de transfer presupune ca utilizatorul să aibă brațe puternice și un echilibru bun. 
Utilizatorilor în cazul cărora există riscul apariției escarelor li se recomandă ca atunci când stau pe 
podea să se așeze întotdeauna pe perna pentru reducerea presiunii. 
Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte doi participanți. Fiecare pereche va primi un scaun rulant. 
Instrucțiuni: Demonstrați efectuarea transferului, în cazul în care ați dobândit deja această 

abilitate (sau solicitați unui utilizator de scaun rulant care poate face acest lucru să 
demonstreze modul de realizare a acestei tehnici). Evidențiați aspectele cheie 
prezentate mai jos. 
Cereți participanților să exerseze în perechi. 

Monitor: Monitorizați și corectați dacă este necesar. 
Asigurați-vă că toți participanții au ocazia să exerseze. 

Durata: Durata exercițiului este de 10 minute. 
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Feedback: Întrebare: Câți participanți au reușit să efectueze acest tip de transfer? 
Luați în considerare faptul că pentru această tehnică e nevoie de suficientă forță 
în partea superioară a corpului. În cazul utilizatorilor de scaun rulant activi, care au 
forță în brațe, este o abilitate care merită exersată. 

 
Transfer independent, de pe podea în scaunul rulant 

 
 

 
  

Explicați: La realizarea transferului de pe podea în scaunul rulant: 
o Utilizatorul stă în fața scaunului rulant, cu genunchii ridicați la piept. 
o privirea este îndreptată în jos pe tot parcursul ridicării. 
o se poziționează o mână pe podea, iar cealaltă pe partea din față a șezutului scaunului rulant. 
o brațele și umerii se împing în jos, iar bazinul se ridică pe partea din față a șezutului scaunului 

rulant. 
o utilizatorul se așază în scaunul rulant și se apleacă pentru a ridica perna. 
o se balansează greutatea de pe o parte pe alta pentru a poziționa perna pe șezutul scaunului 

rulant. 
Explicați: La realizarea transferului din scaunul rulant pe podea: 
o utilizatorul se așază pe partea din față a scaunului rulant. 
o picioarele se ridică de pe suportul de picioare, se poziționează în față și ușor spre lateral (în 

direcția opusă celei în care se face transferul). 
o perna se plasează pe podea. 
o se poziționează o mână pe șezutul scaunului rulant, iar cealaltă se sprijină pe podea. 
o cu ajutorul umerilor și al brațelor, bazinul se așază pe perna poziționată pe podea, printr-o 

mișcare controlată. 
 
 

6. Alegerea metodei de transfer (20 de minute) 

 
Explicați:  
o Atunci când furnizorul de servicii de scaune rulante oferă unui utilizator un astfel de 

echipament de mobilitate, acesta trebuie să se asigure că utilizatorul este capabil să efectueze 
transferul în și din scaunul rulant, fără dificultate și în condiții de siguranță. 

o Mulți utilizatori și-au însușit deja o metodă de a efectua transferul. 
o Solicitați întotdeauna utilizatorilor să vă arate metoda prin care realizează transferul în și din 

scaunul rulant. 
o Dacă tehnica de transfer folosită este sigură și eficientă, nu e nevoie de acțiuni suplimentare. 
o În caz contrar, personalul furnizor de servicii scaune rulante va instrui utilizatorul de scaun 

rulant cum să efectueze transferul în și din scaunul rulant. 
o Primul pas este decizia cu privire la tehnica de transfer care i se potrviește cel mai bine 

utilizatorului de scaun rulant. 
 
Scopul următoarei activități este să ajute participanții să exerseze alegerea tehnicii de transfer 
potrivite fiecărui utilizator individual. 
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Activitate 
Grupe: Formați echipe de câte trei participanți.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărei echipe: 

o să citească cazurile prezentate în caietul de exerciții practice; 
o să decidă care este tehnica de transfer care se potrivește cel mai bine în 

fiecare caz. 
Monitorizare: Monitorizați activitatea echipelor și oferiți asistență dacă este necesar. 
Durata: Durata exercițiului este de 10 minute. 
Feedback: Cereți fiecărei echipe să numească tehnica de transfer recomandată în cazul 

fiecărui utilizator și să explice motivele alegerii acesteia. 
 

Cazul utilizatorului de scaun rulant Aspecte de reținut 
Faridah are vârsta de 60 de ani. Cei de la spitalul din 
localitate i-au recomandat să apeleze la furnizorul de servicii 
de scaun rulante. Recent, ea a avut un accident vascular-
cerebral si are nevoie de un scaun rulant, deoarece nu se mai 
poate deplasa. 
Faridah poate sta în picioare puțin și își poate susține 
greutatea. Totuși, are mari dificultăți în a-și menține 
stabilitatea. Faridah locuiește cu fiica ei și cu familia acesteia. 
Fiica ei nu lucrează și de aceea are posibilitatea de a o ajuta 
acasă. Faridah are un scaun rulant cu patru roți și cu suport de 
picioare ce se pliază lateral. 
 

o Faridah ar trebui să aibă 
capacitatea de a realiza 
transferul stând în picioare. 

o Fiica ei este acasă și îi poate 
oferi asistență. Ea ar trebui să 
fie implicată în instruirea cu 
privire la tehnicile de transfer. 

 

Jose are 45 de ani și este utilizator de scaun rulant de 10 ani. 
El are o amputație bilaterală, de deasupra nivelului 
genunchilor, și lucrează într-un atelier de reparații radio, în 
piața din localitate. 
Jose a apelat la furnizroul de servicii de scaune rulante pentru 
că are nevoie de un scaun rulant nou, cel pe care îl are fiind 
uzat. 
 

o Jose ar trebui să aibă 
capacitatea de a realiza 
transferul independent. 

 

Tahir are vârsta de 14 ani și este utilizator de scaun rulant. Lui 
Tahir i s-a recomandat să apeleze la un furnizor de servicii de 
scaune rulante după ce a suferit un traumatism vertebro-
medular, în urma unei căzături din copac. 
Tahir își poate folosi brațele, dar nu este încă foarte puternic. 
Nu își poate folosi deloc picioarele. 
 

o Tahir ar trebui să poată să 
realizeze transferul în poziția 
așezat cu însoțitor sau cu 
placa de transfer. Dacă 
exersează, poate dobândi 
abilitatea de a efectua 
transferul singur. 

 
 

6. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

 Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B: Etapele furnizării serviciilor de scaun rulante 
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B.1: Trimiterea și programarea 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să descrie modalitățile prin care utilizatorii de scaun rulant pot fi direcționați către un 

furnizor de servicii de scaune rulante; 
 să descrie sistemul de programări folosit de către furnizorul de servicii de scaune 

rulante local. 

M
AT

ER
IA

LE
 Pentru sesiune: 

 prezentare PPT: B.1 Trimiterea și programarea; 
 Manualul participantului; 
 Formular trimitere către furnizorul de servicii de scaune rulante (dacă este disponibil). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 modul în care utilizatorii de scaun rulant sunt direcționați către furnizorii de servicii de 

scaune rulante în zona de unde își desfășoară activitatea participanții; 
 dacă furnizorii de servicii unde participanții își desfășoară activitatea au un sistem bine 

definit pentru realizarea trimiterilor și programărilor, folosiți-l pe acesta în cadrul sesiunii 
– apelați la formularele folosite de aceștia și oferiți-le participanților oportunitatea să 
exerseze completarea acestora.  

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Pregătiți SAU cereți participanților să prezinte o listă a metodelor prin care utilizatorii 
sunt direcționați către furnizorul de servicii de scaune rulante. 

 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Trimitere. 
3. Programare. 
4. Recapitulare puncte cheie. 

2 
12 
13 
3 
 

Total durată sesiune 30 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați: Trimiterea și programarea constituie prima etapă în 
furnizarea serviciilor de scaune rulante. Pe parcursul acestei sesiuni, 
vom discuta despre diferitele modalități prin care utilizatorii de scaun 
rulant pot fi îndreptați către un furnizor de servicii de scune rulante, 
precum și despre sistemele de efectuare a programărilor. 
 

 
 

2. Trimiterea (12 minute) 

 
Întrebare: Ce înseamnă „trimiterea”? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o trimiterea sau direcționarea unei persoane către serviciul care îi poate oferi îngrijirea sau 

asistența necesare.  
 

 

Arătați prezentarea ppt. 
 
 
 
 
 

 
Explicați: Există diferite moduri prin care utilizatorii de scaun rulant pot fi direcționați către 
furnizorii de servicii rulante. De exemplu, utilizatorii: 
o pot să afle ei înșiși despre aceste servcii; 
o pot fi direcționați către aceste servicii de către spitalul din localitate, centrul de sănătate 

publică, serviciul de reabilitare bazată pe comunitate, lideri sau reprezentanți ai comunității 
rurale/consiliului local/ai bisericii, organizații ale persoanelor cu dizabilități, alți utilizatori de 
scaun rulant. 

 
Întrebare: Ce alte organizații, servicii sau ce alte persoane pot direcționa utilizatorii către furnizorii 
de servicii de scaune rulante? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Posibile răspunsuri: 
o medici; 
o lideri sau reprezentanți ai comunității 

rurale/consiliului local/ai bisericii; 
o centre de recuperare medicală; 

o organizații ale persoanelor cu dizabilități; 
o alți utilizatori de scaun rulant; 
o organizații nonguvernamentale. 
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Explicați: Aceste organizații, servicii sau persoane pot fi numite 
„surse”. Furnizorii de servicii de scaune rulante pot crește numărul 
utilizatorilor de scaune rulante care apelează la ele, asigurându-se 
că toate aceste surse știu că serviciile sunt disponibile. 
 
 
 

 
 

 
 

Cereți participanților să citească modelul de formular de trimitere 
către furnizorul de servicii rulante care se găsește în Manualul 
participantului SAU 
Distribuiți participanților formularul de trimitere utilizat de furnizorul 
local, dacă există un astfel de formular. 
Explicați:  
o Oferind „surselor” un formular de trimitere, furnizorul de servicii 

de scaune rulante poate dobândi informații inițiale de bază 
despre utilizatorul de scaun rulant. 

o Fiecare furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să decidă 
care este formularul care îi este cel mai util și modul în care 
acesta va fi folosit (de exemplu, dacă va fi trimis prin poștă sau 
dacă va fi adus de către utilizatorul de scaun rulant). 

 
 

3. Programarea (13 minute) 

 

 
 
 

Explicați:  
o Atunci când un utilizator este direcționat către un furnizor de 

servicii de scaune rulante, acesta trebuie să fie programat pentru 
o evaluare. Această programare presupune că utilizatorul va 
merge la sediul furnizorului de servicii sau că personalul acestuia 
se va deplasa la utilizator. 

o Un sistem de programări va ajuta furnizorul de servicii de scaune 
rulante să își organizeze timpul. De asemenea, astfel se evită 
situațiile în care utilizatorul trebuie să aștepte la sediul 
furnizorului pentru a fi primit de către personalul acestuia. 

o Modul în care este făcută programarea depinde de cât de ușor 
se poate trasmite mesajul către utilizatorul de scaun rulant. 

 
Întrebare: Puteți enumera câteva modalități prin care furnizorul de servicii de scaune rulante poate 
transmite mesaje către utilizatori? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Posibile răspunsuri: 
o telefon; 
o poștă; 
o transmiterea mesajului cu ajutorul unui 

asistent social; 
o radio; 

o trimiterea unui mesaj către „sursă”, pentru 
ca aceasta să contacteze utilizatorul de 
scaun rulant; 

o trimiterea unui mesaj cu ajutorul unui 
prieten/membru de familie. 

 
Explicați: Uneori, utilizatorii de scaun rulant vor veni fără o programare prealabilă. Dacă este 
posibil, se recomandă ca ei să fie primiți în aceeași zi, în special dacă au sosit de la distanță. 
 
Dacă furnizorul de servicii de scaune rulante unde își desfășoară activitatea participanții are 
un sistem specific de programare, explicați care sunt caracteristicile acestui sistem. 
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4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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 B.2: Evaluarea 
 

O
BI

EC
IT

VE
 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să explice care este scopul evaluării; 
 să enumere cele două părți componente ale evaluării; 
 să enumere tipurile de informație care se dobândesc pe parcursul realizării evaluării. 

M
AT

ER
IA

LE
 Pentru sesiune: 

 prezentare PPT: B.2 Evaluarea; 
 Manualul participantului; 
 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 modul în care se realizează evaluarea în cadrul serviciului de scaune rulante unde își 

desfășoară activitatea participanții. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Cine are nevoie de un scaun rulant? 
3. De ce este necesară realizarea evaluării? 
4. Locul unde se realizează evaluarea. 
5. Cele două părți ale unei evaluări de bază. 
6. Recapitulare puncte cheie. 

2 
5 

10 
5 
5 
3 

Total durată sesiune 30 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați:  
o Evaluarea este cea de a doua etapă a furnizării serviciilor de 

scaune rulante. 
o Pe parcursul acestei sesiuni, vom explica de ce este importantă 

evaluarea și vom discuta despre cele două părți ale evaluării. 
o Pe parcursul evaluării, rețineți că utilizatorul de scaun rulant 

trebuie să fie implicat activ în realizarea acestei etape – puneți 
întrebări și fiți atenți la răspunsurile și opiniile lor. 

 
 
 

2. Cine care nevoie de scaun rulant? (5 minute) 

 
Explicați: Atunci când o persoană apelează la furnizorul de servicii pentru a primi un scaun rulant, 
este important să ne asigurăm că scaunul rulant este într-adevăr echipamentul de mobilitate de 
care aceasta are nevoie. 
Întrebare: Cum putem determina dacă o persoană are nevoie de scaun rulant? 
Încurajați participanții să răspundă și notați. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o persoana nu se poate deplasa; 
o persoana se poate deplasa – însă îi este dificil să facă acest lucru sau se poate deplasa doar 

pe distanțe scurte. 
 

 

Explicați:  
o Chiar dacă o persoană se poate deplasa pe distanțe scurte, ea 

ar putea avea nevoie de un scaun rulant pentru a parcurge 
distanțe mai lungi. 

o De obicei, utilizarea unui scaun rulant nu va împiedica o 
persoană să se folosească de capacitatea sa de a se deplasa. 

o Alegerea corectă este cea care îl ajută pe utilizator să ajungă la 
un nivel cât mai ridicat de mobilitate și să aibă o bună calitate a 
vieții. Este dreptul utilizatorului să facă această alegere. 

 
 

3. De ce este necesară evaluarea? (10 minute) 

 
Întrebare: De ce este necesară evaluarea?  
Încurajați participanții să răspundă și notați. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o pentru a putea alege scaunul rulant care corespunde cel mai bine fiecărui utilizator, dintre cele 

disponibile; 
o pentru a putea alege cele mai potrivite componente din cele disponibile; 
o pentru a determina care este nevoia de instruire a utilizatorului și/sau a familiei, de așa 

manieră încât acesta să poată beneficia de avantajele scaunului rulant la întreaga capacitate a 
echipamentului de mobilitate. 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 99. 

 

 
Întrebare: Care sunt acele informații pe care participanții consideră că trebuie să le obținem în 
timpul realizării evaluării? 
Încurajați participanții să răspundă și notați. 
 
Potențiale răspunsuri: 
o numele, vârsta, adresa; 
o domiciliul utilizatorului – tipul de teren, 

dimensiunea casei, trepte etc.; 
o locul unde utilizatorul frecventează școala 

sau merge la serviciu; 
o activitățile pe care le desfășoară utilizatorul 

sau pe care dorește să le desfășoare (stilul 
de viață) 

o distanța pe care utilizatorul trebuie să o 
parcurgă zilnic; 

o tehnica de transfer în și din scaunul rulant 
pe care o folosește; 

o persoanele cu care locuiește utilizatorul; 

o tipul de deficiență sau de dizabilitate a 
utilizatorului; 

o abilitățile sale fizice; 
o durata de timp pe care utilizatorul o petrece 

zilnic în scaunul rulant;  
o starea de sănătate – inclusiv riscul apariției 

escarelor; 
o dimensiunile fizice; 
o dacă utilizatorul are deja un scaun rulant și 

dacă acesta este unul corespunzător; 
o modul în care utilizatorul se deplasează pe 

distanțe lungi – de exemplu, dacă folosește 
mijloace de transport în comun? 

 

 

Explicați:  
o Toate aceste informații îi ajută atât pe utilizatorii de scaun rulant, 

cât și personalul furnizor de servicii de scaune rulante:  
o să aleagă scaunul rulant și perna corespunzătoare;  
o să aleagă cele mai adecvate părți componente/caracteristici 

și 
o să identifice nevoia de instruire sau de asistență a 

utilizatorului de scaun rulant.  
o De exemplu: 

o un utilizator care își petrece întreaga zi stând în scaunul 
rulant și care se deplasează pe distanțe lungi, va avea 
nevoie de un astfel de echipament de mobilitate confortabil, 
care să îi ofere un sprijin adecvat, rezistent și potrivit pentru 
utilizarea în exterior; 

o un utilizator care nu stăpânește o tehnică eficientă de 
transfer în și din scaunul rulant va avea nevoie de instruire 
cu privire la modalitățile de transfer. 

 

4. Locul unde se realizează evaluarea (5 minute) 

 

 

Explicați:  
o Evaluarea trebuie efectuată întotdeauna într-un spațiu curat și 

liniștit. 
o Acesta poate fi un spațiu aflat la sediul furnizorului de servicii de 

scaune rulante, la un centru de sănătate ori un centru comunitar 
sau la domiciliul utilizatorului de scaun rulant. 
 

 
Întrebare: Care este spațiul desemnat pentru realizarea evaluării la sediul furnizorului de servicii 
de scaune rulante unde urmează să lucreze participanții? 
Rețineți răspunsurile. Dacă participanții nu știu, reamintiți-le că trebuie să se asigure că există un 
spațiu curat și liniștit, în care să se poată desfășura această activitate. 
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5. Cele două părți ale unei evaluări de bază (5 minute) 

 

 

Explicați:  
Evaluarea constă în două părți: 
o Interviul de evaluare; 
o Evaluarea fizică. 
 

 
Informația se înregistrează într-un formular de evaluare. Pe parcursul sesiunilor următoare, 
participanții vor exersa modalitatea de realizare a unei evaluări. 
 
 

6. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.3: Interviul de evaluare 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze practic cum se realizează interviul de evaluare; 
 să înregistreze informațiile dobândite pe parcursul evaluării într-un formular de 

evaluare; 
 să explice felul în care întrebările din interviul de evaluare ajută la alegerea celui mai 

adecvat scaun rulant și la identificarea nevoii de instruire a utilizatorului.  

M
AT

ER
IA

LE
 Pentru sesiune: 

 prezentare PPT: B.3 Interviul de evaluare; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 Câte un scaun rulant pentru fiecare grupă alcătuită din trei participanți. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții.  
 În cazul în care există un tip de dizabilitate care se întâlnește în mod frecvent în cadrul 

unui context local și nu este prevăzut în formularul de evaluare, includeți această 
dizabilitate în formular și în sesiunea de instruire. 

 In cazul în care cazurile prezentate nu se potrivesc contextului local, înlocuiți-le.  

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Informații despre utilizatorul de scaun rulant. 
3. Condiția fizică. 
4. Stilul de viață și mediul în care trăiește. 
5. Scaunul rulant existent.  
6. Exercițiu practic pentru interviul de evaluare. 
7. Recapitulare puncte cheie. 

2 
10 
15 
15 
5 

40 
3 

Total durată sesiune 90 
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 1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați:  
Pe parcursul acestei sesiuni, participanții: 
o vor învăța cum se realizează prima parte a evaluării – interviul; 
o vor analiza fiecare parte a interviului de evaluare și vor învăța în 

ce mod răspunsurile la întrebările din formular au impact asupra 
alegerii scaunului rulant. 

Fiecare participant va avea oportunitatea să exerseze rolul 
persoanei care adresează întrebările. 

 
 

2. Informații despre utilizatorul de scaun rulant (10 minute) 

 
Explicați: Înainte de a discuta despre întrebările din interviul de evaluare, trebuie să ne amintim 
câteva aspecte despre modalitatea de a pune întrebări. 
o Înainte de a adresa întrebările, explicați întotdeauna utilizatorului de scaun rulant faptul că 

acestea vă vor ajuta să alegeți scaunul rulant corespunzător. 
o Adresați-vă mereu utilizatorului (nu asistentului/unui membru de familie), excepție cazurile când 

este vorba despre un copil mic sau despre o persoană care nu are abilitatea de a înțelege 
întrebările ori de a răspunde la ele; 

o Folosiți metode de comunicare eficiente; 
 
Întrebare: Puteți să dați câteva exemple de tehnici de comunicare eficiente? 
Încurajați participanții să răspundă și notați. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o vorbire clară; 
o folosirea unor termeni ușor de înțeles; 
o explicarea în avans a activității care urmează să se desfășoare; 
o după explicarea tuturor aspectelor, verificarea faptului că utilizatorul de scaun rulant a înțeles 

cele comunicate; 
o atenție la mesaj, pentru a avea siguranța că cele comunicate de către utilizatorul de scaun 

rulant au fost înțelese corect; 
o păstrarea contactului vizual (acolo unde acest lucru este acceptat de normele de 

comportament);  
o respectful pentru înlocuitor; 
o evitarea presupunerii că reprezentantul furnizorului de servicii de scaune rulante cunoaște cel 

mai bine aspectele legate de scaunul rulant;  
o demonstrarea de interes în comunicarea cu utilizatorul de scaun rulant. 
 
Înmânați fiecărui participant un formular de evaluare. Începeți prezentarea PPT B.3 Interviul de 
evaluare. 
 

 

Explicați: 
o În formularul de evaluare de înregistrează informații din patru 

categorii diferite.  
o Vom analiza fiecare categorie de informații și vom explica modul 

în care întrebările din interviul de evaluare vor influența alegerea 
scaunului rulant. 

o Nu este obligatoriu ca întrebările să fie puse în ordinea în care 
ele sunt în formular. Uneori, utilizatorii de scaun rulant oferă 
răspunsuri înainte de a li se adresa o anumită întrebare sau, la 
rândul nostru, putem constata că o altă ordine a acestora este 
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mai firească. 

 

Explicați:  
o „Informațiile despre utilizatorul de scaun rulant” ne oferă toate 

datele necesare contactării ulterioare a acestuia. 
o Totodată, ele oferă informații statistice despre utilizatorii care au 

fost evaluați de personalul furnizor de servicii de scaune rulante. 
 

 

3. Condiția fizică (15 minute) 

 

 

Explicați: 
o La capitolul „Condiția fizică”, se va nota diagnosticul utilizatorului, 

dacă această informație este disponibilă. De asemenea, se 
notează orice problemă fizică ce va influența selecția scaunului 
rulant. 

o Unele dintre cele mai frecvent întâlnite diagnostice sunt incluse 
în formular și pot fi bifate. Acestea sunt: paralizie cerebrală, 
poliomielita, traumatismul vertebro-medular și accidentul 
vascular-cerebral. 

o Există și o categorie denumită „Altele”. Dacă bifați această 
variantă, notați respectivul diagnostic. 

Explicați:  
o Este util (deși nu obligatoriu) să cunoaștem diagnosticul utilizatorului de scaun rulant.  
o Anumite diagnostice au caracteristici care pot influența selecția scaunului rulant. 
o Vom discuta acum despre cele mai importante aspecte legate de diagnostic, acelea pe care 

trebuie să le avem în vedere atunci când facem prescrierea (selecția) scaunului rulant. 
o Aceste informații se regăsesc în Manualul participantului.  
o  

 

Explicați: 

 Paralizia cerebrală afectează persoanele în moduri foarte 
diferite. 

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

 Este foarte important să existe un bun sprijin postural. 

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

Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 
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Explicați: 
o În cazul unora din persoanele care au avut poliomielită, la nivelul 

unor părți ale corpului poate exista o stare de slăbiciune, de lipsă 
de forță. Poliomielita poate afecta membrele inferioare, 
membrele superioare sau trunchiul, dar cel mai frecvent 
afectează picioarele. 

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

o Atunci când este afectat trunchiul, acesta poate părea mai scurt. 
o Cu toate că la persoanele care au avut poliomielită este prezentă 

sensibilitatea, este important ca ele să aibă o pernă, pentru 
confort. 

o O pernă mai înaltă poate oferi o poziție mai confortabilă în 
vederea realizării propulsiei. 

 
Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 

 

 

Explicați:  
o Persoanele cu traumatism vertebro-medular sunt deosebit de 

predispuse la apariția escarelor. 
o Acest lucru este o consecință a faptului că la majoritatea 

persoanelor cu traumatism vertebro-medular, sub nivelul leziunii, 
sensibilitatea este absentă. 

o Prescrieți întotdeauna o pernă pentru reducerea presiunii. 
 
Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 
 

 

Explicați:  
o Persoanelor care au suferit un accident vascular cerebral le este 

de regulă afectată o parte a corpului. Din această cauză, atunci 
când stau în scaunul rulant, ele pot avea tendința de a se lăsa 
mai mult pe o parte. 

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

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

o Este foarte important să existe un bun sprijin postural. 
o Verificați dacă este prezentă sensibilitatea – s-ar putea ca să fie 

nevoie de o pernă pentru reducerea presiunii. 
o O persoană care a avut un accident vascular cerebral poate 

prefera un scaun rulant cu suporturi de picioare pliabile, pentru a 
putea efectua transferul în picioare. 
 

Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 

 
Explicați:  
o Vom discuta acum despre alte diagnostice care pot influența selecția scaunului rulant. 
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Explicați:  
o În cazul persoanelor cu dublă amputație lipsește greutatea 

picioarelor, care să contracareze răsturnarea pe spate a 
scaunului rulant. 

o Fiți atenți întotdeauna atunci când o persoană cu amputație 
încearcă pentru prima dată un scaun rulant. 

o Verificați echilibrul scaunului rulant. Este posibil să fie necesară 
mutărea roții din spate spre o poziție posterioară mai avansată, 
pentru a oferi mai multă stabilitate. 

 
Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 
 

 

Explicați:  
o Persoanele în vârstă pot avea nevoie de un scaun rulant din 

diverse motive. De obicei, acest lucru se întâmplă deoarece le 
este dificil să se deplaseze. Scaunul rulant îi va ajuta să continue 
să facă parte din viața familiei și a comunității. 

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

o Persoanele în vârstă trebuie să utilizeze mereu scaune rulante 
care le oferă confort și sprijin. Astfel, ele vor sta în poziție 
corectă și vor fi evitate problemele cauzate de postura incorectă. 

o Cea mai bună alegere o constituie suporturile de picioare pliabile 
pe orizontală sau pe verticală. 

o  
Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 
 

 

Explicați:  
o Unele persoane au probleme cauzate de mișcări spontane, 

dezordonate, pe care nu le pot controla (spasme). 
o Din cauza acestor spasme, greutatea persoanei poate să se 

deplaseze înspre spate, fapt care poate duce la răsturnarea 
scaunului rulant. 

o Acest tip de mișcări poate determina picioarele „să sară” de pe 
suportul de picioare, ceea ce se poate dovedi periculos în timpul 
realizării propulsiei. Centurile pentru gambe pot ajuta la controlul 
poziției piciorului, la fel ca și cele pentru bazin. 

o Centurile trebuie să se închidă și să se desfacă cu material de 
tip Velcro, în așa fel încât acestea să poată fi desprinse în cazul 
în care utilizatorul cade din scaunul rulant. 
 

Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 
 

 

Explicați:  
o Unele persoane nu dețin controlul asupra vezicii sau al 

sfincterului. 
o Frecvent, această situație poate fi rezolvată cu dispozitivele 

potrivite (catetere, de exemplu), cu medicație și cu un program 
de instruire pentru management vezical și intestinal. 

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

o Furnizați o pernă cu o husă impermeabilă. 
o O pernă suplimentară ajută utilizatorul să își continue activitățile 

cotidiene în timp ce perna se usucă. 
 
Parcurgeți prezentarea pentru a evidenția aspectele cheie ce 
trebuie reținute. 
. 

 
 

4. Stilul de viață și mediul (15 minute) 

 

 

Explicați:  
o Întrebările referitoare la stilul de viață și la mediu aduc informații 

cu privire la spațiul în care locuiește utilizatorul de scaun rulant și 
la activitățile pe care trebuie să le desfășoare în scaun rulant. 

 
Citiți cu voce tare fiecare punct și adresați următoarea 
întrebare: Cum vor contribui răspunsurile la această întrebare la 
alegerea scaunului rulant corespunzător sau la evaluarea nevoii de 
instruire a utilizatorului?  
Ascultați răspunsurile și dați exemple, dacă acest lucru este 
necesar. 

 
Întrebare: Cele mai relevante răspunsuri 
Descrieți spațiul unde 
va fi folosit scaunul 
rulant de către 
utilizator. 

o Scaunul rulant trebuie să fie ușor de utilizat la domiciliu, la locul de 
muncă sau la școală. De exemplu: 
o dacă scaunul rulant va fi folosit la domiciliu, utilizatorul trebuie să 

aibă posibilitatea de a-l manevra cu ușurință în spațiul din casă , 
pentru a desfășura activitățile cotidiene; 

o pentru un utilizator care lucrează într-un birou, este necesar un 
scaun rulant care să încapă cu ușurință în spațiul de la locul de 
muncă;  

o un utilizator care merge la școală are nevoie de un scaun rulant 
care poate fi introdus în sala de curs și care poate fi poziționat 
lângă un pupitru sau de o măsuță atașată echipamentului de 
mobilitate; 

o un utilizator care trebuie să parcurgă o distanța mai mare, de 
exemplu, până la piață, de exemplu, are nevoie de un scaun 
rulant care să reziste folosirii pe teren accidentat. 

Distanța parcursă 
zilnic. 

o Putem să ne deplasăm pe jos pe distanțe scurte, dar să alegem să 
folosim o bicicletă pe distanțe mai lungi. Similar, un utilizator poate 
folosi scaunul rulant pentru distanțele scurte și triciclul pentru cele 
mai lungi.  

o Un triciclu presupune un efort mai mic din partea utilizatorului și ajută 
la parcurgerea distanței într-un timp mai scurt. 

Numărul de ore zilnic 
de utilizare a scaunului 
rulant. 

o Cu cât o persoană petrece mai mult timp în scaunul rulant, cu atât 
mai mare devine pericolul apariției escarelor. Luați în considerare 
gradul de suport de care are nevoie persoana, precum și modul în 
care perna reduce presiunea și oferă confortul necesar. 

o Oricărei persoane în scaun rulant „active”, scaunul rulant trebuie să îi 
ofere, pe tot parcursul zilei, posibilitatea ca manevrarea și celelalte 
activități să se desfășoare cât mai eficient posibil. Poziția roților este 
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importantă. De asemenea, este important să verificăm dacă spătarul 
oferă sprijin, fără a reduce libertatea de mișcare la nivelul umerilor. 

Tehnica de transfer 
folosită. 

o Suporturile de brațe și de picioare pot influența modul în care 
utilizatorul de scaun rulant efectuează transferul în și din scaunul 
rulant: 
o pentru realizarea transferului în picioare, sunt recomandate 

suporturile de picioare care se pliază și suporturile de brațe care 
pot fi ridicate; 

o pentru transferurile care nu se realizează în picioare, suporturile 
de brațe detașabile sau cele care urmăresc profilul roților 
ușurează transferul. 

 
Tipul de toaletă.  Tipul de toaletă și accesul fizic la aceasta vor influența ușurința cu care 

utilizatorul va folosi scaunul rulant. 
Este posibil ca utilizatorul să aibă dificultăți din cauza tipului de toaletă. 
De exemplu, celor mai mulți utilizatori le este dificil să folosească toalete 
situate la nivelul podelei. 
Cerând informații despre tipul de toaletă și localizarea acesteia, 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate oferi sfaturi cu 
privire la realizarea transferului la toaletă. De asemenea, poate oferi 
utilizatorului sfaturi cu privire la modalitățile de adaptare a toaletei. 

Frecvența utilizării 
mijloacelor de transport 
proprii/publice. 
 

Dacă utilizatorul are nevoie în mod frecvent de mijloace de transport, 
este necesar ca scaunul rulant să poată fi transportat fără dificultate. 
Caracteristicile scaunului rulant care facilitează acest lucru includ: 
o greutatea scaunului rulant – un scaun rulant mai ușor poate fi 

manevrat cu mai puțină dificultate; 
o roți detașabile și cadru/spătar pliabil. 
Dacă se folosesc mjloace de transport în comun, componentele 
detașabile constituie un avantaj, pentru că astfel scaunul rulant este mai 
ușor de transportat. Cu toate acestea, există și dezavantajul ca acestea 
să se desfacă, să se piardă sau să fie chiar furate. 

 
 

5. Scaunul rulant existent (5 minute) 

 

 

Explicați:  
o Dacă utilizatorul deține deja un scaun rulant, este important să 

identificăm acele aspecte care îl fac necorespunzător în cazul 
respectivului utilizator. 

o Citiți toate întrebările din formularul de evaluare „Scaunul rulant 
existent”. 

 
Dacă răspunsul la oricare din întrebări este „nu”, personalul utilizator de scaune rulante trebuie să 
descrie problema la secțiunea „Comentarii”. În funcție de resursele disponibile, în timpul prescrierii 
putem să încercăm să identificăm o cale de a modifica sau de a repara scaunul rulant existent. 
Dacă răspunsul la toate întrebările este „da”, atunci este posibil ca utilizatorul să nu aibă nevoie de 
un alt scaun rulant. Acest lucru trebuie discutat cu utilizatorul.  
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6. Interviul de evaluare – exercițiu practic (40 de minute) 

Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte trei participanți.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe să desfășoare un joc de rol pentru a exersa realizarea 

interviului de evaluare – trebuie să utilizeze cazurile prezentate în caietul de 
exerciții practice. 
Scoateți în evidență faptul că, acolo unde este posibil, doar persoana care va 
avea rolul utilizatorului de scaun rulant trebuie să citească respectivul caz. 
De fiecare dată, un alt membru al echipei ar trebui să aibă rolul utilizatorului de 
scaun rulant. Folosind informațiile specifice cazului individual ales, acesta 
răspunde întrebărilor ce îi sunt puse de către persoana care are rolul de a realiza 
interviul de evaluare. Cel care este în postura utilizatorului de scaun rulant nu va 
citi prezentarea cu voce tare. Ceilalți doi participanți lucrează împreună pentru a 
realiza interviul de evaluare și înregistrează informația în formularul de interviu de 
evaluare din caietul de exerciții practice.  

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor și oferiți asistență acolo unde este necesar. 
Durata: Durata fiecărui interviu ar trebui să fie de 10 minute, iar sesiunea de întrebări și 

răspunsuri care implică toți participanții este tot de 10 minute. 
Feedback: Discutați pe scurt fiecare caz prezentat. 

Prezentați materialul ppt care corespunde fiecărui utilizator prezentat și adresați 
următoarele întrebări:  
o Care sunt cele mai utile informații despre Felicia/Anton/Chantou care 

contribuie la alegerea unui scaun rulant corespunzător pentru fiecare dintre ei? 
o Care sunt informațiile care vor ajuta personalul furnizor de servicii să identifice 

nevoia de instruire în cazul fiecărui utilizator de scaun rulant? 
o Scaunele rulante pe care le au în prezent Anton și Chantou răspund nevoilor 

lor individuale? De ce/de ce nu? 
Formatorii pot face referire la aspectele de ma jos. 

 
Caz utilizator de scaun rulant Aspecte de reținut 
Felicia este o femeie în vârstă, cu o 
formă severă de artrită, având dureri 
în brațe, mâini și picioare. Nu se 
poate deplasa mai mult de câțiva 
pași, din cauza durerilor și îi este 
dificil să aibă grijă de ea. 
Felicia a participat la evaluare 
împreună cu fiica ei. Locuiește într-un 
oraș mic, iar casa ei are trei trepte la 
intrare. Nu are alte probleme de 
sănătate, cu excepția artritei. 
Obișnuia să meargă la biserică în 
mod regulat, dar nu mai poate face 
asta. Casa în care locuiește are o 
toaletă tipică. 
Familia Feliciei nu deține un 
autoturism și folosește mijloacele de 
transport în comun. Pentru a veni la 
evaluare, ele au închiriat un taxi, ceea 
ce este o cheltuială importantă. La 
ora actuală, ea nu deține un scaun 
rulant. 
 

Informații care contribuie la alegerea scaunului rulant 
corespunzător: 
o Felicia experimentează un grad ridicat de durere. Este 

foarte posibil ca din cauza durerii să aibă nevoie de 
însoțitor pentru manevrarea scaunului rulant. 

o Felicia poate merge pe o distanță de câțiva pași. 
Există o mare probablitate ca ea să efectueze 
transferul în și din scaun rulant stând în picioare. 
Astfel, ea ar avea de beneficiat de pe urma unui scaun 
rulant ale cărui suporturi de picioare pot fi pliate. 

o Familia Feliciei nu deține o mașină, din acest motiv, ea 
va trebui să apeleze la mijloacele de transport în 
comun. În consecință, ar fi util ca scaunul rulant să fie 
unul pliabil. 

Informații pentru a identifica nevoia de instruire în cazul 
Feliciei: 
o Felicia beneficiază de ajutorul fiicei sale – atât Felicia, 

cât și fiica ei trebuie să învețe tehnici sigure de 
realizare a transferului în și din scaunul rulant, precum 
și urcarea și coborârea treptelor. 

Anton are poliomielită. Are 26 de ani Informații care contribuie la alegerea scaunului rulant 
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și locuiește într-un oraș mic. Studiază 
informatica și își dorește mult ca în 
viitor să aibă propria lui afacere. El a 
participat la evaluare împreună cu 
soția lui.  

În urmă cu multă vreme, Anton a 
primit donație un scaun rulant de tip 
ortopedic. Acesta este ruginit, iar 
tapițeria este ruptă. Roțile frontale 
sunt mici și subțiri. Anvelopele roților 
spate sunt foarte subțiri și uzate. 
Scaunul rulant este inconfortabil și 
dificil de împins. Anton folosește 
aceeași toaletă pe care o folosește și 
familia sa.  
Drumurile din oraș sunt accidentate, 
iar scaunul rulant se împotmolește de 
multe ori. Cu toate acestea, Anton 
vrea să se poată deplasa singur de 
acasă la centrul de pregătire 
vocațională. Distanța este de 1½ km. 
La ora actuală, el are nevoie de ajutor 
din partea fratelui său mai mic, dar 
acesta nu îl poate duce întotdeauna 
la timp.  
 

corespunzător: 
o Anton locuiește într-o zonă cu drumuri accidentate. El 

vrea să fie capabil să se deplaseze de la domiciliul său 
la școala unde frecventează cursurile – are nevoie de 
un scaun rulant pe care să îl poată propulsa singur, pe 
teren accidentat. 

o Anton petrece mult timp în scaun rulant – este 
important suportul postural corespunzător din cauza 
numărului de ore pe care el le va petrece zilnic în 
echipamentul de mobilitate. 

Informații pentru a identifica nevoia de instruie în cazul lui 
Anton: 
o Anton trebuie să aibă un grad ridicat de mobilitate pe 

un teren cu o suprafață care face manevrarea 
scaunului rulant dificilă – îi va fi de un real folos 
instruirea pentru dezvoltarea abilităților de manevrare 
a scaunului rulant. 

o Anton folosește mult scaunul rulant pe teren 
accidentat. Are nevoie să învețe aspecte despre 
întreținerea scaunului rulant, pentru ca acesta să 
funcționeze adecvat. 

Scaunul rulant pe care Anton îl deține în prezent: 
o Scaunul rulant pe care îl are Anton la ora actuală este 

deteriorat și nu corespunde nevoilor sale fizice, nici 
condițiilor din mediul în care trăiește el. 

Observație: Acolo unde sunt disponibile tricicluri, 
formatorii trebuie să menționeze că acestea pot constitui o 
soluție bună pentru acest utilizator de scaun rulant, pentru 
a-l ajuta la parcurgerea zilnică a distanței până la centrul 
de formare.  

Chantou este o fată de 13 ani, care 
și-a pierdut ambele picioare (de 
deasupra genunchilor) în timpul unui 
cutremur. Locuiește împreună cu 
familia ei într-un apartament dintr-un 
oraș aflat în apropiere. A venit la 
evaluare împreună cu mama și cu 
sora ei mai mare. Are un scaun rulant 
primit ca donație, care este unul de tip 
ortopedic, destinat adulților. Scaunul 
rulant este prea mare pentru 
Chantou. Trebuie să își întindă 
brațele peste suporturile de brațe 
pentru a ajunge la inelele de 
antrenare, ceea ce este dificil pentru 
ea. Spătarul este și el prea înalt și nu 
există o pernă.  
Chantou ar vrea să se întoarcă la 
școală, dar se simte fizic inconfortabil 
în scaunul său rulant. De asemenea, 
este jenată de faptul că nu se poate 
deplasa singură. Și-ar dori un scaun 
rulant pe care să îl poată manevra ea 
însăși și care să îi ofere mai mult 
suport. Ea ar merge cu autobuzul 
școlii, dacă ar putea să își ia scaunul 

Informații care contribuie la alegerea scaunului rulant 
corespunzător: 
o Chantou are o poziție foarte neconfortabilă în scaunul 

rulant pe care îl deține și în care trebuie să petreacă 
mult timp. Ea are nevoie de un scaun cu dimensiunile 
potrivite, astfel încât să beneficieze de suportul 
postural necesar. Acest suport postural o va ajuta să 
fie mai energică în timpul zilei, atunci când este la 
școală. 

o Chantou trebuie să se deplaseze cu autobuzul școlii – 
are nevoie de un scaun rulant pe care să îl poată lua 
cu ea. 

Scaunul rulant pe care Chantou îl deține la ora actuală: 
o Scaunul rulant pe care îl are în acest moment este 

prea mare și ea nu îl poate manevra în mod 
independent; în cazul lui Chantou este indicat un 
scaun rulant mai ușor, care să îi ofere sprijin postural 
corespunzător. 
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rulant cu ea. 
 
 

 
 

7. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.4: Evaluarea fizică 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să înregistreze informații cu privire la prezența, riscul apariției sau istoricul escarelor; 
 să explice care sunt pașii de parcurs în cazul în care utilizatorul are o escară sau dacă 

există pericolul apariției unei escare; 
 să identifice și să noteze modul în care utilizatorul va efectua propulsia scaunului rulant; 
 să demonstreze modalitatea corectă de efectuare a măsurătorilor pentru prescrierea 

unui scaun rulant (lățimea șezutului, adâncimea șezutului, lungimea gambei, lungimea 
spatelui); 

 să descrie modul în care valorile măsurătorilor determină mărimea scaunului rulant 
prescris. 

M
AT

ER
IA

LE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT B.4: Evaluarea fizică; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Măsurători – demonstrație; 
 Scaune rulante cu suporturi de picioare detașabile (dacă sunt disponibile) – 1 scaun 

rulant pentru fiecare trei participanți; 
 Formulare de evaluare – 1 formular pentru fiecare utilizator de scaun rulant. 
 Rulete pentru a exersa efectuarea măsurătorilor – câte una pentru fiecare participant. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 locul unde participanții vor realiza evaluările – de exemplu, la domiciliul utilizatorului, la 

spitalele din localitate sau într-un spațiu dedicat furnizării serviciilor de scaune rulante. 

D
E 

 P
R

EG
ĂT

IT
  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările, parcurgeți materialul video și citiți 

planificarea sesiunii. 
 Aranjați scaunele rulante în încăperea în care va avea loc activitatea. 
 Asigurați-vă că cel puțin unul din scaunele rulante are suporturi de picioare care se 

pliază vertical sau lateral (pentru a exersa propulsia cu piciorul). 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Pregătire. 
3. Prezența, riscul apariției sau istoricul escarelor. 
4. Metoda de realizare a propulsiei. 
5. Efectuarea măsurătorilor. 
6. Cum se efectuează măsurătorile. 
7. Recapitulare puncte cheie. 

2 
5 

10 
20 
30 
20 
3 

Total durată sesiune 90 
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1. Introducere (2 minute) 

 

 

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni vom exersa partea practică 
a procesului de evaluare: 
o vom învăța modalitatea de a înregistra aspectele legate de 

prezența, riscul apariției sau istoricul escarelor;  
o vom discuta despre metodele de propulsie folosite și vom 

exersa metoda propulsiei cu piciorul; 
o vom învăța modalitatea de realizare a celor mai importante 

măsurători, pentru a alege dimensiunea corectă a scaunului 
rulant.  

 

2. Pregătire (5 minute) 

 
Explicați: Pentru evaluarea fizică, rugați utilizatorul de scaun rulant să se transfere din scaunul 
rulant (dacă acesta este un scaun pentru poziția așezat) pe un pat destinat efectuării evaluării. 
Astfel vă va fi mai ușor să observați postura utilizatorului și să efectuați măsurătorile. De 
asemenea, puteți observa și modul în care utilizatorul realizează transferul. Mai jos sunt câteva 
aspecte de reținut. 
 

 
 
 
 
 
 

Explicați: 
o Așa cum se recomandă și în cazul interviului, evaluarea 

trebuie să aibă loc într-un spațiu curat și liniștit. 
o Este important să fie un spațiu care poate fi izolat de restul 

încăperii, pentru a putea verifica existența escarelor. 
o Întotdeauna explicați utilizatorului de scaun rulant ce urmează 

să faceți și de ce. 
o Atunci când utilizatorul efectuează transferul, fiți pregătiți să îl 

asistați – pentru cazul în care acesta nu poate realiza 
transferul independent în condiții de siguranță. 

o Când utilizatorul se află pe patul unde are loc evaluarea: 
o în cazul în care picioarele nu sunt poziționate confortabil 

pe podea, folosiți plăci pentru picioare; 
o rămâneți în apropiere, până când sunteți siguri că 

utilizatorul este în siguranță și stă confortabil în poziția 
așezat, fără sprijin.  

 
 

3. Prezența, riscul apariției și istoricul escarelor (10 minute) 

 
Explicați: Am vorbit deja în detaliu despre importanța prevenirii apariției escarelor. 
Întrebare: Puteți enumera cei mai importanți factori de risc în apariția escarelor – elementele care 
cresc probabilitatea incidenței acestora? Încurajați participanții să răspundă. Încercați să 
obțineți prin răspunsuri toate variantele menționate mai jos.  
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Cele mai relevante răspunsuri: 
o absența sensibilității (sensibilitate 

diminuată); 
o imobilitatea; 
o umezeala provenită de la transpirație, apă 

sau incontinență; 
o nutriție necorespunzătoare, consum 

insuficient de lichide; 

o înaintarea în vârstă; 
o postura incorectă; 
o escare anterioare sau prezente; 
o greutatea – subponderabilitatea sau 

supraponderabilitatea. 

 
 

 

Explicați: Formularul de evaluare va ajuta participanții să 
determine gradul de risc în apariția escarelor. 
Parcurgeți prezentarea și explicați următoarele: 
o în cazul persoanelor la care este absentă sensibilitatea, 

există riscul apariție escarelor; 
o persoana la care se regăsesc trei sau mai mulți factori de 

risc este în pericol de a avea escare.  

 
Cereți participanților să citească formularul de evaluare.  
 

 

Explicați: Participanții adresează utilizatorului de scaun rulant 
întrebările din formular. 
o Utilizatorul prezintă un grad normal de sensibilitate? 
o Utilizatorul a avut vreodată o escară? Dacă da – unde a fost 

aceasta localizată? În formularul de evaluare, marcați locul pe 
desenul înfățisând corpul uman. 

o  La momentul evaluării, utilizatorul are escare?  
o dacă da – întrebați dacă puteți vedea escara, pentru a fi 

siguri de localizarea și de gravitatea acesteia; 
o procedați cu tact atunci când solicitați să vedeți escara; 
o asigurați-vă ca spațiul este izolat de restul încăperii cu 

ajutorul unui paravan; 
o notați dacă este o escară deschisă sau închisă și marcați 

localizarea pe formular; 
o întrebați utilizatorul de scaun rulant care crede că a fost 

cauza apariției escarei și despre perioada de timp care a 
trecut de la apariția acesteia.  

o Încercuiți toți factorii de risc existenți în cazul respectivului 
utilizator. 

o Bifați dacă a fost sau nu identificat riscul apariției escarelor la 
respectivul utilizator.  

 
Întrebare: Care sunt pașii care se impun în cazul escarelor deschise, ale escarelor aflate în faza 2 
sau într-o fază chiar mai avansată? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o trimiterea utilizatorului de scaun rulant pentru a fi consultat de către personalul medical; 
o recomandarea cu privire la înlăturarea sursei care exercită presiune – acest lucru poate 

însemna întreruperea utilizării scaunului rulant. 
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Întrebare: Care sunt pașii care trebuie urmați dacă a fost identificat pericolul apariției escarelor? 
Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o oferirea de perne pentru reducerea presiunii – verificați dacă perna este funcțională, prin 

testarea nivelului de presiune sub oasele bazinului; 
o instruirea și profilaxia – ajutați la însușirea de către utilizator a tehnicilor de reducere a presiunii 

și subliniați importanța schimbării regulate a poziției, precum și a verificării zilnice a suprafeței 
pielii. 

 
Notă pentru formatori: Această întrebare se referă la persoanele la care am identificat existența 
pericolului apariției escarelor. Dacă escară este deja prezentă, există un alt set de măsuri. 
 
 

4. Metoda realizării propulsiei (20 de minute) 

 

 

Explicați: 
o Este important să aflăm metoda prin care utilizatorul va realiza 

propulsia scaunului rulant.  
o Utilizatorii de scaun rulant au diverse metode de realizare a 

propulsiei. 
o Există utilizatori care folosesc în acest scop membrele 

superioare, alții care folosesc membrele inferioare, iar unii au 
nevoie de însoțitor. 

 
 
Întrebare: Care sunt abilitățile fizice care vor influența modul în care utilizatorul efectuează 
propulsia scaunului rulant? 
Încurajați participanții să răspundă. 
 
Răspunsuri: 
o forța și controlul membrelor superioare; 
o forța și controlul memebrelor inferioare 
o abilitatea de a sta în poziția așezat;  

o stabilitatea și controlul în ansamblu – dacă 
utilizatorul nu are stabilitate sau are un 
echilibru precar, el se va echilibra cu ajutorul 
brațelor; în acest caz el, nu le va putea 
utiliza pentru efectuarea propulsiei scaunului 
rulant. 

 
o Forța și controlul membrelor superioare și inferioare sunt importante, în aceeași măsură în care 

contează și stabilitatea generală. Un scaun rulant cu dimensiunea potrivită oferă un suport 
postural adecvat și facilitează propulsia scaunului rulant. 

 

 

Întrebare: Care este poziția ideală a roților din spate atunci când 
utilizatorul realizează propulsia scaunului rulant cu ajutorul brațelor? 

Răspuns:  

o Atunci când mâna utilizatorului este poziționată pe partea 
superioară a inelului de antrenare, cotul trebuie să fie îndoit într-
un unghi de 90 de grade. 
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Explicați: 
o Pentru realizarea propulsiei cu picioarele, poziția utilizatorului în 

scaunul rulant trebuie să permită călcâielor să stea pe podea, 
cât mai confortabil posibil. Bazinul trebuie să fie sprijinit de 
spătar. 

o Este important ca scaunul rulant să aibă suporturi de picioare 
pliabile. Utilizatorul poate avea nevoie de aceste suporturi atunci 
când scaunul rulant este împins de către un însoțitor, pe distanțe 
mai mari. 

o Suporturile de brațe sunt și ele folositoare, deoarece utilizatorul 
de scaun rulant se poate sprijini de ele atunci când se apleacă, 
în momentul realizării propulsiei. 

o Dacă utilizatorul folosește metoda propulsiei cu picioarele, iar 
scaunul rulant nu corespunde aplicării acestei metode, 
utilizatorul va fi nevoit să își schimbe postura în vederea 
efectuării propulsiei. Acest lucru determină un grad mai mare de 
oboseală, iar pe termen lung poate cauza probleme de suport 
postural. 

 
Explicați: În timpul sesiunii practice pentru dezvoltarea abilităților de manevrare a scaunului rulant 
am exersat metoda propulsiei cu brațele. Acum veți avea cu toții ocazia să exersați propulsia 
scaunului rulant cu ajutorul picioarelor.  
 
Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte trei participanți (în mod ideal, membrii fiecărei grupe au 

înălțimi diferite, pentru a avea în vedere impactul asupra modului în care 
utilizatorul reușește să atingă podeaua cu picioarele). Fiecare grupă va lucra cu 
câte un scaun rulant. 

Instrucțiuni: Solicitați participanților să exerseze pe rând metoda propulsiei cu picioarele. Este 
recomandabil ca aceștia să stea cu bazinul sprijinit de spătarul scaunului rulant. 
Dacă acest lucru nu este posibil, participanții trebuie să încerce să găsească 
metode pentru a poziționa picioarele pe podea, pentru a putea efectua propulsia. 
Acest lucru îi va ajuta să înțeleagă ce se întâmplă atunci când scaunul rulant nu 
este corespunzător pentru folosirea aceastei modalități de propulsie 
Cereți participanților să exerseze propulsia scaunului rulant cu ajutorul picioarelor, 
având trunchiul înclinat înspre înainte sau înspre înapoi, precum și propulsia cu 
călcâiul sau cu degetele de la picioare. 

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor. Asigurați-vă că activitatea se desfășoară în 
condiții de siguranță. 

Durata: Durata activității este de 10 minute pentru exercițiul practic și 5 minute pentru 
feedback. 

Feedback: Întrebați grupele: 
o participanții cărora le-a fost dificil să atingă podeaua – ce au fost nevoiți să 

facă pentru a putea poziționa piciorul pe podea? (Răspuns: fie să îndoaie 
spatele, fie să stea într-o poziție mai avansată pe șezutului scaunului rulant); 

o propulsia se realizează mai ușor atunci când trunchiul este înclinat înspre 
înainte sau înspre înapoi? (Răspuns: atunci când trunchiul este înclinat înspre 
înainte – ideal, cu bazinul sprijinit de spătar); 

o care sunt elementele care ajută utilizatorul să încline trunchiul înspre înainte? 
(Răspuns: suporturile de brațe sau o măsuță care oferă un punct de sprijin);  

o propulsia se realizează mai ușor cu degetele de la picioare sau cu călcâiul? 
(Răspuns: cu călcâiul). 

 
Explicați: 
o Pe parcursul activității, utilizatorii vor înțelege cât de obositoare și dificilă poate fi propulsia cu 

piciorul, în cazul în care scaunul rulant nu este corespunzător acestui tip de propulsie. 
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o Un scaun rulant corespunzător propulsiei cu piciorul presupune o înălțime adecvată a șezutului 
acestuia în raport cu suprafața de contact. Iată câteva metode: 
o alegerea unui scaun rulant care are distanța dintre șezut și podea adecvată fiecărui 

utilizator individual (trebuie luată în considerare înălțimea pernei);  
o reducerea grosimii pernei –reducerea înălțimii în ansamblu; 
o plasarea unui șezut de scaun rulant solid mai jos de poziția inițială a acestuia. 

o Dacă utilizatorul realizează propulsia cu picioarele, personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante îi va explica modul în care trebuie să stea cu bazinul sprijinit de spătar, cum trebuie să 
încline trunchiul înspre înainte și cum să „înainteze” punând jos mai întâi călcâiul. 

o Întotdeauna instruiți utilizatorul să propulseze scaunul rulant înainte și nu înapoi.  
 

 

Întrebare: Dacă scaunul rulant al utilizatorului este (uneori sau 
permanent) manevrat de către un însoțitor, cum va afecta acest 
lucru alegerea scaunului rulant? 
Răspuns:  

o este important ca scaunul rulant să aibă mânere rezistente; 
o în cazul utilizatorilor copii – mânerele situate la o înălțime mai 

mare vor ajuta însoțitorul adult să împingă scaunul rulant. 
 
Explicați: Metoda prin care se realizează propulsia influențează instruirea utilizatorului de scaun 
rulant și (acolo unde este cazul) a familiei sau însoțitorilor acestuia. 
 
 

5. Realizarea măsurătorilor (30 de minute) 

 

 

Explicați:  
o Pe parcursul evaluării, personalul furnizor de servicii de scaune 

rulante efectuează anumite măsurători. Ulterior, aceste 
măsurători vor fi comparate cu dimensiunile scaunelor rulante 
disponibile, pentru a determina care este alegerea optimă.  

o Măsurătorile sunt înregistrate în formularul de evaluare.  
o O descriere a modului în care se efectuează fiecare dintre 

aceste măsurători poate fi găsită în Manualul participantului.  
 

 

Material video: Demonstrație măsurători. Acest material video vă va arăta 
cum se realizează cinci măsurători esențiale ale utilizatorului de scaun rulant. 
Cereți participanților să fie atenți la conținutul prezentării, deoarece vor exersa 
aceste măsurători. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte trei participanți.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe: 

o să realizeze măsurători pentru fiecare membru al echipei și să înregistreze 
valorile; 

o să se asigure că fiecare membru efectuează măsurători pentru toți cei din 
echipa sa – astfel, măsurătorile vor putea fi comparate la sfârșitul exercițiului;  

o să înregistreze valorile în caietul de exerciții practice. 
Monitorizare: Monitorizați cu atenție fiecare grupă de participanți. Folosiți ghidul de mai jos 

pentru a vă asigura că participanții folosesc tehnicile corecte. 
Verificați măsurătorile pentru a evalua acuratețea cu care participanții le-au 
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efectuat în timpul exercițiului.  
Formatorul poate trece valorile obținute de el pe panoul de scris, pentru ca 
diferențele să poată fi observate. 

Durata: Durata exercițiului este de 15 minute (5 minute per participant) pentru partea 
practică și de 15 minute pentru feedback. 

Feedback: o Întrebare: Toate măsurătorile efectuate în cazul aceleiași persoane au fost 
identice? 

o Întrebare: De unde pot proveni diferențele? (Răspuns: diferențele intervin 
atunci când nu se folosește tehnica corectă – de exemplu, dacă utilizatorului 
nu i se solicită să stea în poziția așezat corectă, dacă ruleta nu este în poziția 
corectă, dacă nu se citesc corect valorile indicate de ruletă). 

o Întrebare: Care sunt problemele ce decurg din efectuarea eronată a 
măsurătorilor? (Răspuns: scaunul rulant nu i se va potrivi utilizatorului). 

 
Formatori – folosiți următorul ghid pentru a verifica dacă participanții folosesc tehnicile corecte. 
În cazul tuturor măsurătorilor, asigurați-vă că ruleta este ținută drept și că utilizatorul de scaun 
rulant stă în poziția așezat corectă. În cazul în care picioarele nu stau confortabil pe podea, ele 
trebuie poziționate sau sprijinite pe plăci pentru picioare, 

 

A Înainte de a efectua măsurătorile, verificați că nu există obiecte în 
buzunarele utilizatorului. Măsurați șoldurile sau partea cea mai lată a 
coapselor. Folosind câte un clipboard de fiecare parte a șoldurilor 
utilizatorului de scaun rulant, putem să obținem valori mai exacte. 

B Poziționați un clipboard sau o carte la spatele utilizatorului de scaun rulant 
pentru a vă asigura că obțineți valoarea corectă. Măsurați în linie dreaptă de 
la partea posterioară a pelvisului până în spatele genunchiului. 
Întotdeauna măsurați ambele picioare. Dacă există o diferență, verificați 
dacă utilizatorul stă în poziția așezat corectă, cu bazinul în poziție neutră. 
Dacă diferența persistă, prescrieți scaunul rulant luând în considerare 
valorile mai mici. 

 

C Măsurați de la partea din spatele genunchilor până la baza 
călcâiului. Asigurați-vă că gleznele utilizatorului formează un 
unghi de 90 de grade (dacă acest lucru este posibil). Măsurați 
întotdeauna ambele picioare. Utilizatorul trebuie să poarte 
încălțămintea pe care o folosește în mod frecvent (dacă este 
cazul). 

D Măsurați de la suprafața de ședere până la partea inferioară a 
cutiei toracice. Pentru a localiza partea inferioară a cutiei 
toracice, poziționați mâinile pe ambele părți ale bazinului. 
Apăsați ușor și mișcați-le în sus. Partea inferioară a cutiei 
toracice este chiar deasupra taliei.  

E Măsurați de la suprafața de ședere până la partea inferioară a 
omoplatului, pe linie verticală. Pentru a găsi partea inferioară a 
omoplatului, rugați utilizatorul să ridice umerii. 

 
 

6. Cum se efectuează măsurătorile (20 de minute) 

 
Explicați: Am exersat modalitatea prin care se efectuează măsurătorile. În continuare, vom vedea 
cum se raportează acestea la dimensiunile scaunului rulant. 
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Cereți participanților să citească formularul de evaluare. 
Indicați a treia coloană din tabelul de măsurători.  
Explicați: Aici este explicat modul în care măsurătorile corp sunt 
raportate la dimensiunile scaunului rulant. Le vom analiza pe rând. 
 
 

 

Explicați: 
o Măsurătoarea A: Lățimea șoldurilor este egală cu lățimea 

șezutului scaunului rulant. 
o Lățimea șezutului scaunului rulant trebuie să fie cât mai 

apropiată de valoarea măsurată pentru lățimea șoldurilor 
utilizatorului, dar niciodată nu trebuie să fie mai mică. 

o Dacă la utilizatorul de scaun rulant este absentă sensibilitatea, 
este esențial să ne asigurăm că lateralele scaunului rulant nu 
exercită presiune asupra bazinului sau a coapselor. 

 

Explicați: 
o Măsurătoarea B: Adâncimea șezutului minus aproximativ 30 

de mm este adâncimea ideală a șezutului scaunului rulant.  
o Dimensiunea potrivită oferă coapselor suportul necesar. În acest 

fel se reduce presiunea sub oasele bazinului și se evită formarea 
escarelor. 

o În cazul utilizatorilor cu o lungime a picioarelor mai mare, 
această diferență poate crește. Valoarea acceptată este de până 
la 60 de mm. 

o Dacă șezutul scaunului rulant este prea lung, utilizatorul nu va 
putea sta în poziția așezat corectă. De asemenea, s-ar putea 
produce fricțiune între partea posterioară a coapselor și 
marginea șezutului scaunului rulamt, provocând disconfort și/sau 
apariția escarelor. 

o Dacă există o diferență între partea dreaptă și cea stângă, 
folosiți valorile mai mici la prescrierea scaunului rulant. 

 

Explicați: 
o Măsurătoarea C echivalează fie cu: 

o distanța de la partea superioară a pernei șezutului scaunului 
rulant până la suportul de picioare sau 

o distanța de la partea superioară a pernei șezutului scaunului 
rulant până la podea (în cazul propulsiei cu ajutorul 
picioarelor).  

o Înălțimea potrivită a suportului de picioare este importantă, 
deoarece ea asigură sprijinul corect la nivelul coapselor și al 
piciorului. 

o Înălțimea suportului are nevoie aproape întotdeauna de ajustări 
care se fac în timpul etapei de probare a produsului (scaunului 
rulant), pentru că este dificil de estimat gradul de comprimare al 
pernei în momentul în care utilizatorul stă așezat pe aceasta. 

o Înălțimea corectă a șezutului scaunului rulant în cazul 
utilizatorilor care realizează propulsia cu ajutorul picioarelor 
înseamnă un sprijin adecvat la nivelul coapselor și faptul că 
piciorul stă confortabil pe podea, pentru o propulsie eficientă. 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 119. 

 

 

Explicați: 
o Măsurătoarea D sau E înseamnă distanța dintre partea 

superioară a pernei șezutului scaunului rulant și partea 
superioară a spătarului. 

o Dimensiunea potrivită a scaunului rulant oferă utilizatorului 
suportul de care acesta are nevoie și permite utilizatorului activ 
să dispună de suficientă libertate de mișcare la nivelul umerilor. 

 

Explicați: 
o Măsurătoarea D – dă valoarea care este echivalentul înălțimii 

spătarului situat la nivelul părții inferioare a cutiei toracice. 
o Această înălțime a spătarului este potrivită pentru:  

o utilizatorii activi, cu o bună condiție fizică; 
o utilizatorii care pot menține cu ușurință poziția așezat și 

echilibrul. 

 

 

o Măsurătoarea E – dă valoarea care este echivalentul înălțimii 
spătarului situat la nivelul părții inferioare a omoplaților. 

o Această înălțime a spătarului este potrivită pentru:  
o utilizatorii la care oboseala se instalează repede; 
o utilizatorii care mențin cu dificultate poziția așezat. 

 
Explicați: Se recomandă să efectuați întotdeauna ambele 
măsurători, deoarece uneori nu este clar chiar din etapa evaluării 
care dintre valorile referitoare la lungimea spătarului este cea mai 
potrivită. 
 

 
Explicați: Vom discuta acum despre modalitatea de completare a tabelului de măsurători. 

 
 

Arătați tabelul de măsurători cu măsurătorile completate pentru 
utilizatorul din exemplu.  
Întrebare: În cazul acestei persoane, care sunt dimensiunile: 
o lățimea șezutului scaunului rulant? (faceți clic pentru a indica 

răspunsul); 
o adâncimea șezutului scaunului rulant? (faceți clic pentru a indica 

răspunsul); 
o înălțimea suportului de picioare? (faceți clic pentru a indica 

răspunsul); 
o înălțimea spătarului până la partea inferioară a cutiei toracice 

(faceți clic pentru a indica răspunsul); 
o înălțimea spătarului până la partea inferioară a omoplaților (faceți 

clic pentru a indica răspunsul). 
 
Întrebare: Cum ați proceda în cazul unei diferențe între valoarea adâncimii șezutului măsurată pe 
partea dreaptă și cea măsurată pe partea stângă? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o atunci când există o diferență între valorile măsurate pe cele două părți, adâncimea adecvată a 

scaunului rulant se va stabili în funcție de valoarea mai mică. 
 
Explicați: Rețineți – aceste măsuri sunt doar un exemplu de caz ideal. Personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante trebuie să cunoască dimensiunile tipurilor de scaune rulante disponibile, 
astfel încât să poată alege dimensiunsiunea care i se potrivește cel mai bine utilizatorului. Vom 
discuta mai multe despre acest aspect în cadrul următoarei sesiuni. 
 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 120. 

 

7. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.5: Prescrierea (selecția) 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere activitățile incluse în etapa de prescriere (selecție); 
 să descrie principalele caracteristici ale scaunelor rulante disponibile local; 
 să identifice cea mai bună corespondență între nevoile utilizatorului și tipurile de scaun 

rulant disponibile local; 
 selecteze dimensiunea corespunzătoare a scaunului rulant în cazul fiecărui utilizator; 
 să înregistreze datele necesare prescrierii în formularul de prescriere (selecție). 

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT: B.5 Prescrierea (selecția); 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice (vă rugăm aveți în vedere faptul că în Caietul de exerciții 

practice există două secțiuni ce corespund capitolului B5) 
 Cel puțin câte unul din fiecare tip de scaun rulant disponibil local, cu pernă, precum și 

broșura sau caracteristicile tehnice ale acestuia, dacă sunt disponibile; 
 Rulete și orice alt instrument necesar manevrării părților ajustabile (e.g. suportul de 

picioare). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 adaptarea duratei de timp alocate sesiunii în funcție de tipurile de scaun rulant 

disponibile local; 
 pregătirea și includerea oricăror formulare de prescriere (selecție) a scaunului rulant 

sau a materialelor de prezentare a datelor tehnice – un formular de prescriere (selecție) 
este util în cazul oricărui scaun rulant la care există o gamă de opțiuni sau de ajustări. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Completați câte un formular de date tehnice pentru fiecare scaun rulant disponibil, 
pentru a-l avea ca model. 

 Familiarizați-vă cu fiecare tip de scaun rulant disponibil: caracteristici, gamă de ajustări, 
opțiuni și modalități de ajustare. 

 Adaptați formularul de prescriere (selecție) pentru a include toate opțiunile și ajustările 
care se pot efectua la scaunele rulante disponibile local (excepție cazurile în care există 
un formular de prescriere - selecție dedicat unui produs anume). 

 Poziționați scaunele rulante în sala de curs, împreună cu orice fel de materiale furnizate 
de către producător (de exemplu, broșuri sau informații despre produs). 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Ce este „prescrierea/selecția”? 
3. Scaune rulante și perne disponibile local. 
4. Alegerea scaunului rulant corespunzător și a componentelor adecvate. 
5. Alegerea dimensiunii potrivite a scaunului rulant. 
6. Înregistrarea prescrierii (selecției). 
7. Recapitulare puncte cheie. 

2 
5 

60 
15 
25 
10 
3 

Total durată sesiune 120 
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1. Introducere (2 minute) 

 

 

Explicați:  
o Prescrierea (selecția) este cea de-a treia etapă din cele opt ale 

furnizării serviciilor de scaune rulante. 
o Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor învăța modalitatea 

de a prescrie (a selecționa) un scaun rulant pe baza informațiilor 
obținute în etapa de evaluare. 

 
 

2. Ce este prescrierea (selecția)? (5 minute) 

 

 
 
 
 

Explicați:  
o Prescrierea (selecția) înseamnă găsirea celei mai bune 

corespondențe între scaunele rulante (cu perne) disponibile și 
cerințele utilizatorului de scaun rulant. 

o Prescrierea (selecția) trebuie să se facă mereu în colaborare cu 
utilizatorul, inclusiv cu membrii familiei acestuia sau cu însoțitorii, 
dacă acest lucru este acceptat. 

o Prescrierea (selecția) include: 
o alegerea dimensiunii potrivite a scaunului rulant și a pernei; 
o alegerea celui mai adecvat tip de scaun rulant și a pernei 

corespunzătoare, precum și a componentelor potrivite; 
o agrearea, împreună cu utilizatorul, a aspectelor referitoare la 

nevoia de instruire în ceea ce privește manevrarea și 
întreținerea scaunului rulant și a pernei. 

  
 
Explicați: Pentru acest lucru, personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie: 
o să înțeleagă care sunt nevoile utilizatorului de scaun rulant – prin realizarea evaluării și 

ascultând cu atenție ceea ce spune utilizatorul de scaun rulant; 
o să cunoască tipurile de scaune rulante și de perne disponibile; 
o să discute opțiunile cu utilizatorul de scaun rulant. 
 
 

3. Tipurile de scaun rulant și perne disponibile local (60 de minute) 
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Explicați: Personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
trebuie să cunoască foarte bine tipurile de scaun rulant și perne 
disponibile local. Acesta trebuie să dețină următoarele informații. 
o Cadrul: de exemplu, observăm dacă este vorba de o bază a 

roții roții lungă sau scurtă; fie că este vorba despre un scaun  
cu cadru rigid sau de unul cu cadru pliabil.  

o Caracteristici: – inclusiv tipul de șezut, de spătar, suportul de 
brațe, roțile frontale și roțile din spate. 

o Dimensiune scaun rulant: Aceasta este de obicei echivalentul 
lățimii șezutului scaunului rulant, uneori a adâncimii acestuia. 
Este util să cunoaștem și înălțimea de la podea la șezutul 
scaunului rulant. 

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

împreună cu scaunul rulant sau este disponibilă separat?  
 

 

o Unii furnizori de scaune rulante oferă: 
a. broșuri sau prezentări ale produsului 
b. specificații tehnice (pentru scaunul rulant). 

o Aceste informații conțin frecvent informații referitoare la: 
dimensiunile scaunului rulant, greutatea, caracteristicile și 
uneori componentele opționale. 

o Verificați întotdeauna dacă există informații cu privire la 
scaunele rulante pe care le prescrieți (alegeți). Citiți aceste 
informații pentru a vă familiariza cu produsul. 

o Dacă furnizorii nu oferă aceste informații – solicitați-le. 
 
Explicați: În cadrul acestei sesiuni, participanții vor analiza cu atenție câteva dintre tipurile de 
scaun rulant disponibile local. Ei vor completa formularul de date tehnice din caietul de exerciții 
practice. Acest lucru va include efectuarea de măsurători. Aceasta este modalitatea de a măsura 
un scaun rulant. 
 

 

Explicați: 
o Măsurați lățimea șezutului scaunului dintre cele două părți 

exterioare ale cadrului șezutului. 
o Dacă suporturile de brațe sunt situate deasupra cadrului 

șezutului scaunului rulant, măsurați distanța dintre acestea. 
 

 

o Măsurați adâncimea șezutului scaunului rulant de la baza 
spătarului până la partea din față a șezutului. 
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o Măsurați înălțimea șezutului scaunului rulant de la partea din 
față a șezutului până la podea. 

 

 

o Măsurați înălțimea spătarului (fără pernă) de la mijlocul părții 
din spate a șezutului scaunului rulant până la partea 
superioară a spătarului.  
 

 

o Măsurați înălțimea suportului de picioare măsurând distanța 
dintre partea din spate a suportului și șezutul scaunului rulant. 

o Pentru a măsura distanța pe care sunt posibile ajustări ale 
înălțimii suportului de picioare, măsurați intervalul dintre poziția 
cea mai joasă și cea mai înaltă la care poate fi situat suportul 
de picioare. 

o  

 

o Măsurați lungimea totală a cadrului scaunului rulant, care este 
echivalentul distanței dintre marginea posterioară a roților din 
spate și marginea anterioară a suportului de picioare (sau a 
roților frontale, dacă acestea sunt situate în fața suportului de 
picioare). 

 

 

o Măsurați baza roții, care reprezintă distanța dintre centrul roții 
din spate și centrul roții frontale. 

Explicați: 
o Valorile măsurătorilor scaunului rulant și gama de posibilități de 

ajustare se găsesc în mod frecvent în materialele tipărite ce 
conțin informații despre produs.  

o Cu toate acestea, este recomandabil să știm cum se 
efectuează măsurătorile, deoarece aceste informații nu sunt 
întotdeauna disponibile. 

o Verificați întotdeauna dacă un anumit tip de scaun rulant este 
disponibil într-o gamă mai largă de dimensiuni. 
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Activitate 
Groupe: Formați grupe de câte trei participanți. Fiecărei echipe i se va desemna unul din 

tipurile de scaun rulant disponibile local. Dacă nu sunt disponibile suficiente tipuri 
diferite, unele grupe vor lucra cu acelați tip de scaun rulant. 

Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe: 
o să analizeze cu atenție scaunul rulant cu care trebuie să lucreze; 
o să completeze formularul de date tehnice din caietul de exerciții practice (acest 

lucru include efectuarea de măsurători ale scaunului rulant); 
o să identifice gama de ajustări necesare pentru a testa nivelul minim și nivelul 

maxim în cazul componentelor care suportă ajustări.  
Monitorizare: Monitorizați cu atenție activitatea grupelor.  

Evidențiați toate caracteristicile/componentele pe care participanții nu le-au 
observat. 
Asigurați-vă că participanții identifică care sunt ajustările care pot fi efectuate. 
Răspundeți întrebărilor. 

Durata: Durata activității este de 20 de minute, plus 20 de minute pentru sesiunea 
generală de răspunsuri. Dacă sunt disponibile unul sau două tipuri de scaun 
rulant, acestă sesiune va avea o durată redusă. 
 

Feedback: o Cereți fiecărei grupe să prezinte scaunul rulant cu care a lucrat (durata 
maximă – 5 minute). Asigurați-vă că echipele prezintă caracteristicile 
esențiale, opțiunile legate de dimensiune, componentele ajustabile și intervalul 
pe care acestea pot fi reglate. Nu este necesar ca să fie prezentate valorile în 
sine. 

o Scoateți în evidență avantajele și dezavantajele diferitelor caracteristici și 
adăugați orice informație necesară pe care nu au menționat-o participanții. 

o De exemplu – dacă scaunul rulant are un șezut pliabil din pânză și nu are 
pernă – explicați că acest tip de scaun rulant nu este recomandat persoanelor 
cu traumatism vertebro-medular, dar că el poate fi adecvat pentru utilizatorii 
care au nevoie de scaun rulant pe o perioadă determinată sau scurtă. 

Explicați: Este posibil ca participanții să dorească să completeze câte un formular 
de date tehnice pentru fiecare scaun rulant din caietul de exerciții practice (în total 
sunt incluse trei astfel de formulare). 
Observații pentru formatori: se recomandă ca la terminarea acestei sesiuni să fie 
afișat câte un formular de date tehnice pentru fiecare din scaunele rulante 
descrise. Acestea pot fi de folos în timpul sesiunilor practice la care participă 
utilizatorii de scaun rulant. 
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4. Alegerea scaunului rulant corespunzător și a părților componente adecvate (15 

minute) 
 
Explicați:  
o Participanții au exersat modalitățile de aflare a datelor despre utilizatorul de scaun rulant și au 

informații despre tipurile de scaun rulant disponibile local. Am ajuns la etapa în care vom 
exersa cum să găsim corespondența cea mai potrivită dintre cerințele utilizatorului și scaunele 
rulante disponibile. 

o Vom analiza în continuare două cazuri de utilizatori de scaun rulant. Vom lucra împreună 
pentru a identifica varianta optimă. 

o Rețineți – în situațiile reale, utilizatorul este parte a echipei care face selecția scaunului rulant. 
 
Citiți primul caz de utilizator de scaun rulant (puteți prezenta și materialul .ppt).  
Întrebare: Ce fel de scaun rulant și ce fel de componente i s-ar potrivi cel mai bine lui Peter?  
De ce? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Peter Scaunul rulant și 

componentele 
Motivele 

Peter trăiește în mediul rural. 
Este foarte activ și puternic și își 
menține foarte bine echilibrul. În 
fiecare zi, pentru a ajunge la 
serviciu, Peter se deplasează 
aproape 1 km pe un drum de 
pământ. Atunci când plouă, 
traseul devine foarte noroios.  

 

Bază a roții lungă (distanță 
mărită între roțile frontale și 
roțile spate) 
Acolo unde este disponibil: 
triciclu 

Adecvat pentru utilizarea în 
exterior 
Pentru distanțele lungi, triciclul 
constituie o bună opțiune  

Roți frontale late Adecvat pentru utilizarea pe 
teren 
accidentat/noroios/nisipos 

Roțile din spate aflate în 
poziție activă  

Roțile frontale sunt mai ușor 
de ridicat când deplasarea are 
loc pe teren accidentat sau 
când sunt întâmpinate mici 
obstacole 
Menține cu ușurință echilibrul 

Spătar de înălțime redusă Nu restricționează efectuarea 
propulsiei 

 
Citiți al doilea caz de utilizator de scaun rulant (puteți prezenta și materialul .ppt).  
Întrebare: Ce fel de scaun rulant și ce fel de componente i s-ar potrivi cel mai bine Natashei?  
De ce? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Natasha Scaunul rulant și 

componentele 
Motivele 

Natasha locuiește într-un 
apartament, într-un oraș. Ea a 
suferit un accident vascular 
cerebral și este capabilă să se 
ridice și să efectueze transferul.  
Ea nu poate să își împingă 
singură scaunul rulant, 
deoarece brațele ei nu sunt 
suficient de puternice. 
Uneori, Natasha alunecă înspre 
partea laterală a scaunului și 
familia ei este îngrijorată că 

Suporturi de picioare care pot 
fi pliate 

Pentru a permite efectuarea 
transferului în picioare 
Pemit/favorizează propulsia cu 
piciorul 

Distanța dintre șezutul 
scaunului rulant și podea – 
redusă 

Pentru a-i permite utilizatorului 
să ajungă ușor la podea atunci 
când se află poziționat pe 
partea din față a șezutului 
scaunului rulant, înainte de a 
se ridica 

Pernă pentru reducerea 
presiunii 

Reduce presiunea, oferă 
confort și suport postural 
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poziția ei nu este confortabilă. 

  

Spătar solid Pentru suport postural adecvat 

Suporturi pentru brațe situate 
mai sus 

Ajută la menținerea posturii 

Mânere Pentru a facilita propulsia 
scaunului rulant cu ajutorul 
unui membru de 
familie/însoțitor 

 
Explicați: Uneori nu este posibilă găsirea unui scaun rulant care să corespundă în totalitate 
nevoilor utilizatorului. În acest caz, discutați cu utilizatorul pentru a identifica cele mai importante 
cerințe. 
 
 

5. Alegerea dimensiunii potrivite a scaunului rulant (25 de minute) 

 
Întrebare: De ce este important ca scaunul rulant să aibă dimensiunea potrivită? Încurajați 
participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o dimensiunea potrivită a scaunului rulant îi permite utilizatorului să mențină poziția corectă; 
o în cazul unui scaun rulant care are dimensiunea potrivită, greutatea utilizatorului este distribuită 

în mod egal; 
o scaunul rulant va oferi un grad mai ridicat de confort și va facilita realizarea propulsiei. 
 
Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte doi sau trei participanți.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe: 

o să analizeze valorile măsurătorilor efectuate utilizatorului de scaun rulant și 
notate în formularul din caietul de exerciții practice; 

o să decidă care ar fi dimensiunea ideală a scaunului rulant pentru fiecare 
utilizator după care; 

o să identifice varianta optimă dintre scaunele rulante disponibile. 
Explicați: 
o se consideră că înălțimea pernei este de 50 mm. 
o se consideră că propulsia se realizează cu brațele, nu cu piciorul. 

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor și oferiți ajutor acolo unde este cazul. 
Durata: Durata exercițiului este de 25 de minute. 
Feedback: Check with each group that they selected the correct “ideal size”, and the best size 

match of wheelchair from the wheelchairs available.  
Verificați că fiecare grupă a decis în mod corect în ceea ce privește „dimensiunea 
ideală” și că a ales scaunul rulant care se potrivește cel mai bine, dintre cele 
disponibile. 
Întrebare: 
Dacă cel de-al doilea utilizator de scaun rulant ar alege să realizeze propulsia cu 
piciorul, care ar fi distanța ideală dintre șezutul scaunului rulant și podea? 
(Răspuns: 310 mm.) 
Întrebare: Dacă în cazul scaunelor rulante disponibile distanța dintre șezutul 
acestora și podea este mai mare, ce soluție putem găsi? 
 (Răspuns: se recomandă reducerea înălțimii pernei.) 
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Explicați: În afară de verificarea adâncimii și lățimii șezutului scaunului rulant, precum și a înălțimii 
spătarului, personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să verifice și posibilitățile de 
ajustare a înălțimii suporturilor de picioare. Unii utilizatori au coapse mai lungi sau mai scurte decât 
media. Dacă lungimea coapselor are o valoare care este inclusă în posibilitățile de ajustare, atunci 
o modificare este posibilă și chiar necesară. Acest aspect va fi discutat în următoarea secțiune.  
 
Răspunsuri pentru formatori:  
 
1 Măsurători corp Valori (mm) Transformare măsurători corp în 

dimensiune ideală scaun rulant 
Valori scaun 
rulant 

A Lățime șold 380 mm Lățime șold = lățime șezut scaun 
rulant 

380 mm 

B Adâncime 
șezut 

S 400 mm B mai mic decât 30–50 mm = 
adâncime șezut scaun rulant 
(dacă lungimea este diferită, folosiți 
valoarea mai mică) 

370 mm 
D 400 mm 

C Lungime 
gambă 

S 420 mm = de la partea superioară a pernei 
șezutului până la înălțimea 
suportului de picioare sau 
= de la partea superioară a pernei 
șezutului până la podea, pentru 
propulsia realizată cu piciorul  

370 mm 
(50 mm perna) D 420 mm 

D Partea inferioară 
a cutiei toracice 
 

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

- 

E Partea inferioară 
a omoplaților 

380 mm  430 mm 
(50 mm perna) 

 
Dimensiunea ideală a scaunului rulant 
pentru acest utilizator:  

Lățime șezut: 380 mm 

Adâncime șezut: 370 mm 
Înălțime spătar: 430 mm 

Dintre scaunele rulante disponibile, care 
sunt tipul de scaun rulant și dimensiunea 
optime pentru acest utilizator? 

 

 
2 Măsurători corp Valori (mm) Transformare măsurători corp în 

dimensiune ideală scaun rulant 
Valori scaun 
rulant 

A Adâncime șezut 420 mm Lățime șold = lățime șezut scaun 
rulant 

420 mm 

B Adâncime 
șezut 

L 460 mm B mai mic decât 30–50 mm = 
adâncime șezut scaun rulant 
(dacă lungimea este mai diferită, 
folosiți valoarea mai mică) 

430 mm 
R 460 mm 

C Lungime 
gambă 

L 360 mm = de la partea superioară a pernei 
șezutului până la înălțimea 
suportului de picioare sau 
= de la partea superioară a pernei 
șezutului până la podea, pentru 
propulsia realizată cu piciorul 

310 mm 
(50 mm perna) 

 
R 360 mm 

D Partea inferioară 
a cutiei toracice  

260 mm  = de la partea superioară a pernei 
șezutului până la partea superioară 
a spătarului 
(măsurați D sau E – în funcție de 

310 mm 
(50 mm perna)  

E Partea inferioară 
a omoplaților 

- - 
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cerințele utilizatorului) 
 
Dimensiunea ideală a scaunului rulant 
pentru acest utilizator: 

Lățime șezut: 420 mm 

Adâncime șezut: 430 mm 
Înălțime spătar: 310 mm 

Dintre scaunele rulante disponibile, care 
sunt tipul de scaun rulant și dimensiunea 
optime pentru acest utilizator? 

 

 
 

6. Înregistrarea prescrierii (selecției) (10 minute) 

 
Explicați:  
Prescrierea (selecția) scaunului rulant trebuie înregistrată. Furnizorii de servicii de scaune rulante 
au nevoie de un formular pentru a nota aspectele legate de această etapă Formularul de 
prescriere (selecție) folosit în acest pachet de instruire este un model, care poate fi adaptat în 
funcție de cerințe. 
 

 

Explicați: 
o Formularul de prescriere (selecție) include patru părți. 
o Prima parte se referă la informații despre utilizatorul de scaun 

rulant. Aceste informații pot fi luate din formularul de evaluare. 
o Există și o rubrică pentru notarea datei la care este planificată 

probarea produsului (a scaunului rulant). 

 

Explicați: 
o În a doua parte se înregistrează tipul de scaun rulant selectat și 

dimensiunea acestuia. 
o Atunci când scaunul rulant are disponibile opțiuni de ajustare (de 

exemplu, spătar ajustabil sau diferite tipuri de suport de 
picioare), acestea trebuie înregistrate în formular. 

o Unii furnizori de scaune rulante au un formular de prescriere 
(selecție) detaliat pentru echipamentele de mobilitate oferite. 
Acesta trebuie completat și atașate la formularul de prescriere 
general.  

 

Explicați: 
o Partea a treia se referă la perna selectată. 
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Explicați: 
o La finalul formularului, este prevăzută o secțiune cu semnături, 

unde toți cei implicați semnează că au căzut de acord în ceea ce 
privește selecția scaunului rulant. 

o Lista persoanelor care semnează formularul depinde de fiecare 
furnizor de servicii de scaune rulante. Totuși, este foarte 
important ca utilizatorul să semneze acest formular, la fel ca și 
persoana care a efectuat evaluarea. 

o  
 

 

Întrebare: Aveți întrebări în ceea ce privește completarea formularului de prescriere (selecție) a 
scaunului rulant? 
Răspundeți întrebărilor. 
Explicați: Prescrierea (selecția) include și stabilirea, împreună cu utilizatorul, a nevoii de instruire 
a acestuia pentru folosirea și întreținerea scaunului rulant. 
 
 

 

7. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.6: Finanțarea și plasarea comenzii  
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să plaseze comanda pentru scaunul rulant prescris, în conformitate cu sistemul aplicat 

în cadrul serviciului lor de scaune rulante. 

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 Manualul participantului; 
 formular de comandă (nu este inclus în pachetul de instruire, folosiți doar dacă există 

unul disponibil la nivel local). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul acestei sesiuni pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul 
în care vor lucra participanții.   
 Folosiți această sesiune pentru a le vorbi participanților despre pașii din etapa de 

plasare a comenzii, așa cum vor fi aceștia parcurși în cadrul serviciului de scaune 
rulante unde își vor desfășura activitatea.   

 Acolo unde nu există un sistem clar pentru plasarea comenzii, se recomandă 
formatorilor să ofere asistență furnizorilor de servicii de scaune rulante pentru stabilirea 
unei astfel de proceduri. 

 Dați participanților oportunitatea să exerseze etapa plasării comenzilor. Acest aspect 
include completarea de către participanți a unui formular de comandă (dacă există unul 
disponibil local). 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele și citiți planul sesiunii. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere 
2. Finanțarea 
3. Plasarea comenzii 

 

 

2 
3 

10 
 

Total durată sesiune 15 
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1. Introducere (2 minute) 

 
Explicați: Finanțarea și plasarea comenzii reprezintă cea de-a patra etapă în livrarea serviciilor de 
scaune rulante.  
 
 
 

2. Finanțarea (3 minute) 
 
Explicați:  
După prescrierea (selecția) scaunului rulant, costul produsului recomandat poate fi estimat cu 
acuratețe. Este esențial să se cunoască modalitatea de finanțare a scaunului rulant – acesta poate 
fi plătit de către utilizator sau printr-o subvenție din partea statului, a unei organizații 
nonguvernamentale sau din partea unui donator. De asemenea, obținerea scaunului rulant poate fi 
finanțată de către o companie de asigurări. În regiunile în curs de dezvoltare există multe persoane 
care au nevoie de un scaun rulant, dar nu își permit să îl achiziționeze. Cu toate acestea, toți cei 
care au nevoie de un scaun rulant au dreptul să îl primească, indiferent de capacitatea lor de a 
suporta costul. În consecință, trebuie să existe fonduri pentru cei care au nevoie de asistență 
financiară. În cele mai multe cazuri, sursa de finanțare trebuie identificată înainte de plasarea 
comenzii pentru obținerea scaunului rulant. 
 
Frecvent, această responsabilitate îi revine personalului administrativ sau managerului de program 
și nu neapărat personalului tehnic sau medical. Includeți orice sistem pentru identificarea surselor 
de finanțare a scaunelor rulante, dacă acest aspect face parte din îndatoririle personalului de 
livrare a serviciilor de scaune rulante. 
 
 
Participanții pot nota diferitele oportunități de finanțare a serviciilor de scaune rulante, disponibile în 
cadrul serviciului lor. 
 
 
 

3. Plasarea comenzii (10 minute) 

 
După alegerea scaunului rulant corespunzător și pregătirea prescrierii (selecției), etapa următoare 
este  plasarea comenzii. 
 
În cazul în care furnizorul de servicii de scaune rulante are echipamentul de mobilitate pe stoc, 
acest lucru poate însemna completarea unui formular ce trebuie autorizat de către manager. Apoi, 
scaunul rulant poate fi pregătit de către personalul responsabil de acest lucru. 
 
Dacă scaunul rulant nu există pe stocul furnizorului de servicii de scaune rulante, acesta de obicei 
trebuie comandat de la un alt furnizor. 
 
Sistemul de plasare a comenzii va fi diferit de la un furnizor de servicii de scaune rulante la altul. 
Notați mai jos aspectele de care trebuie să țineți seama atunci când plasați comanda la furnizorul 
de servicii de scaune rulante local. 
 
Explicați:  
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După alegerea scaunului rulant corespunzător și pregătirea prescrierii (selecției), personalul 
furnizorului de servicii de scaune rulante trebuie să plaseze comanda. 
 
Comanda trebuie făcută cât mai repede posibil, pentru a evita întârzierile. 
 
Explicați cum va funcționa sistemul de plasare a comenzii la furnizorii de servicii de scaune 
rulante unde participanții urmează să își desfășoare activitatea. 
 
Participanții pot să noteze aspectele legate de sistemul de plasare a comenzii în spațiul din 
Manualul participantului, cel rezervat notițelor. 
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Sesiunea practică 1: Evaluarea și prescrierea (selecția) 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze modalitatea de realizare a unei evaluări (nivel de bază), lucrând în 

grup și cu sprijin din partea formatorului;  
 să demonstreze modalitatea de realizare a unei prescrieri (selecții, nivel de bază), 

lucrând în grup și cu sprijin din partea formatorului. 

 R
ES

U
R

SE
 

 Lista de monitorizare și observații pentru formator (sesiunea practică 1); 
 Formulare de evaluare și prescriere (selecție) scaun rulant necompletate; 
 Spațiu pentru realizarea evaluării, curat și delimitat, dotat cu pat pentru evaluare, pentru 

fiecare utilizator de scaun rulant; 
 Scaune rulante (cu excepția cazului în care evaluarea se realizează pe teren, în 

comunitate);  
 Ruletă. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 factorii culturali– de exemplu, dacă este acceptabil din punct de vedere al contextului 

cultural local ca participanții să formeze echipe mixte pentru realizarea evaluări; 
 factorii lingvistici – de exemplu, dacă utilizatorii de scaun rulant vorbesc aceeași limbă 

ca și participanții; 
 orice document de care furnizorul de servicii de scaune rulante poate avea nevoie în 

procesul de evaluare și prescriere – de exemplu, orice informație suplimentară 
referitoare la utilizatorul de scaun rulant de care este nevoie (e.g. sursa de la care a 
venit trimiterea) 

 modalitatea prin care formatorii vor gestiona aspectele noi care pot apărea pe parcursul 
evaluării și care nu pot fi abordate în timpul sesiunii practice sau a părții teoretice a 
cursului. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Confirmați orarul și detaliile referitoare la deplasarea utilizatorilor de scaun rulant 
voluntari. Asigurați-vă că ați inclus în comanda pentru pauza de cafea/prânz utilizatorii 
de scaun rulant, împreună cu membrii de familie sau însoțitorii lor.  

 Desemnați o persoană care să întâmpine la sosire utilizatorii de scaun rulant și care să 
le indice locul unde pot aștepta începerea sesiunii. 

 Pregătiți un pat pentru evaluare, dotat cu un paravan, pentru fiecare echipă formată 
dintr-un participant la curs și un utilizator de scaun rulant. Aduceți tot echipamentul de 
care este nevoie pentru evaluare, inclusiv patul pentru evaluare, iar pe acesta plasați 
formularele de prescriere (selecție) a scaunului rulant. 

 Asigurați-vă că toate scaunele rulante și pernele folosite ca mostre sunt în bună stare 
de funcționare.  

 În cazul în care sunt mai mult de trei echipe, rugați un alt formator să vă asiste la 
monitorizarea activității.  

 Decideți care va fi componența grupelor (participanți și utilizatori de scaun rulant). 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 1. Sesiune practică de evaluare și prescriere: 
o Instrucțiuni și pregătire; 
o Evaluare 
o Prescriere (selecție); 
o Feedback. 

 
5 

45 
30 
10 

Total durată sesiune 90 
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1. Sesiune practică de evaluare și prescriere (90 de minute) 

 
Notă pentru formatori: Folosiți lista de verificare și observații pentru formatori de la sesiunea 
practică 1 pentru a vă asigura că grupele urmează toți pașii și pentru a nota exemple de bună 
practică sau de erori, pe care să le evidențiați în timpul sesiunii de feedback, cu ajutorul acesteia.  
 
Activitate 
Grupe: o Împărțiți participanții pe grupe (nu mai mult de trei persoane în fiecare grupă).  

o Numiți câte un responsabil în cadrul fiecărui grup.  
o Comunicați fiecărei grupe numele utilizatorului de scaun rulant cu care va 

lucra. 
o Desemnați spațiul în care va lucra fiecare echipă. 
o Explicați că tot echipamentul de care au nevoie participanții poate fi găsit pe 

patul pentru evaluare. 
Instrucțiuni: Explicați următoarele aspecte: 

Scopul sesiunii practice: 
o Scopul acestei sesiuni practice este realizarea unei evaluări și prescrierea unui 

scaun rulant pentru un utilizator. 
o Într-o etapă următoare, participanții vor lucra cu același utilizator de scaun 

rulant, pentru a proba scaunul rulant prescris în cadrul acestei sesiuni și pentru 
a efectua instruirea utilizatorului. 

o Dacă în timpul cursului nu este posibilă pregătirea în totalitate a scaunului 
rulant, se va face o planificare pentru a ne asigura că scaunul rulant va 
răspunde din toate punctele de vedere cerințelor utilizatorului. Totuși, se 
recomandă ca participanții să încerce să parcurgă cât mai mulți dintre pașii 
necesari pe parcursul orelor de curs. 

Responsabilul: 
o Persoana care este desemnată să fie responsabilul în cadrul echipei trebuie să 

se asigure că toți pașii exercițiului au fost parcurși. 
o Responsabilul este cel care ar trebui să discute cel mai mult cu utilizatorul de 

scaun rulant, cu membrii de familie sau cu însoțitorul. Acest lucru se 
recomandă pentru a evita ca mai multe persoane să vorbească în același timp, 
aspect ce ar putea provoca o stare de confuzie. 

Formularele: 
o Fiecare responsabil de grupă va primi un formular de evaluare și un formular 

de prescriere. 
Observațiile formatorului și sprijinul oferit de acesta: 
o Participanții pot cere asistență și clarificări în orice moment, pe toată durata 

exercițiului. 
o Pe parcursul sesiunii, formatorii monitorizează fiecare grup și oferă tot sprijinul 

necesar desfășurării corecte a exercițiului. 
o După realizarea evaluării, participanții solicită formatorului să verifice rezultatul 

evaluării și formularele de evaluare completate. 
o După finalizarea prescrierii (selecției), participanții solicită formatorului să 

verifice rezultatul prescrierii (selecției) și formularele de prescriere (selecție) 
completate. 

Durata exercițiului: 
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o Durata exercițiului este de 40 de minute pentru evaluare și 20 de minute pentru 
prescriere (selecție). 

Întrebați participanții: Care sunt pașii din etapa de evaluare? Evidențiați 
răspunsurile corecte. 
Întrebați participanții: Care sunt pașii din etapa de prescriere? Evidențiați 
răspunsurile corecte. 
Reamintiți-le participanților că utilizatorul de scaun rulant trebuie să fie implicat 
în mod activ în fiecare etapă a procesului. 
Întrebare: Aveți întrebări? 
Răspundeți întrebărilor participanților. 
Cereți fiecărei grupe să pregătească spațiul în care se va desfășura exercițiul și să  
se prezinte utilizatorului de scaun rulant cu care vor lucra. Exercițiul poate începe. 
 

Monitorizare 
și sprijin: 

Monitorizați cu atenție activitatea echipelor, asigurați-vă că exercițiul se 
desfășoară în condiții de siguranță, observați și evaluați abilitățile participanților. 
Utilizați lista de verificare și observații pentru formatori și notați observațiile 
referitoare la fiecare grupă. 
Pe parcursul sesiunii: 
o Periodic, indicați participanților durata de timp rămasă, pentru a-i ajuta să își 

gestioneze mai bine timpul.  
o Asigurați-vă că utilizatorii de scaun rulant sunt implicați în mod activ. 
La sfârșitul sesiunii, cereți participanților să le mulțumească utilizatorilor de 
scaun rulant pentru prezență și să le explice că scaunul rulant prescris (selectat) 
va fi pregătit pentru a fi probat în cadrul următoarei sesiuni practice. 

Durata: Alocați 45 de minute pentru finalizarea evaluării, 30 de minute pentru prescriere 
(selecție) și 10 minute pentru feedback. 
Monitorizați timpul folosind Lista de verificare și observații pentru formator. 

Feedback: Discutați exemplele de bună practică pe care le-ați identificat pe parcursul 
sesiunilor practice. 
Notați orice aspect care necesită îmbunătățiri – fără a numi persoana. 
Întrebare: Aveți întrebări? 
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B.7: Pregătirea produsului (a scaunului rulant)  
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să ajusteze scaunul rulant în așa fel încât acesta să fie în conformitate cu prescrierea 

(selecția); 
 folosească lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant, pentru a se asigura 

că acesta poate fi folosit în condiții în siguranță și că toate componentele sunt 
funcționale. 

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT: B.7 Pregătirea produsului (a scaunului rulant); 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Demonstrație Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant;  
 scaunele rulante selectate pentru fiecare utilizator de scaun rulant, conform evaluării 

din Sesiunea practică 1 
 formularul de prescriere completat, pentru fiecare utilizator, conform evaluării din 

Sesiunea practică 1 
 lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant (1 exemplar pentru fiecare 

participant) 
 rulete și orice alte instrumente necesare pentru efectuarea ajustărilor (1 set per grupă). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele. 
 Durata de timp necesară pentru a ajusta scaunele rulante disponibile local. Dacă 

scaunele rulante disponibile au puține opțiuni de ajustare, durata de timp necesară va fi 
redusă. Dacă numărul opțiunilor este mai mare, durata de timp de fare este nevoie va 
crește. 
Dacă scaunele rulante disponibile local trebuie asamblate înainte de a fi pregătite 
pentru sesiune. Trebuie să avem în vedere durata de timp necesară asamblării, înainte 
de începerea sesiunii practice.  

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Exersați ajustarea scaunelor rulante disponibile local, pentru a vă familiariza cu 
opțiunile și pentru a putea desfășura demonstrația sau pentru a asista participanții pe 
parcursul sesiunii practice, dacă acest lucru este necesar. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Pregătirea scaunului rulant. 
3. Lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant. 
4. Recapitulare puncte cheie. 

2 
40 
30 
3 

Total durată sesiune 75 
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1. Introducere (2 minute) 

 

 

Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor învăța 
cum trebuie pregătit scaunul rulant pentru ca acesta să poată fi 
probat de către utilizator. Aceasta este cea de-a cincea etapă în 
livrarea serviciilor de scaune rulante.  
Pregătirea scaunului rulant include: 
o pregătirea scaunului rulant în conformitate cu prescrierea 

(selecția); 
o verificarea scaunului rulant pentru a ne asigura că acesta 

poate fi utilizat în condiții de siguranță și că toate 
componentele sunt funcționale. 

 
 

2. Pregătirea scaunului rulant (40 de minute) 

 
Explicați: Participanții vor pregăti scaunul rulant prescris utilizatorului cu care au lucrat în sesiunea 
practică anterioară. Mai jos sunt pașii pentru pregătirea scaunului rulant. 
 

 

Explicați: 
o Verificați dacă lățimea și adâncimea șezutului scaunului rulant 

sunt în conformitate cu prescrierea (selecția). 
 
 

 

o Verificați dacă lățimea și adâncimea pernei se potrivesc 
șezutului scaunului rulant. 

 

Ajustați (acolo unde este posibil): 
o înălțimea spătarului; 
o înălțimea suportului de brațe; 
o poziția roților din spate; 
o poziția frânelor (frânele trebuie repoziționate de fiecare data 

când se schimbă poziția roților din spate); 
o înălțimea suportului de picioare; 
o înălțimea mânerelor; 
o orice alte ajustări care pot fi efectuate. 
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Activitate 
Grupe: Cereți echipelor să se regrupeze în formula în care au lucrat în timpul primei 

sesiuni practice. 
Fiecare grupă primește: 
o formularul de prescriere (selecție) completat pentru utilizatorul de scaun rulant 

cu care vor lucra; 
o o ruletă; 
o scaunul rulant prescris (selectat) pentru utilizatorul de scaun rulant cu care 

lucrează. 
Asigurați-vă că toate materialele necesare sunt disponibile în sala de curs, într-un 
loc desemnat. 
 

Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe să analizeze formularul de prescriere (selecție) și să 
pregătească scaunulu rulant.  
Reamintiți-le care sunt pașii: 
o verificarea lățimii și adâncimii șezutului scaunului rulant; 
o verificarea modului în care se potrivește perna; 
o efectuarea tuturor ajustărilor pentru ca scaunul rulant să se potrivească 

utilizatorului de scaun rulant.  
Reaminți-le că toate materialele de care au nevoie sunt pregătite în sala de curs. 
Explicați: În cazul în care oricare din grupe trebuie să facă modificări minore 
pentru ca scaunul rulant să se potrivească cerințelor utilizatorului, acestea vor fi 
făcute în cadrul unei sesiuni ulterioare. 

Monitorizare: Monitorizați cu atenție activitatea grupelor. 
Verificați dacă sunt urmați toți pașii. 
După finalizarea exercițiului, verificați dacă grupele au pregătit scaunul rulant 
respectând cât mai mult posibil cerințele din formularul de prescriere (selecție). 
Dacă sunt necesare modificări minore, discutați despre acestea cu grupa. 
Explicați că subiectul va fi abordat în detaliu pe parcursul unei sesiuni ulterioare. 

Durata: Durata exercițiului este de 20 de minute sau mai mult, în funcție de ajustările care 
pot fi efectuate. Rezervați alte 10 minute pentru feedback. 

Feedback: Întrebare: 
o A reușit fiecare echipă să pregătească scaunul rulant în conformitate cu 

cerințele din prescriere (selecție)? 
o Dacă nu – care sunt motivele? Cereți echipei să se gândească la posibile 

soluții. Clarificați și asigurați-vă că toată lumea înțelege. 
 
 

3. Lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant (30 de minute) 

 
Explicați: Cel de-al doilea pas al etapei de pregătire a produsului (a scaunului rulant) este 
verificarea, pentru a ne asigura că acesta poate fi folosit în condiții de siguranță și că toate 
componentele funcționează în mod corespunzător. Oferiți fiecărui participant un formular de 
verificare preliminară a utilizării scaunului rulant. 
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Explicați:  
o Această listă de verificare ne ajută să ne asigurăm că niciun 

aspect nu este omis. 
o Participanții se pot folosi de lista de verificare pe parcursul 

etapei de pregătire a scaunului rulant. 
o Furnizorul de servicii de scaune rulante poate decide să 

folosească lista de verificare ca formular ce trebuie completat 
pentru fiecare scaun rulant prescris (selectat). Acest lucru 
rămâne la latitudinea furnizorului. 

 

 

Material video: Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant. În acest 
material video se prezintă modalitatea de verificare a scaunului rulant, de așa 
manieră încât să fim siguri că acesta este gata de a fi folosit de către utilizator în 
condiții de siguranță.  
Cereți participanților: 
o să urmărească cu atenție modul în care se face verificarea scaunului rulant; 
o ca pe măsură ce urmăresc operațiunile din etapa de verificare, să bifeze în lista 

de verificare din caietul de exerciții dacă scaunul rulant este pregătit pentru 
utilizare sau nu. 

Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
Activitate 
Grupe: Componența echipelor rămâne aceeași. Fiecare grupă va lucra cu câte un scaun 

rulant pregătit de către o altă echipă de participanți. 
Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe să verifice scaunul rulant pe care l-a primit, pentru a se 

asigura că este pregătit în vederea probării de către utilizator, în condiții de 
siguranță. Se recomandă utilizarea listei de verificare, astfel încât să nu fie omis 
niciun aspect. Notați toate problemelele, pentru a le discuta mai târziu, cu 
formatorii. 

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor și oferiți sprijin, dacă este necesar. 
Încurajați participanții să rezolve toate problemele identificate pe parcursul 
sesiunii, în măsura în care acest lucru este posibil. Dacă nu, orice aspect 
nerezolvat trebuie notat și rezolvat înainte de a doua sesiune practică. 

Durata: Durata exercițiului este de 15 minute. 
Feedback: Cereți fiecărei grupe să comunice întregului grup dacă scaunul rulant este gata 

pentru utilizarea în condiții de siguranță (2-3 minute pentru fiecare grup). 

 
Întrebare: În cazul în care există o problemă, cum se procedează? Încurajați participanții să 
răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o se repară/se soluționează problema; 
o se trimite scaunul rulant la atelier, pentru reparații; 
o se contactează furnizorul de scaune rulante pentru a cere asistență în vederea soluționării 

problemei. 
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4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 

 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 142. 

 

Listă de verificare preliminară : Este scaunul rulant pregătit pentru utilizarea în condiții 
de siguranță?  
 
 
Scaunul rulant în ansamblu  Observații pentru formatori: 

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

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

că roțile frontale se mențin pe traiectoria corectă. 
Roțile frontale:   
Se învârt fără a întâmpina vreo 
rezistență   Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate. Învârtiți 

roțile frontale. Se învârt fără a atinge furca roții.   

Șuruburile sunt strânse.   Verificați. Acestea trebuie să fie imobile la atingere. 
Nu le strângeți prea mult. 

Furcile roților frontale:   
Furca roții frontale se învârte fără a 
întâmpina vreo rezistență.   Înclinați scaunul rulant pe roțile din spate. Învârtiți 

furcile roților frontale. 
Roțile din spate:   

Se învârt fără a întâmpina vreo 
rezistență.   

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

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

Anvelopele (dacă sunt pneumatice) 
sunt umflate în mod corect.  

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

Inelele de antrenare nu prezintă 
niciun pericol.  Verificați. 

Frânele:   

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

Suporturile de picioare   
Suporturile de picioare sunt montate 
corespunzător.   Verificați. 

Cadrul:   
În cazul unui scaun rulant pliabil - 
scaunul rulant se pliază și se depliază 
cu ușurință. 

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

pliabil - spătarul se pliază și se 
depliază cu ușurință. 

  

Perna:   

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

Perna este poziționată corect pe 
scaunul rulant.   

Dacă perna este cu contur, zona de reducere a 
presiunii de sub oasele bazinului trebuie să fie în 
spatele șezutului.  
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Materialul textil al pernei este întins 
pe suprafața acesteia, însă nu mai 
mult decât este necesar. 

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

Perna acoperă în întregime șezutul 
scaunului rulant.   

Verificați că nicio parte a șezutului scaunului rulant 
nu este vizibilă de sub pernă. Acest lucru este 
foarte important în cazul șezuturilor de scaun rulant 
rigide. 
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B.8: Confecționarea pernei 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere caracteristicile unei perne tipice de reducere a presiunii, care a fost 

confecționată din spumă/burete. 
 să confecționeze o pernă tipică de reducere a presiunii, folosind spumă/burete. 
 să descrie modalitatea de a adăuga pernei o inserție, în cazul utilizatorilor la care 

nivelul de presiune de sub oasele bazinului reprezintă un risc de apariție a escarelor. 

R
ES

U
R

SE
 

 prezentare PPT: B.8 Confecționarea pernei; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Confecționarea pernei; 
 mostre de perne pentru reducerea presiunii, mostre de huse și de inserție; 
 trusă pentru confecționarea pernei (pentru detalii, vezi mai sus “Confecționarea pernei 

– materiale și instrumente”); 
 mostre de materiale textile disponibile local și care se potrivesc pentru a confecționa 

huse. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. De exemplu: 
 confecționarea unei perne potrivite utilizatorului de scaun rulant; 
 adaptarea dimensiunilor și modelului pernei prezentate, în funcție de tipul de materiale 

recomandate disponibile și caracteristicile lor (sau raportat la dimensiunile medii ale 
populației din zonă) 

 pregătirea unei liste cu perne sau alternative de material textil disponibile local – 
participanții pot fi rugați să aducă mostre din zonele de unde vin. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Instalați un banc de lucru/masă pentru fiecare grupă formată din trei participanți, cu 
materialele și instrumentele necesare pentru a testa rigiditatea mostrelor de 
spumă/burete; materiale pentru tăiat și lipit baza pernei. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Dimensiunile și caracteristicile pernei.  
3. Cum se confecționează baza unei perne – demonstrație. 
4. Cum se confecționează baza unei perne – parte practică.  
5. Întreținerea pernei. 
6. Întrebări frecvente cu privire la pernele de reducere a presiunii confecționate 

din spumă/burete. 
7.  Recapitulare puncte cheie. 

5 
20 
20 
60 
5 
5 
5 

Total durată sesiune 120 
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1. Introducere (5 minute) 
 

 

Explicați: .  
o Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor învăța cum să 

confecționeze o pernă de reducere a presiunii simplă, din 
spumă/burete. Dacă perna este confecționată corect și are 
dimensiunile corespunzătoare, în cazul multora dintre 
utilizatorii de scaun rulant, aceasta contribuie la reducerea 
presiunii sub oasele bazinului. 

o Este important să reținem că nicio pernă nu va fi potrivită 
pentru toți utilizatorii. 

o La furnizarea unei perne de reducere a presiunii, trebuie 
întotdeauna verificat nivelul presiunii de sub oasele bazinului 
utilizatorului. Acest lucru are loc în etapa de probarea a 
produsului (a scaunului rulant). Pot fi necesare modificări, în 
așa fel încât zona de reducere a presiunii de sub oasele 
bazinului să aibă lățimea, adâncimea și înălțimea potrivite. 

Întrebare: Are cineva experiență în confecționarea și furnizarea unei perne de reducere a 
presiunii?  
Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile. 
 
 

2. Dimensiunile și caracteristicile pernelor (20 de minute) 

 
Pregătiți o mostră de bază a unei perne pentru reducerea presiunii, mostră care să circule pe la 
toți participanții din sală. Partea superioară și husa trebuie să fie la îndemână. 
Pentru fiecare caracteristică din prezentarea .ppt, participanții trebuie să răspundă la 
întrebarea: Care este rolul acestei caracteristici a pernei? Reaminți-le participanților că această 
temă a fost abordată în sesiunea „Pernele”, la începutul progrmului de instruire. Încurajați 
participanții să răspundă. 
Pentru fiecare caracteristică prezentată, evidențiați respectiva trăsătura, folosind mostra de 
pernă. 
 
Caracteristică Formatorul: Ce determină această caracteristică?  

 

o Determină forma pernei de reducere a presiunii. 

 

Zona de reducere a presiunii de sub oasele bazinului 
o Reduce nivelul de presiune de sub oasele bazinului și coccis.  
o Ajută la menținerea bazinului în poziție corespunzătoare, în 

partea din spate a pernei. 
 
Explicați: 
o Oasele bazinului utilizatorului de scaun rulant trebuie să fie 

poziționate în interiorul zonei de reducere a presiunii – nu pe 
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marginea acesteia sau pe partea superioară a pernei.  
o În timpul probării produsului, verificați întotdeauna dacă oasele 

șezutului se potrivesc corect. Poziționați mâinile sub oasele 
bazinului utilizatorului pentru a le simți. Verificați nivelul de 
presiune cu ajutorul testului prezentat mai devreme. 

 

 

o Dacă perna este destinată unui scaun rulant cu șezut pliabil, se 
va face o tăietură oblică la baza pernei. 

o Acest lucru va permite pernei să ia forma șezutului pliant al 
scaunului rulant, astfel încât partea superioară a pernei să 
rămână plată. Tăietura oblică se face doar în cazul în care perna 
va fi folosită pe șezutul unui scaun rulant pliabil.  

o Pentru șezuturile rigide, baza pernei este dreaptă. 

 

 

o Stratul superior confecționat din spumă/burete oferă confort.  
o Perna trebuie să circule pe la toți participanții din sala de 

curs. 
 
 

 

o Uneori este necesară o reducere suplimentară a nivelului de 
presiune.   

o În acest caz, se recomandă personalului furnizor de servicii de 
scaune rulante să confecționeze un strat de ridicare, din același 
material care se folosește pentru bază. 

o Stratul de ridicare se poziționează peste stratul de bază al pernei 
și sub stratul pentru confort confecționat din spumă. Astfel, va 
crește nivelul de reducere a presiunii la nivelul zonei de sub 
oasele bazinului. 

o După adăugarea stratului de ridicare, efectuați întotdeauna 
verificarea (fizică), folosind testul pentru identificarea nivelului de 
presiune de sub oasele bazinului. 

o Mostra de strat de ridicare trebuie să circule pe la toți 
participanții din sala de curs. 

 
Explicați: Una dintre caracteristicile pernei se referă la husă. Husa este esențială pentru a proteja 
perna. 
Întrebare: Ce fel de materiale textile pot fi folosite pentru husa pernei? Încurajați participanții să 
răspundă și notați materialele „bune” sau „acceptabile”. Explicați care ar fi variantele optime și 
care ar trebui folosite doar în cazul în care nu există o altă opțiune. 
 
Potențiale răspunsuri: 
o nylon subțire/material pentru umbrele (bun); 
o material elastic/lycra (bun); 

o vinil/imitație de piele (nu); 
o pânză groasă sau nylon gros (nu); 
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o material textil pentru tricouri /bumbac tricotat 
(acceptabil); 

o neopren/impermeabil (acceptabil); 
o tafta (acceptabil); 

o frotir/prosoape (nu); 
o in/cearșafuri (nu); 
o saci plastic/polietilenă (nu). 

 

 

Explicați:  
o Materialul textil recomandat pentru husa pernei de reducere a 

presiunii este de obicei fie impermeabil la apă, fie elastic. 
o Materialul textil trebuie să fie subțire (ca cel folosit pentru 

confecționarea parașutelor sau umbrelelor), astfel încât pliurile 
să nu lase urme pe suprafața pielii. 

o Dacă materialul textil nu este impermeabil, peste suprafața 
spumei/buretelui se poate pune un strat subțire de plastic, pentru 
a proteja perna. 

o Husa ar trebui să fie mai largă în partea din spate a pernei, 
pentru a nu fi prea  întinsă peste zona de reducere a presiunii.  
 

Mostra de husă pentru perna de reducere a presiunii trebuie să circule pe la toți participanții din 
sală. 
 

 

Explicați: 
o Pentru ca zona de reducere a presiunii la nivelul oaselor 

bazinului să își poată îndeplini rolul în mod corect, ea trebuie să 
aibă lățimea, adâncimea și înălțimea corespunzătoare. Pentru a 
calcula dimensiunea zonei de reducere la nivelul oaselor 
bazinului, participanții trebuie să aibă în vedere următoarele 
reguli. 
  

 

Explicați fiecare dimensiune a zonei de reducere a presiunii la 
nivelul oaselor bazinului așa cum apare apare în prezentarea .ppt. 
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Activitate pentru grupe cu număr redus de participanți 
Grupe: Alcătuiți echipe de câte doi participanți.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărei echipe: 

o să completeze tabelul aflat la începutul fișei de lucru, în caietul de exerciții 
practice. 

Explicați că trebuie să calculeze lățimea, adâncimea și înălțimea pentru trei 
utilizatori diferiți (din punct de vedere al lățimii șezutului scaunului rulant). 

Monitorizare
: 

Monitorizați activitatea grupelor, și oferiți ajutor acolo unde este cazul. În timp ce 
participanții lucrează, trasați pe tablă următorul tabel – fără a scrie răspunsurile. 

 Lățime Adâncime Înălțime 

Utilizator scaun rulant adult – lățime șezut 360 mm  180 mm 180 mm 35 mm 
Utilizator scaun rulant adult – lățime șezut 460 mm  200 mm 200 mm 35 mm 
Utilizator scaun rulant copil – lățime șezut 280 mm 140 mm 140 mm 20–25 mm 
Durata: 5 minute. 
Feedback: Trasați tabelul pe tablă.  
 Întrebare: Care sunt valorile corecte pentru lățimea, adâncimea și înălțimea zonei 

de reducere a presiunii la nivelul oaselor bazinului, în cazul fiecărui utilizator? 
Notați răspunsurile corecte în tabelul de pe tablă. 
Întrebare: Cum pot participanții decide dacă dimensiunea este corespunzătoare în 
cazul respectivului utilizator? 
Răspuns: La probarea produsului, verificați dacă zona de reducere a presiunii are 
dimensiunea corespunzătoare. Plasați mâinile sub oasele bazinului utilizatorului de 
scaun rulant pentru a identifica poziționarea lor. Verificați nivelul de presiune 
conform testului deja învățat. Asigurați-vă că oasele bazinului sunt poziționate în 
interiorul zonei de presiune și nu pe marginea sau pe partea superioară a pernei. 

 

3. Cum se confecționează stratul de bază al pernei – demonstrație (20 de minute) 

 

 

Material video: Confecționarea pernei. Aceasta este o scurtă prezentare a 
metodei de confecționare a unei perne tipice de reducere a presiunii din 
spumă/burete. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
Mostrele de spumă rigidă și spumă flexibilă/burete rigid și burete flexibil trebuie să circule pe la 
toți participanții din sala de curs. Cereți participanților să poziționeze spuma pe o suprafață 
solidă (de exemplu, pe bancul de lucru) și să compare rigiditatea celor două mostre (rigid versus 
flexibil). Această comparație se face strângând pumnul și sprijinindu-l de stratul de spumă/burete, 
exercitând presiune cu proeminențele de la baza degetelor (articulația metacarpo-falangiană). 
 
Explicați:  
o Baza pernei și partea superioară se introduc în husă împreună. 
o Nu este obligatoriu ca cele două bucăți să fie lipite cu adeziv.  
o Dacă stratul de deasupra se pătează sau devine uzat, acesta poate fi spălat și uscat sau 

înlocuit. 
o Arătați cum poate fi introdus stratul de ridicare, pentru a crește adâncimea zonei de reducere a 

presiunii la nivelul oaselor bazinului. 
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4. Cum se confecționează stratul de bază al pernei – practică (60 de minute) 
 
Explicați: Participanții vor exersa modalitatea de decupare a stratului de bază a pernei. 
Activitate 
Grupe: Alcătuiți grupe de câte doi sau trei participanți. Fiecare grupă trebuie să aibă la 

dispoziție un banc de lucru, împreună cu materialele și uneltele necesare pentru a 
decupa stratul de bază al unei perne din spumă/burete. 

Instrucțiuni: Cereți fiecărei echipe: 
o să lucreze împreună pentru a decupa stratul de bază al pernei; 
o să folosească fișa de lucru în caietul de exerciții practice, pentru a nu omite 

nicio etapă. 
Subliniați aspectele legate de lucrul în condiții de siguranță pe parcursul 
desfășurării exercițiului: 
o reamintiți-le participanților că obiectele pentru tăierea spumei/buretelui sunt 

foarte ascuțite și că trebuie mânuite cu atenție sporită. 
Monitorizare
: 

Monitorizați activitatea grupelor și oferiți ajutor acolo unde este necesar. 

Durata: Durata exercițiului este de 50 de minute și de 10 minute pentru feedback. 
Feedback: Întrebați echipele:  

o Ce tehnici utile pentru tăierea sau lipirea spumei/buretelui ați identificat? 
o Ce se poate întâmpla dacă tăiem un segment din două direcții diferite? 

(Răspuns: Este posibil ca cele două porțiuni tăiate să nu se întâlnească, având 
ca rezultat un prag pe suprafață). 

 

5. Întreținerea pernei (5 minute) 

 

 

Explicați: Utilizatorii de scaun rulant trebuie să știe detalii despre 
întreținerea pernei. Aici sunt incluse următoarele aspecte: 
o Perna trebuie menținută curată – poate fi spălată cu apă caldă, 

cu o cantitate mică de săpun. Înainte de utilizare, trebuie uscată 
într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor de soare. 

o Verificați stratul superior al pernei – acesta trebuie să își revină 
la forma inițială după ce se exercită presiune asupra sa. Dacă nu 
își revine la forma inițială, dacă este tare și aplatizat, stratul 
superior trebuie înlocuit.  

o Verificați stratul de bază – acesta nu trebuie să fie deformat și nu 
trebuie să aibă bucăți lipsă sau să fie uzat. În caz contrar, stratul 
de bază trebuie înlocuit. 

o Este posibil ca stratul superior să fie înlocuit de două sau de trei 
ori înainte ca cel de bază să necesite înlocuire. 

o  
 

6. Întrebări frecvente cu privire la pernele de reducere a presiunii din 

spumă/burete (5 minute) 
 
Întrebare: Aveți întrebări în legătură cu acest tip de pernă? Răspundeți întrebărilor. 
 
Posibile întrebări Răspunsuri 
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Cum decid ce material 
textil să folosesc pentru 
husa perne? 

o Dacă este posibil, alegeți un material textil care să fie elastic. Se 
recomandă material impermeabil, dacă acesta este disponibil. Dacă 
materialul este rezistent la apă, asigurați-vă că nu este prea gros, în 
caz contrar, cutele vor lăsa urme pe pielea utilizatorului de scaun 
rulant, ceea ce poate provoca apariția escarelor. 

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

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

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

Această pernă se 
potrivește oricărui 
utilizator? 
 

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

cu ușurință. 

Această pernă se poate 
încălzi sau poate 
provoca transpirație? 
 

o Pernele confecționate din spumă se pot încălzi și pot provoca 
transpirația.   

o Cu toate acestea, perna are multe alte avantaje, astfel că acest 
aspect este un compromis acceptabil. 

Toți utilizatorii de scaun 
rulant au nevoie de o 
pernă pentru reducerea 
presiunii? 
 

o Nu – nu toți utilizatorii de scaun rulant au nevoie de o pernă pentru 
reducerea presiunii.  

o Luați în considerare factorii de risc despre care ați învățat în cadrul 
acestui curs, pentru a decide dacă există sau nu pericolul apariției 
escarelor la respectivul utilizator de scaun rulant. 

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

Ce se întâmplă atunci 
când perna este folosită 
invers, cu partea 
anterioară în spate sau 
cu partea superioară în 
jos? 
 

o Perna nu va funcționa corect și poate chiar să crească riscul apariției 
escarelor. 

o Întotdeauna asigurați-vă că utilizatorii de scaun rulant și membrii 
familiei acestora (acolo unde este cazul) înțeleg cum trebuie folosită 
perna și o întrețin în mod corect. 

o Dacă este necesar, marcați perna cu „față”, „spate”, „sus” și „jos”. 

Este această pernă 
adecvată pentru copii? 
 

o Da, acest tip de pernă li se potrivește și copiilor. Totuși, zona de 
reducere a presiunii la nivelul oaselor bazinului trebuie să fie mai 
mică. Vedeți mai sus cum trebuie stabilite dimensiunile unei perne 
pentru copii. 

o Mulți copii utilizatori de scaun rulant au nevoie de suport postural 
suplimentar. Există posibilitatea ca această pernă să nu ofere 
suficient sprijin postural. 
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7. Recapitulare puncte cheie (5 minute) 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 

 

B.9: Probarea produsului (a scaunului rulant) 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere în ordine corectă pașii din etapa de probare a produsului (a scaunului 

rulant); 
 să demonstreze modalitatea de verificare a dimensiunii și a celor mai frecvente ajustări 

pentru utilizatorul de scaun rulant individual.  

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 prezentări PPT: B.9 Probarea produsului (a scaunului rulant); 
 Manualul participantului; 
 DVD: Demonstrație probarea produsului (a scaunului rulant); 
 câte un scaun rulant pentru fiecare grupă alcătuită din trei participanți; 
 listă de verificare pentru probarea produsului (a scaunului rulant) -1 per participant. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte. 
 Locul unde va avea loc probarea produsului (a scaunului rulant). Dacă probarea 

produsului (a scaunului rulant) are loc pe teren, în comunitate, formatorii pot să facă 
recomandări cu privire la uneltele pe care participanții trebuie să le aibă la ei, precum și 
referitor la alte aspecte. 

 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Bune practici în etapa de probare a produsului (a scaunului rulant). 
3. Exercițiu practic probarea produsului (a .scaunului rulant). 
4. Recapitulare puncte cheie. 

2 
30 
25 
3 

Total durată sesiune 60 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 152. 

 

 
 
 

1. Introducere (2 minute) 

 

Explicați:  
o Probarea produsului (a scaunului rulant) este cea de-a șasea 

din cele opt ale etape ale furnizării serviciilor de scaune rulante. 
Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor învăța care sunt 
pașii ce trebuie parcurși. 

 

 
 

2. Bune practici în probarea produsului – a scaunului rulant (30 de minute) 

 

 

Explicați: Pe parcursul probării produsului (a scaunului rulant), 
utilizatorul și personalul furnizor de servicii de scaune rulante se 
asigură că: 
o scaunul rulant are dimensiunea potrivită și a fost ajustat 

corespunzător; 
o scaunul rulant și perna sprijină utilizatorul pentru ca acesta să 

poată meține poziția așezat; 
o dacă a fost prescrisă (selectată) o pernă pentru reducerea 

presiunii, aceasta este funcțională. 

 

Explicați: Bune practici în probarea produsului (a scaunului rulant) 
înseamnă: 

o verificarea măsurii și a ajustărilor; 
o verificarea posturii; 
o verificarea nivelului presiunii; 
o verificarea în timpul manevrării scaunului rulant. 
 

 
Verificați dacă scaunul rulant este pregătit pentru utilizare 
 
Explicați:  
o Asigurați-vă că scaunul rulant a fost verificat pentru a vedea dacă este gata de a fi utilizat în 

condiții de siguranță și dacă toate componentele sunt funcționale. 
 

Verificarea dimensiunii și a ajustărilor 

Explicați: 
o Am discutat deja despre modul în care scaunul rulant trebuie să se potrivească utilizatorului. 

Pe parcursul probării produsului (a scaunului rulant), trebuie să verificați (fizic) dacă acesta 
este adecvat. Respectați următoarele indicații: 
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Explicați: 
Pentru a verifica lățimea șezutului scaunului rulant: 
o treceți degetele prin spațiul dintre partea exterioară a coapselor 

utilizatorului și lateralele scaunului. Degetele ar trebui să 
încapă cu ușurință și să aibă suficient spațiu. 
 

 

Pentru a verifica adâncimea șezutului scaunului rulant:  
o verificați dacă utilizatorul stă în poziția așezat. 
o treceți mâna prin spațiul dintre pernă și partea posterioară a 

genunchilor. Distanța ar trebui să fie suficient de mare pentru 
două degete (30 mm). Distanța poate fi mai mare în cazul 
utilizatorilor care au picioare lungi. Se acceptă o distanță de 
până la 60 de mm.  

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

o verificați întotdeauna ambele părți. 
 

 

Pentru a verifica înălțimea suportului de picioare: 
o treceți mâna prin spațiul dintre coapsă și pernă. Presiunea 

trebuie să fie egală, iar coapsa să nu se ridice de pe suprafața 
pernei.. 

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

 

Pentru a verifica înălțimea spătarului: 
o întrebați utilizatorul de scaun rulant dacă spătarul este 

confortabil; 
o observați dacă trunchiul este în echilibru în raport cu șoldurile; 
o utilizatorul poate efectua propulsia scaunului rulant fără a fi 

împiedicat de spătar? 
 

 

Pentru a verifica poziția roților din spate, în vederea realizării 
propulsiei cu brațele: 
o cereți utilizatorului de scaun rulant să poziționeze mâinile pe 

partea superioară a inelelor de antrenare – coatele trebuie să 
formeze un unghi de 90 grade; 

o verificați împreună cu utilizatorul de scaun rulant dacă roțile din 
spate sunt poziționate corect pentru echilibru (înainte pentru 
activ, înspre înapoi pentru mai multă siguranță).  

 
 

 
 
 

Pentru a verifica înălțimea spătarului, în vederea realizării  
propulsiei cu picioarele: 
o Cereți utilizatorului să stea cu partea posterioară a bazinului 

sprijinită de spătarul scaunului rulant și cu piciorul cu care 
realizează propulsia așezat pe podea. Verificați dacă piciorul 
atinge podeaua cu toată suprafața talpei. 

Dacă înălțimea șezutului scaunului este prea mare, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante poate încerca: 
o să reducă înălțimea pernei; 
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o să atașeze un șezut rigid, poziționat mai jos decât șezutul 
original (apelați la sfatul sau sprijinul unei persoane care are 
cunoștințele tehnice necesare). 

Pentru utilizatorii care realizează propulsia cu ajutorul unui singur 
picior, avându-l pe celălalt poziționat pe suportul de picioare: 
o verificați ca nivelul presiunii de sub oasele bazinului de pe 

partea cu piciorul așezat pe suportul de picioare să nu 
depășească nivelul 3.  

 

Verificarea posturii 

Explicați: După verificarea dimensiunii și a ajustărilor, personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să se asigure că postura utilizatorului este cât mai apropiată de poziția așezat 
corectă. 
 

 

Întrebare: Care sunt aspectele ce trebuie verificate pentru a stabili 
dacă utilizatorul stă în poziția așezat? Încurajați participanții să 
răspundă. 

 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o bazinul este drept și se află în echilibru; 
o umerii sunt situați la același nivel, brațele au 

libertate de mișcare; 
o trunchiul este drept; 
o spatele urmează cele trei curburi naturale; 
o capul stă drept și în echilibru în raport cu 

corpul; 
o șoldurile flexate la 90 de grade; 

o coapsele în poziție ușor îndepărtat (în 
abducție); 

o genunchii și gleznele flexate într-un unghi 
de aproape de 90 de grade; 

o călcâiele pe aceeași linie cu genunchii sau 
în poziție ușor avansată sau ușor înspre 
spate; 

o tălpile poziționate drept pe podea. 
 

 

Explicați: Reamintiți-vă că nu toți utilizatorii stau în aceeși poziție. 
De exemplu, unii utilizatori de scaun rulant preferă să își țină 
picioarele îndoite înspre înapoi, într-un unghi diferit de 90 de grade.  
 

Verificați nivelul de presiune 

 

 

Explicați:  
o În cazul fiecărui utilizator de scaun rulant la care există pericolul 

apariției escarelor – verificați dacă presiunea de sub oasele 
bazinului se menține în limitele acceptate. 
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Verificarea cu scaunul rulant aflat în mișcare 

 

Explicați:  
Partea finală a etapei de probare este verificarea scaunului rulant în 
timp ce acesta este propulsat de utilizator sau manevrat de către 
însoțitor.  
 
Aspecte de verificat: 
o din punct de vedere al spătarului, există la nivelul umerilor 

libertatea de mișcare necesară pentru antrenarea scaunului 
rulant? 

o spătarul oferă suficient sprijin? 
o tălpile sunt poziționate pe suportul de picioare? 
o poziția roților din spate este corectă pentru respectivul utilizator? 

 
Explicați: Dacă utilizatorul nu poate propulsa singur echipamentul 
de mobilitate, rugați un membru de familie/însoțitor să împingă 
scaunul rulant. 
 

 

Material video: Vom viziona acum în întregime secțiunea care se referă la 
probarea produsului (a scaunului rulant). Aici sunt incluse: verificarea dimensiunii, a 
posturii și verificarea scaunului rulant în timpul manevrării acestuia.  
Împărțiți participanților lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant. 
Explicați: Participanții pot păstra formularul, pentru a nu omite niciunul din pașii 
acestei etape.  
Cereți participanților să urmărească materialul video și să identifice toate tipurile de 
verificări incluse pe listă.  
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
Verificați dacă există și alte aspecte de clarificat. 
 

3. Probarea produsului (a scaunului rulant) – probă practică (25 de minute) 

 
Activitate 
Grupe: Alcătuiți grupe de câte doi sau trei participanți. Fiecare grupă trebuie să aibă un 

scaun rulant și un formular de verificare preliminară utilizării scaunului rulant. 
Instrucțiuni: o Cereți fiecărei echipe să desemneze o persoană care să joace rolul 

utilizatorului de scaun rulant. Ceilalți membrii ai echipei trebuie să se asigure 
că scaunul rulant este adecvat pentru respectivul utilizator. 

o Reamintiți-le participanților să efectueze verificarea atât cu scaunul rulant aflat 
pe loc, cât și în timp ce acesta este propulsat de utilizator sau manevrat de 
însoțitor. Trebuie avute în vedere dimensiunea, postura și nivelul de presiune 
sub oasele bazinului. 

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor și oferiți ajutor dacă este necesar. 
Durata: Durata alocată pentru feedback este de 10 minute. 
Feedback: Cereți fiecărei echipe să prezinte pe scurt următoarele aspecte: 

o dacă scaunul rulant este sau nu potrivit utilizatorului de scaun rulant; 
o în cazul în care răspunsul este nu, întrebați care au fost problemele;  
o dacă este posibilă efectuarea unor ajustări sau scaunul rulant trebuie 

schimbat. 
 



   
  

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază. Manualul formatorului 
 Pagina 156. 

 

Explicați: Dacă scaunul rulant nu este corespunzător nici după ajustări, trebuie identificate soluții 
simple pentru a-l modifica. Acestea sunt explicate pe parcursul următoarei sesiuni. 
 
 

4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.10: Soluționarea problemelor 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere cele mai frecvente probleme în ceea ce privește dimensiunile scaunului 

rulant sau ajustările; 
 descrie soluții simple pentru cele mai frecvente probleme referitoare la dimensiunile 

scaunului rulant sau ajustări. 
 

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 prezentări PPT: B.10 Soluționarea problemelor; 
 Manualul participantului; 
 DVD: Soluționarea problemelor (partea 1 și partea 2); 
 un scaun rulant; 
 două plăci spumă/burete (aproximativ 100 mm x 100 mm x 50 mm) pentru 

demonstrație; 
 centură glezne/gambe (dacă există). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 scaunele rulante disponibile local – și orice soluții de ajustare sau modificare ce pot fi 

puse în practică în cazul lor; 
 materialele și resursele de care participanții dispun la locul de muncă. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Pregătiți pozele sau prezentările .ppt cu exemplele locale, pentru a ilustra soluțiile 
descrise în această sesiune. 
 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Adâncimea șezutului scaunului rulant este prea mare sau prea mică. 
3. Suportul de picioare este situat prea jos sau prea sus. 
4. Picioarele au tendința de a se poziționa înspre interior sau exterior. 
5. Picioarele alunecă de pe suportul de picioare. 
6. Recapitulare puncte cheie. 

3 
10 
5 

10 
10 
5 
2 

Total durată sesiune 45 
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1. Introducere (3 minute) 

 
Explicați: Se poate întâmpla ca personalul furnizor de servicii de scaune rulante să aibă dificultăți 
în a face un scaun rulant disponibil să răspundă cerințelor utilizatorului. Problema poate fi cauzată 
de fapul că: 
o gama de tipuri și de mărimi de scaune rulante disponibile este limitată; 
o utilizatorul are nevoie de sprijin suplimentar pentru a menține o poziție așezat confortabilă. 

 
 

 

o Pe parcursul acestei sesiuni vom analiza câteva soluții simple la 
cele mai frecvente probleme cauzate de limitările în ceea ce 
privește gama de dimensiuni și tipuri de scaune rulante 
disponibile. 

o Modificările și îmbunătățirea suportului postural sunt abordate în 
detaliu în modulul de instruire pentru nivelul intermediar. 
 

 
 
Toate aceste soluții presupun că am ales deja pentru respectivul utilizator scaunul rulant cu 
mărimea cea mai apropiată de cea recomandată, din cele disponibile. Este bine să verificați 
întotdeauna acest aspect, înainte de a recurge la modificarea unui scaun rulant. 
 
Întrebare: Care sunt unele din cele mai frecvente probleme pe care personalul furnizor de servicii 
de scaune rulant le-a întâlnit deja sau consideră că pot să apară? 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o adâncimea șezutului scaunului rulant este 

prea mare sau prea mică; 
o suportul de picioare este situate prea jos 

sau prea sus; 
o picioarele au tendința de a se poziționa 

înspre interior sau exterior; 

o picioarele alunecă de pe suportul de 
picioare; 

o scaunul rulant este prea lat. 

 
Explicați: Pe parcursul acestei sesiuni, vom analiza la cinci potențiale probleme. 
 

2.  Adâncimea șezutului scaunului rulant este prea mare sau prea mică (10 minute) 

Problemă: Adâncimea șezutului scaunului rulant este prea mică 

 

 

Descrieți potențialele soluții prezentate mai jos. 
Folosiți un scaun rulant pentru a face demonstrația. 
o Măriți adâncimea șezutului scaunui rulant prin extinderea cadrului 

șezutului și înlocuirea materialului textil (tapițeriei). 
o Dacă scaunul rulant are un cadru pliabil, verificați dacă suportul 

șezutului scaunului rulant este de sine stătător. Acest lucru 
înseamnă că el nu este integrat în ansamblul cadrului scaunului 
rulant. 

o În acest caz, se poate adăuga o extensie și se aplică un material 
textil care să aibă lungimea corespunzătoare. 
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o Dacă scaunul rulant are un cadru rigid, acoperit cu material textil, 
verificați dacă șezutul scaunului rulant este depășit în lungime de 
cadrul său 

o În acest caz, materialul textil poate fi înlocuit cu unul nou, de 
lungimea corespunzătoare, care să fie susținut de cadrul șezutului 
scaunului rulant. 

o Măriți adâncimea scaunului rulant adăugând o placă rigidă și o 
pernă. 

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

o Șezutul poate fi fixat deasupra cadrului șezutului. 
o Adăugați o pernă care are lățimea și adâncimea egale cu cele ale 

noului șezut. 

 

Explicați: Atunci când înlocuiți șezutului unui scaun rulant, rețineți 
următoarele. 
o Asigurați-vă că noul șezut este suficient de puternic pentru a 

suporta greutatea utilizatorului.  
o Dacă șezutului scaunul rulant este solid (rigid): 

o verificați șezutul, acesta nu trebuie să se îndoaie sau să se 
rupă în porțiunea ce depășește suprafața de ședere existentă. 
o asigurați-vă întotdeauna că toate șezuturile rigide sunt 
prevăzute cu o pernă, în cazul fiecărui utilizator de scaun rulant. 
o în timpul probării scaunului rulant, verificați dacă spătarul și 

suportul de picioare sunt la înălțimea corectă. Șezutul solid și 
perna vor ridica utilizatorul în scaunul rulant. 

Problemă: Adâncimea șezutului scaunului rulant este prea mare. 

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

 

Descrieți posibilele soluții prezentate mai jos. 
Folosiți un scaun rulant pentru a face demonstrația. 
o Pe șezutul existent, marcați care este adâncimea necesară. 
o Dacă șezutul este acoperit cu material textil (tapițerie): 

îndepărtați materialul, scurtați-l (folosind o mașină de cusut 
industrială) și înlocuiți.  

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

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

 

 

Explicați: Atunci când scurtați șezutul scaunului rulant, rețineți: 
o atunci când tăiați un șezut rigid – asigurați-vă întotdeauna ca 

toate marginile sunt netezite și că nu există așchii. 
o atunci când tăiați o pernă – tăiați întotdeauna din partea frontală, 

pentru ca zona de reducere a presiunii, aflată în partea din spate 
a pernei, să nu fie modificată. 

 
Explicați: Dacă adâncimea scaunului rulant este mai scurtă cu peste 100 mm decât adâncimea 
bazinului utilizatorului (în cazul unui utilizator adult), acest lucru poate constitui o problemă. 
Scaunul rulant nu va oferi suficient suport pentru ca utilizatorul să stea confortabil în scaunul 
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rulant. De asemenea, există riscul creșterii nivelului de presiune la nivelul anumitor porțiuni, cum ar 
fi oasele bazinului. 
 
 

3. Suportul de picioare este situat prea jos sau prea sus (5 minute) 

Problemă: Suportul de picioare este situate prea jos 

Explicați: Dacă suportul de picioare se află prea jos, utilizatorul de scaun rulant nu își va putea 
poziționa în mod confortabil picioarele pe acesta. Acest lucru poate determina alunecarea în față a 
utilizatorului sau senzația de instabilitate, iar în acest caz nu va exista suficient sprijin pentru 
menținerea poziției așezat. 
 

 

Descrieți posibilele soluții prezentate mai jos. 
Folosiți un scaun rulant pentru a face demonstrația. 

o Măriți înălțimea suportului de picioare prin scurtarea cadrului pe care este montat acesta. 
o În cazul celor mai multe scaune rulante cu patru roți, cadrul suportului de picioare poate fi scurtat.  
o Înălțați suportul de picioare prin adăugarea unor elemente suplimentare. 

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

 

Explicați:  
o Atunci când modificați cadrul suportului de picioare – 

întotdeauna asigurați-vă că mecanismul de ajustare rămâne 
funcțional. 

o Verificați ca această ajustare să nu împiedice plierea 
suporturilor de picioare (acolo unde ele pot fi pliate). 

 

Problemă: Suportul de picioare este situat prea sus 

 
Explicați: Dacă suportul de picioare este poziționat prea sus, coapsele utilizatorului nu vor avea o 
poziție confortabilă pe șezutul scaunului rulant. Suportul de picioare situat prea sus poate crește 
presiunea pe oasele bazinului.  
 

 

Descrieți posibilele soluții prezentate mai jos. 
Folosiți un scaun rulant pentru a face demonstrația. 
o Coborâți suportul de picioare prin lungirea tubului de extensie 

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

mai lung. 
o dacă da, înlocuiți-l cu unul similar, având același diametru și 
aceeași rezistență. 
o Măriți înălțimea pernei: 
o Măriți înălțimea pernei sau ridicați perna prin adăugarea 

unui element solid sub aceasta. 
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Explicați:  
o În cazul în care este coborât suportul de picioare – asigurați-vă 

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

o Atunci când înălțimea pernei devine mai mare: 
o nu folosiți spumă moale pentru a crește înălțimea pernei. 
Aceasta se va comprima și, de asemenea, va da senzație de 
instabilitate;  
o în timpul probării scaunului rulant, verificați dacă spătarul și 

suporturile de brațe sunt la înălțimea corectă. Perna mai 
înaltă va ridica utilizatorul în scaunul rulant; 

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

 

4. Picioarele au tendința de a se poziționa înspre interior sau exterior. (10 minute) 

 
Explicați:  
o Uneori, picioarele utilizatorului pot avea tendința de a sta înspre interior sau înspre exterior. 

Acest lucru poate fi cauzat de modul în care utilizatorul este obișnuit să stea sau de alți factori 
fizici (de exemplu, de forță musculară redusă). Ajustările simple în ceea ce privește șezutul 
scaunului rulant sau perna pot ajuta la reducerea problemei. 

 
 

 

Material video: Soluționarea problemelor. Acest material video scurt îl are ca 
personaj pe Gary, un utilizator de scaun rulant ale cărui picioare au tendința de a 
se poziționa înspre interior sau exterior.  
Prezentați materialul video: (partea 1 – Gary) 
După vizionarea materialului video întrebați: Care a fost soluția găsită de terapeut? 
Încurajați participanții să răspundă.  

 
Explicați că în acest exemplu soluția identificată a fost adăugarea unor inserții la perna existentă, 
pentru a ajuta coapsele să stea în poziție neutră. A fost mărită porțiunea ridicată, pe partea 
exterioară a coapselor. Există posibilitatea adăugării unei perne cu contur. Dacă picioarele au 
tendința de a aluneca înspre interior, porțiunea ridicată dinspre interior ar fi trebuit redusă. 

 

 
Descrieți posibilele soluții prezentate mai jos. 
o Folosiți un scaun rulant pentru a face demonstrația. 
o Verificați cu atenție înălțimea suportului de picioare: 

o asigurați-vă că înălțimea suportului de picioare sprijină în 
mod corect utilizatorul de scaun rulant (presiunea la 
nivelul tălpilor și sub coapse trebuie să fie distribuită în 
mod egal); 

o Verificați dacă șezutul scaunului rulant este întins în mod 
corespunzător: 

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

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

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

  

5. Picioarele alunecă de pe suportul de picioare (10 minute) 

 
Explicați:  
o Uneori, picioarele utilizatorului alunecă de pe suportul de picioare. Acest lucru poate fi 

determinat de factori fizici (de exemplu, lipsa forței musculare sau spasme musculare).  
o Adăugarea unor centuri ajută la reducerea problemei.  
 

 

Descrieți posibilele soluții prezentate mai jos. 
Folosiți un scaun rulant pentru a face demonstrația. 
Verificați cu atenție înălțimea la care este situată suportul de 

picioare:  
o asigurați-vă că înălțimea suportului de picioare oferă 

utilizatorului un sprijin adecvat (presiunea la nivelul tălpilor și 
sub coapse trebuie să fie distribuită în mod egal). 

o Ajustați unghiul suportului de picioare (acolo unde este 
posibil).  
o verificați dacă unghiul suportului de picioare poate fi 
ajustat.  
o dacă da – încercați să măriți unghiul suportului de picioare. 
Acest lucru poate ajuta la menținerea în poziția corectă a 
piciorului. 

o Adăugați o centură: 
o atașați o centură pe cadrul de susținere ale suporturilor de 
picioare, la nivelul gleznelor. 
o dacă laba piciorului are tendința să alunece în spate, 
centura se fixează în spatele picioarelor. 
o dacă laba piciorului are tendința să alunece în față, centura 
se fixează în fața picioarelor. 

 

Explicați: 
o Asigurați-vă că centura poate fi îndepărtată cu ușurință, în așa 

fel încât utilizatorul să poată efectua fără efort transferul în și 
din scaunul rulant. 

o Verificați dacă utilizatorul de scaun rulant poate ajunge fără 
ajutor la centură și dacă poate să o fixeze și să o îndepărteze 
cu ușurință. 

 
Explicați: O altă problemă o constituie picioarele care nu sunt sprijinite în mod egal pe suportul de 
picioare. Acest lucru este deseori determinat de faptul că piciorul nu poate sta în poziție neutră. 
 

 

Material video: Soluționarea problemelor. Acest material video scurt îl are ca 
personaj pe Arun, un utilizator de scaun rulant al cărui picioare nu sunt spriijinite în 
mod egal pe suportul de picioare.  
Prezentați materialul video: (partea 2 – Arun) 
După vizionarea materialului video întrebați: Care a fost soluția găsită de terapeut? 
Încurajați participanții să răspundă.  
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6. Scaunul rulant este prea lat (5 minute) 

 
Explicați: Uneori, chiar și cea mai mică mărime de scaun rulant disponibilă este prea mare pentru 
utilizatorul căruia i s-a prescris echipamentul de mobilitate. Dacă șezutul scaunului este prea lat, 
utilizatorului îi va fi greu să stea în poziția așezat și există posibilitatea ca el să alunece într-o 
parte.  
Niște simple inserții de spumă pot să ofere utilizatorului sprijinul necesar pentru a sta în poziția 
așezat. 
 

 

Descrieți posibilele soluții prezentate mai jos. 
o Folosiți un scaun rulant pentru a face demonstrația. 
o Adăugați inserții de spumă de ambele părți ale bazinului. 

o măsurați spațiul dintre utilizator (poziționat pe mijlocul 
scaunului rulant, cu spatele sprijnit de spătar) și fiecare 
apăratoare lateral; 
o tăiați și adăugați inserții de spumă de ambele părți, pentru a 

umple spațiul dintre utilizator și partea laterală a scaunului 
rulant; 
o verificați dacă se potrivește; 
o aplicați o husă și atașați inserțiile de spumă. Dacă 

suporturile de brațe sunt rigide, aceste inserții pot fi atașate de 
suport. Ele pot fi aplicate și pe partea superioară a pernei. 

 

Explicați:  
o Inserțiile nu trebuie să depășească nivelul până la care ajunge 

trunchiul utilizatorului. 
o Dacă scaunul rulant este foarte lat, utilizatorul poate avea 

dificultăți în a ajunge la inelele de antrenare.  
o Mișcarea forțată pentru a ajunge la inelele de antrenare poate 

provoca rănirea umărului. 
o Înainte de a prescrie (selecta) scaunul rulant, asigurați-vă că 

acesta poate fi folosit în condiții de siguranță de către utilizator. 
 
 

7. Recapitulare puncte cheie (2 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.11: Instruirea utilizatorului de scaun rulant 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să enumere care sunt abilitățile pe care utilizatorul le poate dobândi cu ajutorul 

personalului furnizor de servicii de scaune rulante, la primirea unui scaun rulant nou. 
 să enumere „bune practici în metoda de instruire”; 
 demonstreze că pot instrui un coleg cu privire la o abilitate legată de utilizarea 

scaunului rulant. 

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 prezentare PPT: B.11 Instruirea utilizatorului de scaun rulant; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 câte un scaun rulant pentru fiecare grupă de câte trei participanți; 
 lista de verificare pentru instruirea utilizatorului de scaun rulant (1 per participant). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 grupuri situate la nivel local, care pot oferi utilizatorului instruire suplimentară și 

consiliere. 
 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 1. Introducere. 
2. Care sunt abilitățile de manevrare a scaunului rulant care sunt de folos 

utilizatorului?  
3. Exercițiu de instruire a utilizatorului de scaun rulant.  
4. Recapitulare puncte cheie. 

2 
10 
45 
3 

Total durată sesiune 60 
 
 

1. Introducere (2 minute) 

 

 

Explicați:  
o Instruirea utilizatorului este cea de-a șaptea etapă a procesului 

de livrare a serviciilor de scaune rulante. Informațiile și instruirea 
îi ajută pe cei mai mulți utilizatori să beneficieze într-o cât mai 
mare măsură de avantajele unui scaun rulant. 

o Fără parcurgerea acestei etape, există posibilitatea ca utilizatorul 
să nu folosească scaunul rulant la întregul potențial al acestuia. 

o Pe parcursul acestei sesiuni, vom vorbi despre abilitățile pe care 
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utilizatorul le poate dobândi cu ajutorul personalului furnizor de 
servicii de scaune rulante, la primirea echipamentului de 
mobilitate. Vom folosi lista de verificare pentru instruirea 
utilizatorului și vom exersa metodele de instruire. 

 
 

2. Care sunt acele abilități care pot ajuta utilizatorul de scaun rulant? (10 minute) 

 
Întrebare: Care sunt aspectele învățate de participanți în timpul curs și care pot fi transmise 
utilizatorilor de scaun rulant? Gândiți-vă la elementele care le vor fi de folos utilizatorilor în ceea ce 
privește: 
o menținerea stării de sănătate; 
o utilizarea scaunului rulant în exterior și în interior; 
o întreținerea scaunului rulant pentru creșterea duratei de viață a acestuia.  
Reamintiți-le participanților materialul video în care este prezentată Sai, în care vorbește despre 
ce a ajutat-o pe ea să meargă la școală. 
Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o metode pentru reducerea riscului apariției escarelor; 
o tehnici de manevrare a scaunului rulant; 
o tehnici de transfer în și din scaunul rulant; 
o mobilitatea în scaunul rulant; 
o soluționarea problemelor; 
o întreținerea scaunului rulant și a pernei; 
o care sunt organizațiile sau serviciile care le pot oferi asistență. 
 

 

Explicați: Cele mai importante șase aspecte care trebuie transmise 
în timpul instruirii sunt: 
o modalitatea de manevrare a scaunului rulant; 

 

 

 

o prevenirea apariției escarelor și ce trebuie făcut în cazul în care 
acestea se formează; 

 

 

o tehnici de transfer în și din scaunul rulant; 
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o mobilitatea în scaunul rulant – în conformitate cu nevoile 
utilizatorului; 

 

 

o întreținerea la domiciliu a scaunului rulant și a pernei. 
Explicați: Vom discuta mai multe despre acest subiect în cadrul 
următoarei sesiuni. 
 

 

o cum trebuie acționat în cazul apariției unor probleme. 
 

 
Fiecare participant va primi câte un scaun rulant și o lista de verificare.  
Explicați:  
o Lista de verificare de pe pagina următoare conține abilitățile specifice de care utilizatorul de 

scaun rulant ar putea avea nevoie. Este posibil ca unii utilizatori să fi dobândit deja aceste 
abilități; totodată, nu toate abilitățile sunt necesare tuturor utilizatorilor de scaun rulant. 

o Cu ajutorul acestei liste de verificare, personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate 
identifica punctele care trebuie incluse în instruirea utilizatorului. Acestea se stabilesc prin 
evaluare și prin discuțiile cu utilizatorul. În acest caz, lista de verificare este utilă și pentru a 
înregistra temele care au fost incluse în instruirea utilizatorului de scaun rulant. 

o Verificați întotdeauna împreună cu utilizatorul de scaun rulant dacă acesta dorește ca însoțitorii 
să fie instruiți pentru a dobândi anumite abilități. O mare parte dintre utilizatori sunt asistați de 
către familie sau însoțitori, de aceea este benefic pentru toți cei implicați ca aceștia să învețe 
modalități de utilizare și de întreținere a scaunului rulant. 
 

 

3. Exercițiu de instruire pentru utilizatorul de scaun rulant (45 de minute) 

Întrebare: Care sunt aspectele care determină ca intruirea utilizatorului de scaun rulant să fie una 
eficientă? Participanților li se cere să se gândească la exemple de metode de predare de succes 
pe care le-au întâlnit (poate chiar în timpul acestui curs de instruire!). 
Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o identificarea aspectelor pe care utilizatorul le cunoaște deja. 
o explicarea, demonstrarea abilităților și oferirea oportunității de a exersa cele învățate 
o folosirea unui limbaj care poate fi înțeles de către toată lumea 
o folosirea unor alți utilizatori de scaun rulant ca instructori 
o utilizarea unor bune abilități de comunicare 
o încurajarea utilizatorul de scaun rulant 
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Explicați: Este important ca utilizatorul să exerseze toate abilitățile nou dobândite. Se recomandă 
să începeți predarea fiecărei manevre cu o demonstrație. Apoi, dați utilizatorului oportunitatea să o 
exerseze. 
 
Activitate desfășurată în grupe mici 
Grupe: Formați echipe de câte doi sau trei participanți. 
Instrucțiuni: o Cereți grupelor să citească cazurile din caietul de exerciții practice. Scopul 

este identificarea a cel puțin trei abilități care ar putea fi de folos în cazul 
fiecărui utilizator prezentat. 

o Pentru fiecare caz, grupa ar trebui să exerseze cel puțin una din abilitățile 
identificate în prealabil. Fiecare membru al grupului ar trebui să aibă, pe rând, 
rolul utilizatorului de scaun rulant, cel al unui membru de familie și cel al 
instructorului.  

o Reamințile-le participanților să țină cont de cerințele referitoare la abilitățile de 
comunicare și despre bunele practici în instruire. Subliniați importanța 
demonstrației și a exercițiului practic. 

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor și oferiți sprijin dacă este necesar.  
Durata: Durata exercițiului este de 30 de minute, cu 15 minute alocate pentru feedback. 
Feedback: Cereți fiecărei grupe să evidențieze o metodă adecvată de predare pe care au 

aplicat-o sau pe care au observat-o. 
 
 
Moses Observații pentru formatori: 

Moses are vârsta de 23 de ani. În urmă cu doi ani a căzut 
din spatele unui camion și a devenit paraplegic. A petrecut 
un an la spital și s-a întors în satul său cu un scaun rulant 
vechi, primit donație. Scaunul rulant s-a stricat foarte 
repede și el nu l-a mai putut utiliza. Moses a avut și o 
escară, care acum e vindecată. 
Moses tocmai a primit, de la furnizorul de servicii de 
scaune rulante, un scaun nou, cu o pernă pentru 
reducerea presiunii. Acesta este fabricat pentru a putea fi 
folosit pe teren accidentat. Moses este nerăbdător să se 
întoarcă acasă cu noul său scaun rulant și speră să 
devină mai independent. 
 

Cele mai importante abilități: 
o manevrarea scaunului rulant și 

folosirea pernei pentru reducerea 
presiunii; 

o prevenirea apariției escarelor; 
o transferul în și din scaunul rulant; 
o abilități de manevrare a scaunului 

rulant; 
o întreținerea la domiciliu a 

scaunului rulant și a pernei; 
o alte organizații sau servicii care 

pot oferi asistență. 

 
Sian Observații pentru formatori: 

Sian are 40 de ani și are o amputație bilaterală, de 
deasupra genunchilor. Este utilizator de scaun rulant de 
20 de ani și în această perioadă a avut cinci scaune 
rulante. În opinia sa, acestea s-au defectat repede. 
Sian este o persoană foarte activă și lucrează într-un 
magazin din localitate. El merge de acasă la magazin în 
fiecare zi, pe un drum accidentat, frecvent acoperit de 
noroi. El a demonstrat personalului furnizor de servicii de 
scaune rulante cum știe să stea în echilibru pe două roți. 
Lui Sian tocmai i s-a recomandat un scaun rulant nou. El 
speră ca acesta să dureze mai mult de șase luni, cât a 
rezistat ultimul pe care l-a avut. 

Cele mai importante abilități: 
o întreținerea la domiciliu a 

scaunului rulant și a pernei – 
efectuarea acestor operațiuni la 
intervale regulate va mări durata 
de viață a scaunului rulant. 
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Zoe Observații pentru formatori: 
Zoe are vârsta de 16 ani. În copilărie, ea a avut 
poliomielită și din această cauză nu mai poate merge. Zoe 
este foarte timidă și nu a mers la școală până acum. 
Mama ei a învățat-o acasă să scrie și să citească. Ea 
tocmai am primit un scaun rulant și le-a demonstrat celor 
care oferă servicii utilizatorilor că poate efectua cu 
ușurință transferul în și din acesta. 
Zoe este interesată să urmeze cursurile unei școli 
profesionale din localitate, dar nu crede că se poate 
deplasa la școală și înapoi. Există și câteva trepte la 
intrarea în clădirea școlii. O îngrijorează aspectele legate 
de accesul la toaletă în timpul cât se află la școală. 

Cele mai importante abilități: 
o abilități de manevrare a scaunului 

rulant – în special urcarea și 
coborârea treptelor; 

o transferul – tehnici de transfer din 
scaun rulant pe toaletă și invers.  

 
 
 
 
 

 

4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.12: Întreținerea și reparațiile 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze modul în care scaunul rulant va fi întreținut la domiciliu; 
 să identifice problemele tehnice care apar cel mai frecvent și să explice cum pot fi 

acestea rezolvate la nivel local/în comunitate. 

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 Prezentare PPT: B.12 Întreținerea și reparațiile; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Întreținerea scaunului rulant la domiciliu;  
 Afiș: Întreținerea scaunului rulant la domiciliu; 
 scaune rulante care au nevoie de reparații, inclusiv: anvelope cu pană, frâne 

nefuncționale, pernă deteriorată, pete de coroziune, tapițerie deformată, șuruburi care 
nu mai sunt strânse adecvat, spițe care nu mai sunt strânse corespunzător sau spițe 
lipsă, rulmenți deteriorați, inele de antrenare deteriorate. Este posibil ca același scaun 
rulant să aibă nevoie de mai multe tipuri de reparații. 

 1 trusă de întreținere a scaunului rulant la domiciliu (vedeți lista de echipamente). 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 unde pot fi reparate scaunele rulante în locurile de unde vin participanții; 
 subliniați orice cerințe specifice în ceea ce privește reparațiile și întreținerea scaunelor 

rulante disponibile local; 
 dacă furnizorii de servicii de scaune rulante de unde provin participanții oferă servicii de 

reparații – dacă da, cum pot avea utilizatorii acces la acestea și dacă sunt contra cost. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

 Prezentați afișul Întreținerea scaunului rulant la domiciliu”, în așa fel încât toți 
participanții să îl poată vedea. 

 Pregătiți scaunele rulante pentru reparații și etichetați-le cu A, B, C, etc. Pregătiți-le în 
sala de curs. 

 Asigurați-vă că în sală există o persoană care stăpânește aspectele tehnice și care 
poate răspunde întrebărilor detaliate despre reparații (dacă formatorii simt că nu 
stăpânesc suficient de bine acest subiect). 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Prevenirea reparațiilor: întreținerea la domiciliu. 
3. Reparații uzuale ale scaunului rulant și ale pernei. 
4. Recapitulare puncte cheie. 

2 
60 
55 
3 

Total durată sesiune 120 
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1. Introducere (2 minute) 

 

 

Explicați:  
o Îngrijirea regulată a scaunului rulant și a pernei duce la evitarea 

costurilor determinate de reparații, crește durata de viață a 
acestuia și previne producerea de răniri ale utilizatorului sau 
deteriorările pe termen lung ale stării de sănătate. 

o Un scaun rulant bine întreținut este mai confortabil, este mai 
ușor de folosit, iar manevrarea sa necesită un consum de 
energie mai mic din partea utilizatorului. 

o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante are 
responsabilitatea de a informa utilizatorul de scaun rulant cu 
privire la modalitățile de întreținere la domiciliu ale scaunului 
rulant și ale pernei. 

o Pe parcursul acestei sesiuni, vom învăța despre modalitatea de 
întreținere la domiciliu a scaunului rulant și a pernei, precum și 
despre soluțiile în cazul în care acestea au nevoie de reparații. 

 
 

2. Prevenirea reparațiilor: întreținerea la domiciliu (60 de minute) 

 
Prezentați afișul „Întreținerea scaunului rulant la domiciliu”. 
 
Notă pentru formatori: În materialul .ppt de mai jos se explică modalitatea de întreținere a 
scaunului rulant la domiciliu. Fiecare slide explică de ce respective activitate este importantă și 
menționează care este intervalul de timp recomandat. Formatorii trebuie să adauge informațiile de 
mai jos. 
 

 

Explicați:  
o Există șase lucruri pe care utilizatorii de scaun rulant le pot face 

acasă pentru a întreține scaunul rulant și perna. 
o Enumerați (vezi slide). 
 

 

Explicați: 
o De ce, cu ce frecvență și cum (vezi slide). 
Adăugați:  
o Atenție la părțile mobile și la porțiunile unde tapițeria întâlnește 

cadrul. 
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Explicați: 
o De ce, cu ce frecvență și cum (vezi slide). 
Adăugați:  
o Nu pulverizați soluții lubrifiante pe rulmenți, acestea pot 

îndepărta uleiul care face ca rulmenții să funcționeze 
corespunzător. 

o Nu folosiți substanțe pentru decapare, deoarece acestea produc 
deteriorări ale scaunului rulant. 

Întrebare: Ce tipuri de ulei sunt disponibile în zona de unde provin 
participanții? 

 

Explicați: 
o De ce, cu ce frecvență și cum (vezi slide). 
Adăugați:  
o Verificați dacă anvelopele sunt pneumatice. 
o Pentru verificarea presiunii – apăsați cu putere pe anvelopă, 

folosind degetul mare. Aceasta ar trebui să se deformeze puțin 
sub acțiunea degetului (circa 5 mm). 

o Presiunea din cele două anvelope trebuie să fie egală. 
 

 

Explicați 
o De ce, cu ce frecvență și cum (vezi slide). 
Adăugați:  
o Nu strângeți exagerat. 
o Evitați șuruburile cu cap în cruce. 

 

Explicați  
o De ce, cu ce frecvență și cum (vezi slide). 
o Adăugați: Pentru a verifica spițele – strângeți toate spițele roții 

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

o Cheia pentru spițe este o unealtă importantă pentru utilizatorul 
de scaun rulant. Aceasta poate fi găsită la cele mai multe 
magazine de biciclete. 

o Este posibil ca spițele să fie prea strânse. Dacă sunt prea rigide, 
acest lucru poate însemna că sunt prea strânse și că trebuie 
desfăcute 

 

Explicați 
o De ce, cu ce frecvență și cum (vezi slide). 
Adăugați: Dacă tapițeria s-a uzat sau în cazul în care cusăturile s-
au desfăcut, este recomandabil ca aceste probleme să fie rezolvate 
înainte ca ele să se agraveze. 
o Dacă există pete de rugină, acestea pot fi îndepărtate cu 

șmirghel sau cu o perie metalică. Suprafața se acoperă cu 
vopsea sau se aplică ulei pe părțile metalice. 

 

Explicați 
o De ce, cu ce frecvență și cum (vezi slide). 
Adăugați: Verificați dacă există zone în care materialul este uzat, 
murdărie sau găuri în husă și/sau în spumă/burete. 
o Dacă perna este uzată, aceasta trebuie verificată de personalul 

furnizor de servicii de scaune rulante. Ar putea fi necesară 
înlocuirea pernei. 
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Material video: Întreținerea la domiciliu a scaunului rulant. Acest material video 
scurt prezintă modul în care un utilizator de scaun rulant desfășoară activități de 
întreținere a echipamentului de mobilitate. Este important ca utilizatorii de scaun 
rulant să fie instruiți în acest sens.  
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte trei participanți. Fiecare grupă va lucra cu un scaun rulant. 

Plasați în mijlocul sălii de curs suficiente unelte și echipamente necesare pentru 
întreținerea la domiciliu, asigurându-vă că toți participanții au acces. 

Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe să desfășoare activitățile specifice întreținerii la domiciliu a 
scaunului rulant. 
Reamintiți-le participanților să parcurgă toți pașii prezentați în afiș. 

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor. Răspundeți întrebărilor și explicați în detaliu 
tehnicile, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Durata exercițiului este de 30 de minute. 
Feedback: Întrebare: Aveți întrebări cu privire la pașii etapei de întreținere la domiciliu a 

scaunului rulant?  
 
 

3. Reparații uzuale ale scaunului rulant și ale pernei (55 de minute) 

 
Explicați: Scaunele rulante și pernele necesită uneori reparații. Personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante trebuie să poată efectua aceste reparații sau să sfătuiască utilizatorii de scaun rulant 
unde să apeleze pentru asistență. Unii utilizatori reușesc foarte bine să rezolve singuri problema 
reparațiilor, alții au nevoie de ajutor. Toți utilizatorii vor beneficia de pe urma informațiilor cu privire la 
locurile unde scaunul rulant și perna pot fi reparate. 
Întrebare: Unde pot beneficia utilizatorii de asistență pentru repararea scaunului rulant?  
Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o  atelier reparații biciclete; 
o atelier mecanic auto sau motociclete; 
o ateliere sudare, instalații (părți metalice), tâmplărie, dulgherie (părți de lemn); 
o utilizatorul de scaun rulant, un membru de familie al utilizatorului de scaun rulant, o rudă sau 

un vecin al acestuia; 
o croitor pentru repararea părților din material textil (tapițeriei); 
o facilități pentru utilizatori scaun rulant. 
 
Întrebare: Care sunt cele mai frecvente probleme care apar la scaunul rulant? 
Încurajați participanții să răspundă și notați răspunsurile. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o pernă comprimată sau deteriorată; 
o tapițerie deformată sau ruptă; 
o coroziune sau rugină a părților metalice; 
o spițe largi, lipsă sau spițe deteriorate; 
o șuruburi, piulițe strânse necorespunzător 

sau care lipsesc; 
o distrugerea roților frontale; 

o anvelope cu pană sau dezumflate; 
o anvelope și roți frontale uzate; 
o rulmenți cu depuneri de murdărie, uzați sau 

deteriorați; 
o frâne nefuncționale. 
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Activitate în grupe mici 
Grupe: Formați grupe de câte trei participanți.  
Instrucțiuni: Cereți grupelor: 

o să evalueze fiecare scaun rulant pentru a determina ce fel de reparații sunt 
necesare  

o să ia în considerare problemele notate pe tablă 
o să răspundă, în Caietul de exerciții practice, întrebărilor referitoare la fiecare 

scaun rulant. 
Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor.  

Răspundeți întrebărilor și ajutați participanții să identifice care sunt reparațiile 
necesare. Unii participanți se vor descurca mai bine, în funcție de gradul de 
experiență în probleme tehnice. 
Nu este obligatoriu ca fiecare persoană să aibă abilitatea de a repara ea însăși 
scaunul rulant. Aspectul cel mai important este capacitatea de a identifica 
problema și soluția la problemă. 

Durata: Durata exercițiului este de 30 de minute. 
Feedback: Cereți grupelor să prezinte care sunt reparațiile necesare în cazul fiecărui scaun 

rulant. Asigurați-vă că fiecare echipă are ocazia să descrie cel puțin un scaun 
rulant. Pentru fiecare reparație identificată, întrebați: de ce este asta o problemă 
pentru utilizatorul de scaun rulant? 

 
 

4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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Sesiunea practică 2: Probarea produsului (a scaunului rulant) și 
instruirea utilizatorului  
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze că știu care sunt pașii din etapa de probare a produsului (a scaunului 

rulant) - nivel de bază, cu asistență. 
 să demonstreze că au învățat modalitatea de instruire a utilizatorului în ceea ce privește 

folosirea eficientă și întreținerea scaunului rulant. 

R
ES

U
R

SE
 

 Lista de verificare și observații pentru formator: sesiunea practică 2. 
 Formularele de evaluare și prescriere (selecție) completate în sesiunea practică 1 
 Liste de verificare pentru probarea produsului (a scaunului rulant) și pentru instruirea 

utilizatorului de scaun rulant (furnizate participanților mai devreme). 
 Un spațiu curat și liniștit pentru fiecare grupă. 
 Scaunele rulante pregătite pentru probarea produsului (a scaunului rulant). 
 Ruletă și unelte pentru ajustarea scaunului rulant – un set per grup. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 factorii culturali – de exemplu, dacă se acceptă formarea de grupe mixte (femei și 

bărbați) pentru faza de probare a produsului (a scaunului rulant) și de instruire a 
utilizatorului de scaun rulant; 

 factorii lingvisitici – de exemplu, dacă utilizatorii de scaun rulant care participă vorbesc 
aceeași limbă ca și participanții; 

 toată documentația de care furnizorul de servicii de scaune rulante are nevoie atunci 
când se furnizează scaunul rulant – de exemplu, număr și serie scaun rulant 

 modalitatea în care formatorii vor gestiona orice problemă care apare pe parcursul 
probării produsului (a scaunului rulant) și a instruirii și care nu poate fi abordată în 
contextul cursului. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Dacă se lucrează cu mai mult de trei grupe, solicitați unui alt formator să vă asiste la 
monitorizarea activității grupelor. 

 Confirmați orarul și detaliile referitoare la deplasare ale utilizatorilor de scaun rulant 
voluntari. Asigurați-vă că ați inclus în comanda pentru pauza de cafea/prânz utilizatorii 
de scaun rulant, împreună cu membrii de familie sau însoțitorii lor.  

 Desemnați o persoană care să întâmpine la sosire utilizatorii de scaun rulant și care să 
le indice locul unde pot aștepta începerea sesiunii. 

 Pregătiți zona pentru probarea produsului (a scaunului rulant), care constă dintr-un pat 
pentru evaluare și un paravan. Toate instrumentele necesare probării produsului 
(scaunului rulant) trebuie să fie disponibile pe pat (sau organizați transportul 
materialelor, dacă sesiunea practică are loc pe teren, în comunitate).   

 Asigurați-vă că scaunele rulante care vor fi probate sunt pregătite în totalitate (verificați 
conformitatea cu formularele de prescriere și asigurați-vă că listele preliminare utilizării 
scaunului rulant au fost completate): 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 1. Probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea: 
o Instrucțiuni și pregătire. 
o Probarea produsului (a scaunului rulant). 
o Instruirea utilizatorului de scaun rulant. 
o Feedback. 

 
5 

45 
50 
20 

Total durată sesiune 120 
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2. Feedback oferit de utilizatorul de scaun rulant (opțional – în funcție de utilizatorii 
de scaun rulant și de durata de timp disponibilă). 

30 

 

1. Probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea utilizatorului, inclusiv 

feedback (120 de minute) 
 
Notă pentru formatori: Pe parcursul sesiunii practice 2, folosiți lista de verificare și observații 
pentru formatori. Aceasta vă va ghida în monitorizarea activității echipelor pe durata desfășurării 
sesiunii practice. Notați toate exemplele de bună practică și toate erorile. Subliniați-le atunci când 
oferiți feedback (tabelul). 
 
Activitate 
Grupe: o Grupele ar trebui să aibă aceeași componență ca și la sesiunea practică 1. 

o Numiți câte un responsabil în cadrul fiecărei grupe (acesta poate fi aceeași 
persoană care a avut rolul de reponsabil în sesiunea practică 1 sau un alt 
membru al grupei).  

o Desemnați spațiul în care va lucra fiecare echipă. 
o Explicați unde pot fi găsite materialele și uneltele.  
o Asigurați-vă că toate echipele au liste de verificare pentru probarea produslui 

(a scaunului rulant) și pentru instruirea utilizatorului. 
Instrucțiuni: Explicați următoarele aspecte: 

Scopul sesiunii practice: 
o Scopul acestei sesiuni practice este parcugerea etapelor șase și șapte din 

procesul de livrare a serviciilor de scaune rulante – probarea produsului (a 
scaunului rulant) și instruirea utilizatorului – lucrând cu utilizatorii de scaun 
rulant prezenți la sesiunea practică 1. 

o Există posibilitatea ca participanții să nu poată termina pregătirea scaunului 
rulant în perioada de timp alocată. Acest lucru depinde de prima probare a 
produsului (a scaunului rulant), de modificările/ajustărie care sunt necesare. 
Totuși, participanții trebuie să încerce să utilizeze cât mai eficient timpul alocat 
sesiunii practice, pentru a rezolva cât mai multe din aceste aspecte. Dacă 
scaunul rulant nu poate fi pregătit în totalitate, ne vom asigura că acesta va fi 
gata după curs. 

Responsabilul: 
Persoana desemnată ca fiind responsabilul trebuie să se asigure că toți pașii 
exercițiului au fost parcurși. 

o Responsabilul este cel care discută cel mai mult cu utilizatorul de scaun rulant, 
cu membrii de familie sau cu însoțitorul. Se recomandă această abordare 
pentru a evita ca mai multe persoane să vorbească în același timp, deoarece 
se poate crea confuzie. 

Observațiile formatorului și sprijinul oferit de acesta: 
o Participanții pot solicita asistență și clarificări în orice moment, pe toată durata 

exercițiului. 
o Pe parcursul sesiunii, formatorii monitorizează fiecare grup și oferă tot sprijinul 

necesar desfășurării corecte a exercițiului. 
o Dacă sunt identificate orice fel de probleme la probarea produsului (a scaunului 

rulant), formatorul este rugat să verifice și să discute modificările/ajustările 
necesare. 

o După finalizarea etapei de probare a produsului (a scaunului rulant), 
participanții trebuie să ceară unuia din formatori să verifice rezultatul. NU SE 
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VA ÎNCEPE INSTRUIREA UTILIZATORULUI până când scaunul rulant nu a 
fost verificat de către unul din formatori. 

o După finalizarea instruirii utilizatorului de scaun rulant, unul din formatori 
discută cu fiecare grupă și cu utilizatorul de scaun rulant despre rezultatele 
instruirii. 

Durata exercițiului: 
o Durata exercițiului este de 45 de minute pentru probarea produsului (a 

scaunului rulant) și 50 de minute pentru instruirea utilizatorului. 
Formularele: 
o Înmânați fiecărui responsabil de grupă formularele de evaluare și de prescriere 

scaune rulante, completate în sesiunea practică 1 (ce vor fi folosite în sesiunea 
practică 2). 

o Verificați ca la fiecare grupă să existe cel puțin un exemplar din lista de 
verificare pentru probarea produsului (a scaunului rulant) și din lista de 
verificare pentru instruirea utilizatorului. 

Întrebați participanții: Care sunt pașii etapei de probare a produsului (a scaunului 
rulant)? Notați răspunsurile corecte. 
Reamintiți-le participanților că utilizatorul trebuie să dobândească prin instruire 
abilitățile care răspund unor cerințele pe care acesta le are. De exemplu – nu este 
necesar ca o persoană la care nu există pericolul apariției escarelor să învețe 
tehnici de reducere a presiunii. 
Reamintiți-le participanților că utilizatorul de scaun rulant trebuie să fie implicat 
în mod activ, pe toată durata activității.  
Întrebare: Aveți întrebări? Răspundeți întrebărilor. 
Cereți fiecărei grupe să pregătească spațiul în care se va desfășura exercițiul și să  
se prezinte utilizatorului de scaun rulant cu care va lucra. Exercițiul poate începe. 

Monitorizare 
și suport: 

Monitorizați cu atenție activitatea echipelor, asigurați-vă că exercițiul se 
desfășoară în condiții de siguranță, observați și evaluați abilitățile participanților. 
Folosiți lista de verificare și observații pentru formatori pentru a înregistra 
observațiile pe care le aveți pentru fiecare grupă.  
Pe parcursul sesiunii: 
o Periodic, indicați participanților durata de timp rămasă, pentru a-i ajuta să își 

gestioneze mai bine timpul.  
o Asigurați-vă că utilizatorii de scaun rulant sunt implicați în mod activ. 
La sfârșitul sesiunii, cereți participanilor să le mulțumească utilizatorilor de 
scaun rulant pentru participare. Întrebați utilizatorii de scaun rulant dacă 
doresc să participe în continuare, pentru a oferi feedback întregului grup cu 
privire la etapa de evaluare, prescriere (selecție), de probare a produsului (a 
scaunului rulant) și de instruire a utilizatorului. 

Durata: Durata exercițiului este de 45 de minute pentru probarea produsului (a scaunului 
rulant), 50 de minute pentru instruirea utilizatorului și 20 de minute pentru 
feedback. 

Feedback: Discutați exemplele de bună practică pe care le-ați identificat pe parcursul 
sesiunilor practice. 
Notați orice aspect care necesită îmbunătățiri – fără a numi persoana. 
Întrebare: Aveți întrebări? 
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2. Feedback oferit de utilizatorul de scaun rulant (opțional – în funcție de 

utilizatorii de scaun rulant și de durata de timp disponibilă - 30 minutes) 

 
Notă pentru formatori: 
Dacă utilizatorii de scaun rulant care au participat la sesiunea practică 2 sunt de acord, puteți să 
rugați să ofere feedback cu privire la sesiunea care tocmai s-a finalizat. Aceasta se poate face și 
într-un mod informal – de exemplu, cu băuturi răcoritoare/prăjituri, pentru a marca parcurgerea 
celor două sesiuni practice. Mai jos aveți exemple de întrebări pentru utilizatorii de scaun rulant. 
 
Rugați utilizatorii de scaun rulant să ofere feedback cu privire la următoarele aspecte. 
o Cum s-au simțit pe durata evaluării? (De exemplu – s-au simțit implicați, cum s-au simțit când 

au răspuns întrebărilor din interviu, dacă au avut impresia că întrebările îi vor ajuta să 
primească un scaun rulant mai bun?) 

o Sunt mulțumiți de scaunul rulant care le-a fost prescris? 
o Au învățat ceva nou pe parcursul instruirii? Vor folosi ceea ce au învățat acasă/ la locul de 

muncă? 
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B.13: Monitorizarea 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să explice ce înseamnă „monitorizarea” și cum se desfășoară aceasta; 
 să completeze un formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant. 

R
ES

U
R

SE
 

Pentru sesiune: 
 Prezentare PPT: B.13 Monitorizarea; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice. 

C
O

N
TE

XT
 

Toți utilizatorii de scaun rulant vor beneficia de vizite de monitorizare, de preferat la 
domiciliu. Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 Modul în care va fi desfășurată monitorizarea în cadrul serviciilor de scaune rulante de 

unde provin participanții (vizite la domiciliu sau la centru, realizate de persoane din 
cadrul serviciilor de reabilitare bazate pe comunitate). Adaptați la context. De exemplu, 
dacă participanții aparțin de un furnizor de servicii de scaune rulante care are un plan 
de monitorizare, acest plan trebuie explicat participanților. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și citiți 
planificarea sesiunii. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 

1. Introducere. 
2. Ce este monitorizarea și cum se desfășoară ea? 
3. Prezentarea formularului de monitorizare. 
4. Exercițiu practic pentru monitorizare 
5. Recapitulare puncte cheie. 

2 
10 
5 

25 
3 

Total durată sesiune 45 
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1. Introducere (2 minute) 

 

 

Explicați: Monitorizarea este cea de-a opta etapă a procesului de 
furnizare de servicii de scaune rulante. Pe parcursul acestei sesiuni 
vom discuta ce aspecte presupune monitorizarea. Vom exersa 
folosirea formularului de monitorizare a utilizării scaunului rulant. 
 

 
 

2. Ce este monitorizarea și cum se efectuează aceasta? (10 minute) 

 
Întrebare: Ce credeți că înseamnă „monitorizarea”? Încurajați participanții să răspundă. 
 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o dobândirea de informații de la utilizatorul de scaun rulant; 
o verificarea faptului că scaunul rulant este în stare corespunzătoare; 
o verificarea faptului că scaunul rulant se potrivește. 
 

 

Explicați:  
o Vizita de monitorizare constituie un beneficiu pentru toți 

utilizatorii de scaun rulant. Cu toate acestea, monitorizarea este 
o etapă deosebit de importantă în următoarele cazuri: 
o utilizatori de scaun rulant copii; 
o utilizatori de scaun rulant la care există pericolul apariției 
escarelor; 
o utilizatori de scaun rulant cu o afecțiune degenerativă; 
o utilizatori de scaun rulant care întâmpină dificultăți la 
instruire. 
 

 

o Nu există o regulă care stabilește momentul la care trebuie 
efectuată monitorizarea. Se recomandă totuși o vizită de 
monitorizare în intervalul de șase săptămâni de la livrare. 
Monitorizarea depinde de nevoile utilizatorului de scaun rulant. În 
cazul copiilor, ideal este ca vizita de monitorizare să aibă loc o 
dată la șase luni, deoarece nevoile copiilor se schimbă mai des, 
pe măsură ce cresc. 
 

 

o Monitorizarea poate fi făcută: 
o în decursul unei vizite la domiciliu; 
o la un centru unde se oferă servicii de scaune rulante; 
o în orice alt loc pe care utilizatorul și personalul furnizor de 

servicii de scaune rulante le consideră convenabile. 

 
Întrebare: Cum poate fi desfășurată (sau cum se desfășoară) monitorizarea la serviciile de scaune 
rulante de unde provin participanții? 
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Încurajați participanții să răspundă și notați. 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o se stabilește o dată pentru monitorizare la momentul primirii de către utilizator a scaunului 

rulant; 
o se efectuează vizita la domiciliul utilizatorului de scaun rulant (acolo unde este posibil); 
o activitatea de monitorizare se include în vizitele efectuate de către personalul din comunitate, 

acesta fiind instruit cu privire la desfășurarea monitorizării;  
o telefonic, acolo unde transportul este dificil de organizat și utilizatorul are acces la telefon. 
 
 

3. Formularul de monitorizare a utilizării scaunului rulant (5 minute) 

 
Explicați: Cunoștințele și abilitățile necesare pentru etapa de monitorizare au fost deja abordate în 
acest curs de instruire. Vizita de monitorizare înseamnă: 
o dobândirea de informații de la utilizatorul de scaun rulant; 
o verificarea faptului că scaunul rulant este în stare corespunzătoare; 
o verificarea faptului că scaunul rulant se potrivește. 

 
Cereți participanților să analizeze formularul de monitorizare din caietul de exerciții 
practice. 
Explicați: Formularul de monitorizare va ajuta personalul furnizor de servicii de scaune rulante să 
nu omită niciunul din pașii din această etapă. Formularul conține și o rubrică în care să fie notate 
acțiunile recomandate. 
 

 

Acțiuni de monitorizare uzuale 
o Oferirea de informații sau instruirea suplimentară. De exemplu, 

dacă un utilizator nu folosește scaunul rulant așa cum era de 
așteptat, acest lucru poate fi rezultatul faptului că acesta nu 
are suficientă încredere în propria sa capacitate de a realiza 
transferul în și din scaunul rulant, atunci când nu se află nimeni 
în apropierea lui. Instruirea suplimentară ar putea elimina 
această problemă. 

o Reajustarea scaunului rulant; 
o Efectuarea de reparații minore, de exemplu, umflarea roților. 

Încurajați utilizatorii să desfășoare activitățile de întreținere la 
domiciliu ale scaunului rulant. 

o Efectuarea de reparații majore sau oferirea de asistență 
utilizatorului în rezolvarea problemelor ce țin de repararea 
scaunului rulant. 

 
 
Întrebare: Dacă utilizatorul de scaun rulant spune că are o escară, cum procedăm? 
Cele mai relevante răspunsuri: 
o cereți să vedeți escara și înregistrați unde este localizată, precum și stadiul în care se află 
o dacă escara se află pe o parte a corpului care este în contact cu scaunul rulant, utilizatorul 

trebuie să renunțe la folosirea scaunului rulant până la vindecarea escarei; 
o dacă escara se află în stadiul doi sau într-un stadiu chiar mai avansat, trebuie să apeleze la un 

specialist;  
o identificați cauza escarei (de exemplu – utilizatorul nu folosește o pernă sau folosește o pernă 

care nu reduce presiunea, are o tehnică de transfer defectuoasă, este prezentă incontinență 
etc) și încercați să soluționați problema. 
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4. Exercițiu practic monitorizarea utilizării scaunului rulant (25 de minute) 

 
Activitate 
Grupe: Formați grupe de câte trei participanți. 
Instrucțiuni: Cereți fiecărei grupe: 

o să citească fiecare caz de utilizator de scaun rulant din caietul de exerciții 
practice și să discute acțiunile recomandate; 

o completeze câte un formular de monitorizare pentru fiecare utilizator (în caietul 
de exerciții practice există trei formulare de monitorizare). 

Monitorizare: Supervizați activitatea grupelor și oferiți ajutor dacă e nevoie.  
Durata: Durata exercițiului este de 20 de minute și 5 minute pentru feedback. 
Feedback: Întrebare: ce acțiuni au recomandat participanții în cazul utilizatorilor numiți Hala, 

Daarun și Talha?  
 
 Aspecte de reținut. 

Hala locuiește cu fiica ei adultă și cu familia acesteia. În urmă cu 
șase luni, ea a primit un scaun rulant de la un furnizor de servicii 
de scaune rulante. Acum un an a suferit un accident vascular- 
cerebral și nu mai poate merge. Când a primit scaunul rulant, a 
învățat să facă transferul stând în picioare, cu suportul fiicei sale. 
Ea spune că își dorea un un scaun rulant pentru a putea ajuta la 
treburile casei și pentru a putea merge la biserică. 

La vizita de monitorizare, Hala ne-a spus că nu părăsise casa de 
câteva luni. Drumul spre casa ei este destul de accidentat și la 
intrarea în casă există o treaptă. Cu toate acestea, Hala folosește 
scaunul rulant acasă și își ajută fiica, având grijă de nepoți. Stă în 
poziția așezat în scaunul rulant, iar acesta este în stare bună. 
Reușește să efectueze transferul singură, fără asistență din 
partea fiicei. 

o Aflați de ce Hala nu merge 
la biserică atât de des pe 
cât și-ar dori.  

o Dacă motivul sunt treapta 
și terenul accidentat – 
oferiți sfaturi și instruire, 
atât pentru Hala, cât și 
fiicei ei, pentru depășirea 
obstacolelor. 

Daarun are un traumatism vertebro-medular. Lucrează într-un 
atelier de reparații pentru aparate radio aflat în piața din localitate. 
În urmă cu doi ani, el a primit un scaun rulant și o pernă de 
reducere a presiunii. La vizita de monitorizare, Daarun a spus că 
folosește zilnic scaunul rulant, pentru a ajunge la locul de muncă 
și acasă. Daarun nu are nicio escară. 

Daarun a avut două anvelope dezumflate pe care le-a reparat 
chiar el. La verificarea scaunului rulant, reprezentantul 
furnizorului de servicii de scaune rulante a observant că spițele 
sunt slăbite și că lipsesc două șuruburi din baza șezutului. Spuma 
flexibilă din pernă s-a aplatizat foarte mult. El stă bine în scaunul 
rulant și spune că este foarte mulțumit de acesta. 

o Asigurați-vă că stratul 
superior al pernei din 
spumă va fi înlocuit. 

o Oferiți sfaturi cu privire la 
întreținerea la domiciliu a 
scaunului rulant, inclusiv în 
ceea ce privește verificarea 
spițelor și strângerea 
șuruburilor.  

 

 

Talha are 10 ani și are o formă ușoară de paralizie cerebrală. El 
merge la școala din localitate. În urmă cu un an, i s-a prescris un 
scaun rulant cu patru roți, dotat cu o pernă pentru suport postural. 

La vizita de monitorizare, Talha a menționat că își folosește 
scaunul rulant în fiecare zi, pentru a merge la școală. Tatăl său 
este cel care împinge scaunul rulant, deoarece el nu are forța 
necesară să facă acest lucru. Scaunul rulant este în stare bună. 
Tatăl său spune că a reparat o dată anvelopa.  

o Vizitele de monitorizare în 
cazul utilizatorilor de 
scaune rulante copii 
trebuie să aibă loc la 
intervale de 3–6 luni, dacă 
acest lucru este posibil. 

o Copiii cresc repede. Este 
important ca părinții și 
însoțitorii să înțeleagă că 
trebuie să îi aducă pe copii 
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Cei din echipa furnizorului de servicii de scaune rulante au 
observant faptul că Talha a crescut, iar picioarele sale nu sunt 
susținute corespunzător de șezutul scaunului, pentru că suportul 
de picioare este situat mult prea sus. 

la furnizorul de servicii de 
scaun rulante, dacă 
personalul acestuia nu 
poate ajunge la ei. 

o Talha are nevoie de o nouă 
evaluare, iar scaunul rulant 
trebuie ajustat din nou sau 
înlocuit cu unul de 
dimensiuni mai mari. 

 
 

5. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
  

Sesiunea practică 3: Monitorizarea 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze modalitatea de desfășurare a monitorizării. 
 

R
ES

U
R

SE
 

 Un spațiu curat, delimitat cu un paravan, un pat de evaluare (excepție cazurile în care 
monitorizarea are loc pe teren, în comunitate). 

 Formularul de evaluare și de prescriere (selecție) anterior, completat pentru fiecare 
utilizator de scaun rulant. 

 Formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant (1 per utilizator de scaun rulant). 
 Lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant. 
 Lista de verificare și observații pentru formatori. 
 Ruletă și unelte pentru ajustarea scaunelor rulante. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 factori culturali relevanți; 
 factori lingvistici – de exemplu, dacă utilizatorii de scaune rulant implicați vorbesc 

aceeași limbă cu participanții la curs; 
 orice documente pe care le utilizează furnizorul de servicii de scaune rulante în 

desfășurarea monitorizării; 
 modalitatea prin care formatorii vor gestiona aspectele noi care pot apărea pe parcursul 

evaluării și care nu pot abordate în timpul sesiunii, de exemplu, dacă scaunul rulant 
trebuie înlocuit. 
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D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 
 Luați în considerare posibilitatea de a desfășura această activitate pe teren, în 

comunitate. 
 Contactați utilizatorii care au primi scaune rulante în ultimele 3-6 luni și care au nevoie 

de monitorizare. Programați o vizită de monitorizare, fie la domiciliu, fie la centru. 
 Confirmați orarul și detaliile referitoare la deplasarea utilizatorilor de scaun rulant 

voluntari. Dacă monitorizarea are loc acolo unde s-a desfășurat cursul, asigurați-vă că 
ați inclus în comanda pentru pauza de cafea/prânz utilizatorii de scaun rulant, împreună 
cu membrii de familie sau însoțitorii lor.  

 Dacă monitorizarea are loc acolo unde s-a desfășurat cursul, pregătiți un pat de 
evaluare și un paravan pentru fiecare utilizator de scaun rulant voluntar. Puneți toate 
instrumentele necesare pe pat. 

 Dacă sunt mai mult de trei grupe de participanți, rugați un formator să vă asiste la 
monitorizarea activității grupelor. 

 Decideți care este componența echipelor și care este utilizatorul de scaun rulant cu 
care va lucra fiecare echipă.  

PR
EZ

EN
TA

R
E

 1. Monitorizarea: 
o Instrucțiuni. 
o Monitorizare. 
o Feedback. 

 
5 

60 
25 

Total durată sesiune 90 
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1. Monitorizarea (90 de minute) 
 
Notă pentru formatori: Pe parcursul sesiunii practice 3, folosiți lista de verificare și observații 
pentru formatori. Aceasta vă va ghida în monitorizarea activității echipelor pe durata desfășurării 
sesiunii practice. Notați toate exemplele de bună practică și toate erorile. Subliniați-le atunci când 
oferiți feedback (tabelul). 
 
 
Activitate 
Grupe: o Refaceți grupele de la sesiunea practică anterioară (nu mai mult de 3 

participanți în fiecare grupă).  
o Numiți câte un responsabil în cadrul fiecărei grupe.  
o Comunicați participanților numele utilizatorului de scaun rulant cu care vor lucra 

și furnizați toate documentele relevante – de exemplu, formularul de evaluare 
anterior). 

o Desemnați spațiul în care va lucra fiecare echipă și explicați unde pot fi găsite 
toate materialele și uneltele (pe patul de evaluare) sau care sunt detaliile 
deplasării (dacă activitatea are loc pe teren, în comunitate). 

Instrucțiuni: Explicați următoarele aspecte: 
Scopul sesiunii practice: 
Scopul acestei sesiuni este parcurgerea activității de monitorizare. 
Responsabilul: 
o Persoana care este desemnată ca fiind responsabilul, trebuie să se asigure că 

toți pașii exercițiului au fost parcurși. 
o Responsabilul este cel care discută cel mai mult cu utilizatorul de scaun rulant, 

cu membrii de familie sau cu însoțitorul. Se recomandă această abordare 
pentru a evita ca mai multe persoane să vorbească în același timp, deoarece 
se poate crea o stare de confuzie. 

Observațiile formatorului și sprijinul oferit de acesta: 
o Participanții pot solicita asistență și clarificări în orice moment, pe toată durata 

exercițiului. 
Durata exercițiului:  
o Durata exercițiului este de 60 de minute.  
Formularele: 
o Înmânați fiecărui responsabil de grup formularele de monitorizare. 
o Asigurați-vă că fiecare grupă are câte un exemplar din lista de verificare 

preliminară utilizării scaunului rulant. 
Reamintiți-le participanților că utilizatorul de scaun rulant trebuie să fie implicat 
în mod activ, pe toată durata activității.  
Întrebare: Aveți întrebări? 
Răspundeți întrebărilor. 
Cereți fiecărei grupe să pregătească spațiul în care se va desfășura exercițiul și să  
se prezinte utilizatorului de scaun rulant cu care va lucra. Exercițiul poate începe. 

Monitorizare 
și suport: 

Folosiți lista de verificare și observații pentru formatori pentru a înregistra 
observațiile pe care le aveți pentru fiecare grupă.  
Pe parcursul sesiunii: 
o Periodic, indicați participanților durata de timp rămasă, pentru a-i ajuta să își 

gestioneze mai bine timpul.  
o Asigurați-vă că utilizatorii de scaun rulant sunt implicați în mod activ. 
La finalul sesiunii practice, cereți participanților să le mulțumească utilizatorilor 
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de scaun rulant pentru ajutor și explicați cum vor avea loc toate acțiunile necesare 
identificate (și care nu au fost implementate încă). 

Durata: Durata exercițiului este de 60 minute pentru monitorizare și de 25 de minute pentru 
feedback. 

Feedback: Discutați exemplele de bună practică pe care le-ați identificat pe parcursul 
sesiunilor practice. 
Notați orice aspect care necesită îmbunătățiri – fără a numi persoana. 
Cereți fiecărei grupe să facă un rezumat al aspectelor identificate pe parcursul 
activității de monitorizare, inclusiv: 
o în ce măsură scaunul rulant răspunde nevoilor utilizatorului; 
o orice problemă/aspect negativ; 
o orice acțiune ulterioară recomandată (câte 5 minute per grupă). 
Întrebare: Aveți întrebări? 
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Sesiunea practică 4: Evaluarea, prescrierea (selecția), pregătirea produsului 
(a scaunului rulant), probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea 
utilizatorului de scaun rulant 
 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea să lucreze în echipă pentru: 
 a demonstra că au dobândit abilitățile necesare în ceea ce privește evaluarea, 

prescrierea (selecția), pregătirea produsului (a scaunului rulant), probarea produsului (a 
scaunului rulant) și instruirea utilizatorului – nivel de bază. 

 

R
ES

U
R

SE
 

 Scaune rulante disponibile la nivel local. 
 Spațiu pentru evaluare delimitat și curat și un pat de evaluare (1 per utilizator de scaun 

rulant). 
 Formulare: de evaluare, de prescriere (selecție), lista de verificare preliminară utilizării 

scaunului rulant, lista de verificare pentru probarae produsului (a scaunului rulant), lista 
de verificare pentru instruirea utilizatorului (1 set per utilizator de scaun rulant). 

 Lista de verificare și observații pentru formator. 
 Cameră foto digitală și formulare de acord. 
 Ruletă. 

C
O

N
TE

XT
 

Adaptați conținutul sesiunii pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul în care 
vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 Factorii culturali și lingvistici.  
 Tipurile de scaune rulante disponibile – și durata de timp necesară pregătirii lor.  
 Toate documentele pe care serviciul de scaune rulante le solicită în plus față de 

informațiile înregistrate în formularele de evaluare și de prescriere (selecție). 
 Modul în care formatorii vor gestiona aspectele identificate pe parcursul sesiunii 

practice și care nu pot fi rezolvate pe parcursul acesteia. 
 Cum va fi gestionată monitorizarea fiecărui utilizator de scaun rulant după încheierea 

programului de instruire. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

 

 Invitați un nou grup de utilizatori de scaun rulant, voluntari, câte unul pentru fiecare 
grupă.  

 Confirmați orarul și detaliile referitoare la deplasarea utilizatorilor de scaun rulant 
voluntari. Asigurați-vă că ați inclus în comanda pentru pauza de cafea/prânz utilizatorii 
de scaun rulant, împreună cu membrii de familie sau însoțitorii lor.  

 Desemnați o persoană care să întâmpine la sosire utilizatorii de scaun rulant și care să 
le indice locul unde pot aștepta începerea sesiunii. 

 Asigurați-vă că există un spațiu unde utilizatorii de scaun rulant și familiile acestora pot 
aștepta după etapa de evaluare și de prescriere (selecție), până când scaunul rulant 
este pregătit. 

 Asigurați-vă că mostrele de scaune rulante și de perne sunt în stare bună de 
funcționare. 

 Pregătiți sala de curs (sau stabiliți detaliile referitoare la deplasare, dacă activitatea are 
loc pe teren, în comunitate). 

 Dacă există mai mult de trei grupe de participanți, rugați un formator să vă asiste în 
monitorizarea activității grupelor.  

 Decideți componența grupelor și care este utilizatorul de scaun rulant cu care va lucra 
fiecare echipă.  
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PR
EZ

EN
TA

R
E

 
1. Evaluarea, prescrierea (selecția), pregătirea produsului (a scaunului rulant), 
probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea utilizatorului: 
o Instrucțiuni și pregătire. 
o Evaluarea. 
o Prescrierea (selecția). 
o Pregătirea produsului (a scaunului rulant). 
o Probarea produsului (a scaunului rulant). 
o Instruirea utilizatorului. 
o Feedback. 
o Durată de timp suplimentară. 

 
 

5 
30 
20 
60 
30 
45 
30 
20 

Total durată sesiune 240 
 
 

1. Evaluarea, prescrierea (selecția), pregătirea produsului (a scaunului rulant), 

probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea utilizatorului (240 de minute) 
 
Note pentru formatori:  
1. Fotografii:  
o Asigurați-vă că pentru fiecare utilizator de scaun rulant aveți acordul acestuia pentru realizarea de 

fotografii. Asigurați-vă că utilizatorii înțeleg că acordarea permisiunii este o acțiune voluntară și că 
acestea vor fi folosite pe parcursul programului de instruire.  

o Pe parcursul sesiunii practice faceți poze fiecărui utilizator de scaun rulant care și-a dat acordul, după 
cum urmează: 

o în scaunul rulant existent (dacă au unul) (vedere din față și vedere laterală); 
o în timpul evaluării (observarea posturii); 
o în scaunul rulant prescris, după probarea produsului (vedere din față și vedere laterală).  

2. Cerințele utilizatorilor de scaun rulant participanți la sesiunea practică: 
o Nu toate scaunele rulante vor putea fi pregătite pe parcursul sesiunii practice. 
o Dacă este nevoie de o nouă programare în cazul oricăruia dintre utilizatorii prezenți la sesiunea practică, 

formatorul se va asigura că organizația gazdă/furnizorul de servicii de scaune rulante va face acest 
lucru, având la îndemână toate formularele de evaluare, de prescriere (selecție) și de probare a 
produsului (a scaunului rulant). 

3. Observarea activității participanților: 
Folosiți Lista de verificare și observații pentru sesiunea practică 4 pentru a vă asigura că grupele parcurg toți 
pașii din sesiunea practică și pentru a nota exemplele de bună practică și erorile. Toate aceste aspecte vor fi 
abordate în etapa de feedback (tabelul).  
 
o Aceste poze pot fi folosite în sesiunea finală B.14: Sumarizare (dacă permite durata de 

timp). 
 
Activitate 
Grupe: o Alcătuiți grupele de participanți (2 sau 3 persoane în fiecare grupă).  

o Numiți câte un responsabil pentru fiecare grupă.  
o Comunicați participanților numele utilizatorului de scaun rulant cu care vor 

lucra. 
o Desemnați spațiul în care va lucra fiecare echipă și explicați unde pot fi găsite 

toate materialele și uneltele. 
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Instrucțiuni: Explicați următoarele aspecte: 
Scopul sesiunii practice: 
o Scopul acestei sesiuni este să lucreze cu utilizatorul de scaun rulant pentru a 

parcurge etapele de evaluare, prescriere (selecție), pregătire a produsului (a 
scaunului rulant), probare a produsului (a scaunului rulant) și instruire a 
utilizatorului. 

o Există posibilitatea ca participanții să nu poată termina pregătirea scaunului 
rulant în perioada de timp alocată. Acest lucru depinde de prima probare a 
produsului (a scaunului rulant), de modificările/ajustărie care sunt necesare. 
Totuși, participanții trebuie să încerce să utilizeze cât mai eficient timpul alocat 
sesiunii practice, pentru a rezolva cât mai multe din aceste aspecte 

o  
Responsabilul: 

Persoana care este desemnată ca fiind responsabilul, trebuie să se asigure că 
toți pașii exercițiului au fost parcurși. 

o Responsabilul este cel care discută cel mai mult cu utilizatorul de scaun rulant, 
cu membrii de familie sau cu însoțitorul. Se recomandă această abordare 
pentru a evita ca mai multe persoane să vorbească în același timp, deoarece 
se poate crea o stare de confuzie. 

Observațiile formatorului și sprijinul oferit de acesta: 
o Participanții pot cere asistentșă și clarificări în orice moment, pe toată durata 

exercițiului. 
o Pe parcursul sesiunii, formatorii monitorizează fiecare grup și oferă tot sprijinul 

necesar desfășurării corecte a exercițiului. 
o După finalizarea FIECĂRUI PAS și ÎNAINTE de a trece la următorul, 

participanții solicită formatorului să verifice completarea exercițiului. 
Reamintiți-le participanților că utilizatorul de scaun rulant trebuie să fie implicat 
în mod activ, pe toată durata activității.  
Întrebare: Aveți întrebări? Răspundeți întrebărilor. 
Cereți fiecărei grupe să pregătească spațiul în care se va desfășura exercițiul și să 
se prezinte utilizatorului de scaun rulant cu care vor lucra. Exercițiul poate începe. 

Monitorizare 
și suport: 

Monitorizați cu atenție activitatea grupelor pe tot parcursul sesiunii. 
Folosiți lista de verificare și observații pentru formatori pentru a înregistra 
observațiile referitoare la activitatea fiecărui grup. 
o Indicați durata de timp disponibilă (verbal și/sau în scris, pe tablă, în așa fel 

încât toți participanții să aibă acces la această informație). Acest lucru îi va 
ajuta să își gestioneze timpul. 

o Asigurați-vă că utilizatorul de scaun rulant este implicat în mod activ. 
o Verificați activitatea participanților după fiecare etapă. 
La sfârșitul acestei sesiuni, cereți participanților, să le mulțumească 
utilizatorilor pentru participare și să explice că scaunul rulant prescris (selecționat) 
va fi pregătit și gata de utilizare în următoarea sesiune practică. 
 

Durata: Durata exercițiului: 
o Evaluarea – 30 de minute; 
o prescrierea (selecția) – 20 de minute; 
o pregătirea produsului (a scaunului rulant) – 60 de minute; 
o probarea produsului (a scaunului rulant) – 30 de minute; 
o instruire utilizatorului – 45 de minute; 
o feedback – 30 de minute. 
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Notă pentru formatori: Se recomandă ca durata de timp alocată să fie atent 
monitorizată. Timpii menționați mai sus pot varia în funcție de experiența 
participanților, de cerințele utilizatorilor și de timpul necesar pregătirii scaunelor 
rulante. Aceste durate de timp pot fi ajustate. 
o 20 de minute suplimentare pentru rezolvarea problemelor și pentru verificarea 

de către formatori a fiecărei etape. 
Feedback: Comentați examplele de bună practică observate pe timpul sesiunii. 

Subliniați ariile care necesită îmbunătățiri – nu menționați numele persoanelor. 
Întrebare: Aveți întrebări? 

 
 
 

B.14: Sumarizare 

O
BI

EC
TI

V
E 

La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să facă o prezentare a utilizatorului de scaun rulant cu care au lucrat pe parcursul 

ultimei sesiuni practice (sesiunea practică 4), inclusiv: evaluare, prescriere (selecție), 
pregătirea produsului (a scaunului rulant), probarea produsului (a scaunului rulant), 
instruirea utilizatorului și întreținerea scaunului rulant, reparații și monitorizare. 

R
ES

U
R

SE
 

 Caietul de exerciții practice; 
 DVD: Mesaj pentru participanți 
 Hârtie pentru notițe. 

D
E 

PR
EG

ĂT
IT

  Pregătiți toate resursele, vizionați materialul video și parcurgeți planificarea sesiunii. 

PR
EZ

EN
TA

R
E

 1. Introducere și instrucțiuni. 
2. Întrebările participanților. 
3. Pregătirea participanților. 
4. Prezentările participanților. 
5. Sesiune de întrebări și răspunsuri. 
6. Puncte cheie. 

 

2 
5 

25 
40 
20 
13 

Total durată sesiune 105 
 
 

1. Introducere și instrucțiuni (2 minute) 

Explicați:  
o Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor avea ocazia: 

o să împărtășească ceea ce au învățat la ultima sesiune practică; 
o să pună întrebări cu privire la furnizarea serviciilor de scaune rulante – nivel de bază. 
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2. Întrebările participanților (5 minute) 
 
Activitate în grupe mici 
Grupe: Formați grupe de câte trei participanți. Dați fiecărei grupe hârtie pentru notițe (de 

exemplu, hârtie format A4 tăiat în patru). 
Instrucțiuni: Cereți fiecărei echipe să discute dacă există întrebări cu privire la furnizarea de 

servicii de scaune rulante și să noteze toate întrebările pe care le au fie unul, fie 
mai mulți participanți din grupă. 

Monitorizare: Monitorizați activitatea grupelor. 
Durata: Durata activității este de 10 minute. 
Feedback: Cereți fiecărei grupe să înmâneze formatorilor hârtiile cu întrebări. 
 
 

3. Pregătirea participanților (25 de minute) 

 
Activitate în grupe mici 
Grupe: Cereți grupelor care au lucrat împreună pe timpul ultimelor două sesiuni să 

păstreze aceeași componență. 
Instrucțiuni: Cereți fiecărei echipe să pregătească o prezentare de 10 minute despre 

utilizatorul de scaun rulant cu care au lucrat, în care să specifice aspectele pe 
care le-au învățat. 
Scopul trebuie să fie formularea de răspunsuri la întrebările din fișa de lucru din 
caietul de exerciții practice. 
Explicați că pozele făcute utilizatorilor de scaun rulant sunt descărcate pe 
calculator și că pot fi folosite pe parcursul prezentării. 
Notă pentru formatori: Dacă participanții nu se simt confortabil cu ideea de a utiliza 
calculatorul, explicați că formatorii vor pregăti pozele și le vor arăta atunci când 
este necesar. 

Monitorizare: În timp ce grupele se pregătesc, formatorii trebuie să revadă întrebările adresate 
în scris. Unele întrebări se pot repeta. Puneți întrebările în ordinea logică a 
conținutului lor (de exemplu, în ordinea etapelor de furnizare a serviciilor de scaun 
rulante la care se referă). Pregătiți răspunsurile.   

Durata: Durata de timp alocată pregătirii participanților este de 25 de minute.  
Feedback: Vezi punctul 4. Prezentările participanților. 
 
 

4. Prezentarea participanților (40 de minute) 

 
Cereți fiecărei echipe să prezinte pe rând.  
Încurajați întregul grup să pună întrebări la sfârșitul prezentării. 
Durata fiecărei prezentări este de 10 minute, plus 5 minute pentru întrebări. 
Mulțumiți fiecărui participant pentru prezentare.  
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5. Sesiune de întrebări și răspunsuri (20 de minute) 

 
Citiți cu voce tare întrebarea fiecărui participant (vezi 2. Întrebările participanților). NU 
MENȚIONAȚI cine a pus întrebarea. Oferiți fie un răspuns sau o clarificare, fie întrebați dacă 
cineva din grup dorește să răspundă la respectiva întrebare. 
Dacă aceeași întrebare provine de la mai multe persoane/grupe – explicați că mai mulți participanți 
au pus aceeași întrebare. 
 
Explicați:  
o Furnizarea unui scaun rulant care să răspundă cu adevărat cerințelor utilizatorului presupune 

abilități care se dobândesc prin practică, muncă de echipă (care implică personalul furnizor de 
servicii de scaun rulante si utilizator) și un minimum de resurse. 

o Acest program de instruire a oferit o prezentare a etapelor. Totuși, fiecare utilizator de scaun 
rulant constituie un caz individual – așadar, este dificilă abordarea tuturor aspectelor în cadrul 
unui program de acest fel. 

o Participanții vor învăța ceva nou de la fiecare utilizator de scaun rulant cu care vor lucra. De 
asemenea, vor învăța atât din greșeli, cât și din ceea ce reușesc să facă bine. 

o Vor constata că procesul devine mai rapid pe măsură ce capătă experiență. 
o Cel mai important lucru sunt procesul continuu de aplicare în practică a cunoștințelor și atenția 

față de ceea ce are de spus utilizatorul de scaun rulant! 
 
 

6. Puncte cheie (13 minute) 

 

 

Material video: Mesaj pentru participanții la curs. Acest material video scurt va 
arăta importanța programului de instruire. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări.  

 
Ceremonia de închidere și înmânare a certificatelor. 
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 Anexa 1 
 

Orar sesiune de instruire pentru furnizare de servicii de  scaune 
rulante - nivel de bază 

 
Cinci zile complete 
 Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 
8:30 Introducere 

 

A.6 Scaunul rulant 
corespunzător 
 

B.4 Evaluarea 
fizică 

B.9 Probarea 
produsului(a 
scaunului rulant) 

 

Sesiune practică 
3: Monitorizarea 8:45 

9:00 A.7 Pernele 

 

B.5 Prescrierea 
(selecția) 

 

9:15 
9:30 A.1 Utilizatorii 

scaun rulant 

 

B.10 Rezolvarea 
problemelor 

 

9:45 
10:00 Sesiune practică 

4: 
Evaluarea, 
prescrierea 
(selecția), 
pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
probarea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
instruirea 
utilizatorului 
scaunului rulant. 

10:15 A.2 Serviciile de 
scaune rulante 

 

A.8 Transferurile 

 

B.11 Instruirea 
utilizatorului 

 

10:30 

10:45 A.3 Mobilitatea în 
scaunul rulant 

 

11:00 – 11:15: Pauză de cafea  (adaptați ora pentru a fi în concordanță cu contextul local și cu planul sesiunii) 
11:15 A.3 Mobilitatea în 

scaunul rulant 
A.8 Transferurile B.6 Finanțarea și 

plasarea 
comenzii  

B.11 Instruirea 
utilizatorului 

Sesiune pratică 4 
Evaluarea, 
prescrierea 
(selecția), 
pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
probarea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
instruirea 
utilizatorului 
scaunului rulant. 

11:30 Sesiune 
practică 1: 
Evaluarea și 
prescrierea 
(selecția)  

B.12 Întreținerea și 
reparațiile  

 

11:45 
12:00 
12:15 
12:30 A.4 Poziția așezat 

 

B.1 Trimiterea și 
programarea 

 

12:45 

1:00 – 2:00 Prânz  (adaptați ora pentru a fi în concordanță cu contextul local și cu planul sesiunii)  
2:00 A.4 Poziția așezat B.2  Evaluarea 

 

B.7 Pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant) 

 

B.12 Întreținerea și 
reparațiile 

Sesiune practică 
4 
Evaluarea, 
prescrierea 
(selecția), 
pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
probarea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
instruirea 

2:15 

2:30 A.5 Escarele 

 

B.3 Interviul de 
evaluare 

 

Sesiune practică 
2: Probarea 
produsului și 
instruirea 
utilizatorului de 
scaun rulant 

2:45 

3:00 
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utilizatorului 
scaunului rulant. 

3:15 – 3:30: Pauză cafea (adaptați ora pentru a fi în concordanță cu contextul local și cu planul sesiunii) 
3:30 A.5 Escarele B.3 Interviul de 

evaluare 
 

B.8 
Confecționarea 
pernei 

 

Sesiune practică 
2: Probarea 
produsului și 
instruirea 
utilizatorului de 
scaun rulant 

B.14 Sumarizare 

 
3:45 A.6 Scaunul rulant 

corespunzător 

 

4:00 
4:15 B.4 Evaluarea 

fizică 4:30 
4:45 B.13 Monitorizarea 

 
5:00 
5:15  Înmânarea 

certificatelor 
 

  sesiuni ce includ prezentări PPT 
 
 
 

Anexa 2 
 

Formular de trimitere către furnizorul de servicii de scaune 
rulante 

 

Model formular de trimitere: Acest formular poate fi adaptat de către furnizorul de servicii de scaune 
rulante și transmis către potențiale surse ce pot direcționa utilizatorii de scaun rulant către furnizorul 
de servicii de scaune rulante. 

Vă rugăm completați formularul de recomandare și expediați-l către: 
Numele și adresa furnizorului de scaun rulant: 
 

Numele persoanei care face 
trimiterea: 

 

Organizația:  

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

 

 

Numele utilizatorului de 
scaun rulant: 

 Data nașterii:  

Numele părintelui/ 
însoțitorului: 

 

Adresa:  

 

Cum poate fi contactat utilizatorul de scaun 
rulant? 

 

Poștă  Telefon propriu  Telefon vecin/prieten  

Dacă telefonic, vă rugăm precizați numărul de 
telefon: 
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Dizabilitatea utilizatorului de scaun 
rulant, dacă există informația: 

 

Motivele pentru care se face trimiterea: 
 Nu deține un scaun rulant 
 Deține un scaun rulant defect 
 Deține un scaun rulant necorespunzător 

 
 
 
 

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

 

 

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

 
Da           Nu  

Semnătura persoanei care face 
trimiterea: 

 

Data:  
 
 
 

Anexa 3 
 

Formular de evaluare scaun rulant 
 

Formular pentru evaluarea utilizatorilor de scaun rulant care pot sta cu ușurintă în poziția așezat. În caz contrar, 
evaluarea trebuie efectuată de către o persoană care a beneficiat de o instruire de nivel intermediar. Păstrați acest 

formular în dosarul utilizatorului de scaun rulant. 
 
Numele persoanei 
care efectuează 
evaluarea:  

Data efectuării 
evaluării:  

 
1: Interviu de evaluare 
 

Informații despre utilizatorul de scaun rulant 
Numele:  Numărul:  

Vârsta:  Bărbat          Femeie      

Numărul de 
telefon:  Adresa:  

Obiective:  

 
Condiția fizică 
Paralizie cerebrală  Poliomielită  Traumatism vertebro-medular    Accident vascular- 
cerebral    Constituție fragilă    Spasme sau mișcări involuntare   
Amputație: D deasupra genunchiului  D sub genunchi   S deasupra genunchiului   S sub 
genunchi 
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Probleme de management urinar    Probleme de management  intestinal   
Dacă există probleme de management  urinar sau de tranzit intestinal, acestea sunt gestionate? 
Da    Nu   
Altele: __________________________________________________________________ 
 
Stilul de viață și mediul 
Descrieți mediul în care va fi utilizat scaunul rulant:  
______________________________________________________________________________ 
Distanța parcursă zilnic: Sub 1 km    1 – 5 km    Peste 5 km  
Numărul de ore pe zi de utilizare a scaunului rulant: Mai puțin de 1 oră      1-3 ore      3-5 ore      
5-8 ore   mai mult de 8 ore pe zi  
Când nu folosește scaunul rulant, unde și cum stă utilizatorul (poziția și tipul de suprafață)? 
______________________________________________________________________________ 
Transfer:  Independent   Asistat    În picioare   Așezat   Ridicat    Altele   
Tip toaletă (dacă se face transferul la toaletă): La nivelul podelei    Tipică   Adaptată  
Utilizatorul de scaun rulant folosește în mod frecvent mijloace de transport în comun / proprii?      
Da    Nu   
Dacă da, de care: Autoturism    Taxi   Autobuz   Altele________________ 
 
 

Scaunul rulant existent ( dacă utilizatorul are deja un scaun rulant) 
Scaunul rulant răspunde cerințelor utilizatorului?     Da   Nu   
Scaunul rulant corespunde condițiilor din mediul utilizatorului?               Da   Nu   
Este scaunul rulant potrivit și oferă suport postural corespunzător?              Da   Nu   
Este scaunul rulant sigur și durabil? (Există pernă sau nu)                                     Da   Nu   
Perna oferă o reducere a presiunii adecvată (previne riscul apariției escarelor)?    Da   Nu   
Comentarii: __________________________________________________________________ 
Dacă răspunsul este ”da” la toate întrebările, atunci este posibil ca utilizatorul să nu aibă nevoie de alt scaun 
rulant. Dacă răspunsul la oricare din aceste întrebări este „nu”, atunci utilizatorul are nevoie fie de un alt 
scaun rulant, fie de o altă pernă ori scaunul rulant sau perna au nevoie de reparații, respectiv de modificări. 

 
2: Evaluare fizică 
 
Prezența escarelor, riscul de formare a acestora sau istoric escare 
/// = lipsă sensibilitate    O = escară anterioară      
 = escară existentă  

 

Sensibilitate normală?    Da  Nu  

Escară anterioară? Da  Nu  

Escară existentă? Da  Nu  

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

Durata și cauza: _________________________ 
_________________________________________ 

Există  riscul* formării de escare? *Se consideră că există pericolul apariției 
escarelor la persoanele la care sensibilitatea este absentă sau care prezintă 3 sau 
mai mulți factori de risc. Factori de risc: imobilitatea, umezeala, poziția incorectă, 

Da  Nu  
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escare anterioare/existente, regim alimentat neadecvat, înaintarea în vârstă, 
greutatea. 

 
Metode de propulsie 
Cum va realiza utilizatorul propulsia scaunului rulant?  
Cu ambele brațe   Cu brațul stâng   Cu brațul drept     
Cu ambele picioare     Cu piciorul stâng     Piciorul drept     Cu ajutorul unui însoțitor     
Comentarii: _____________________________________________________________________ 
 
Măsurători 
 Măsurători corp Dimensiune (mm) Transformare măsurători corp în dimensiune 

ideală scaun rulant 
Dimensiune scaun 
rulant 

A Lățime șold 360mm Lățime șold = lățime șezut scaun rulant 360mm 

B Adâncime 
șezut scaun 
rulant 

S 400mm B minus 30 – 50 mm = adâncime șezut 
scaun rulant 
(dacă lungimea este diferită, folosiți 
valoarea mai mică) 

370mm 

D 400mm 

C Lungime 
gambă 

S 380mm = de la partea superioară a pernei 
șezutului* până la înălțimea suportului 
pentru picioare sau 
De la partea superioară a pernei 
șezutului* până la podea, în cazul 
propulsiei realizate cu piciorul 

330mm 

D 380mm 330mm 

D Partea inferioară a 
cutiei toracice  

310mm = de la partea superioară a pernei 
șezutului* până la limita superioară a 
spătarului 
(măsurați D sau E – în funcție de 
necesitatea utilizatorului) 

360mm 

E Limita inferioară a 
omoplaților 

420mm 470mm 

* verificați înălțimea pernei pe care o va folosi utilizatorul de scaun rulant. 
 
 
 

Anexa 4 
 

Formular de prescriere (selecție) a scaunului rulant  
 
Acest formular de prescriere (recomandare) se utilizează pentru înregistrarea informațiilor referitoare la tipul 

de scaun rulant, componente și pernă, pentru utilizatorii de scaun rulant care pot sta în poziția așezat. 
 
1. Informații despre utilizatorul de scaun rulant 
 
Numele utilizatorului de 
scaun rulant: 

 Număr:  

Data evaluării:  Data probării 
produsului (a 
scaunului 
rulant): 

 

Numele persoanei 
care efectuează 
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evaluarea: 

 
2. Tipul și dimensiunea scaunului rulant  recomandat 
Pentru a alege tipul de scaun rulant: 
o Discutați cu utilizatorul de scaun rulant; 
o Luați în considerare aspectele cele mai importante pentru utilizatorul de scaun rulant; 
o Verificați: cadrul scaunului rulant, roțile frontale și din spate, suporturile pentru picioare, 

suporturile laterale, înălțimea spătarului (sau opțiunile de ajustare), poziția roților din spate, 
gradul de sprijin și confort oferit de scaunul rulant. 

 
Tipul de scaun rulant  Dimensiunea 
   
   
   
   
   
 
3. Tipul de pernă selectată 
Tipul de pernă  Dimensiunea 
E.g. Pernă pentru reducerea presiunii, din 
spumă / burete 

  

E.g. Pernă plată, din spumă / burete   
 

4. Acordul 
Semnătura utilizatorului:  

Semnătura persoanei care efectuează 
evaluarea: 

 

Semnătura managerului:  
 
 

Anexa 5 
 

Formular de date tehnice ale scaunului rulant 
 

Denumire scaun rulant:  Inserați foto aici: 
 
 
 
 
 
 

Producător / Furnizor:  

Dimensiuni disponibile: 

Greutate totală:  
 

Descriere: 
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Cadru: Fix / rigid  Pliabil  Lungime cadru:     
Spătar: Pliabil / pânză  Rigid   Tensiune  

ajustabilă 
 

Șezut: Pliabil / pânză  Rigid   Tensiune  
ajustabilă 

 

Pernă: Fără pernă  Plată, din 
spumă / burete 

 Cu contur, din 
spumă / burete 

 

Suport de  picioare: Fix  Detașabil / 
pliabil pe 
lateral 

 Altele:  

Roți frontale  Diametru:   
Lățime:  

Roți din spate Pneumatice  Diametru:  Inele antrenare  
Solide  Lățime:  Ax reglabil  
Tub interior 
solid 

   Detașabile  

Frâne: Pârghie scurtă  Pârghie lungă  Altele:    
Suporturi laterale: Fixe  Detașabile /  

pliabile lateral   
 Altele:    

Mânere: Mânere   
Elemente 
suplimentare / 
opțiuni: 

Centură 
gambă 

 Bară anti- 
răsturnare    

 Măsuță  

Altele: 
 

Măsurători, opțiuni modificări și gama de ajustări: 
 

 Măsurători (dacă scaunul 
rulant este disponibil în mai 
multe mărimi, specificați 
toate mărimile) 

Este 
ajustabil? 

Gamă ajustări (ajustările ce 
pot fi efectuate pentru acest 
tip de scaun rulant).  Da Nu 

Lățime șezut:     
Adâncime șezut:     
Înălțime șezut:     
Înălțime spătar:     
Unghi spătar:     
Înălțime suport 
picioare: 

    

Unghi suport 
picioare: 

    

Înălțime mânere:     
Lungime cadru:     
Lungime bază roți:     
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Anexa 6 
 

Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant: Este 
scaunul rulant pregătit pentru utilizare? 

Scaunul rulant în ansamblu 

Nu există margini ascuțite  

Nu există părți defecte sau zgâriate  

Traiectoria scaunului rulant aflat în mișcare este dreaptă  

Roțile frontale 

Se învârt fără a întâmpina vreo rezistență  

Se învârt fără a atinge furca roții.  

Șuruburile sunt strânse  

Furcile roților frontale 

Furca roții frontale se învârte fără a întâmpina vreo rezistență  

Roțile din spate 

Se învârt fără a întâmpina vreo rezistență  

Șuruburile axului sunt strânse 

Anvelopele sunt umflate în mod corect (la presiunea aplicată cu un deget, anvelopele se 
deformează mai puțin de 5 mm) 



Inelele de antrenare nu prezintă niciun pericol 

Frânele 

Funcționează corespunzător  

Suporturile de picioare 

Suportul de picioare este montat corespunzător  

Cadrul 

Scaunul rulant pliabil se închide și se deschide cu ușurință.  

În cazul unui scaun rulant cu spătar pliabil- spătarul se pliază și revine în poziția inițială cu ușurință  

Perna 

Perna este introdusă corect în husă  

Perna este poziționată corect pe scaunul rulant  

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

Dacă șezutul scaunului rulant este unul de tip rigid, perna acoperă în întregime șezutul scaunului  
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Anexa 7 
 

Listă de verificare a pașilor pentru probarea produsului (a 
scaunului rulant) 

 
 
1. Este scaunul rulant pregătit? 
A fost scaunul rulant verificat în ceea ce privește siguranța utilizării și funcționarea tuturor 
componentelor? 

 

 

2. Verificați dimensiunea și reglajele 

Lățimea șezutului: 
Trebuie să se 
potrivească 
îndeaproape. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Adâncimea 
șezutului:  
Distanță de două 
degete între 
porțiunea din 
spatele genunchiului 
și șezutul scaunului/ 
pernă. 

 

 

Înălțimea suportului de picioare:  
Coapsa este sprijinită în totalitate pe perne, fără a se ridica. Fiecare 
picior se sprijină pe suportul de picioare, fără a se ridica. 
 

 

 

Înălțimea spătarului:  
Utilizatorul are suportul necesar și libertate de mișcare la nivelul 
umerilor în vederea realizării propulsiei scaunului rulant (în cazul în 
care propulsia se face de către acesta). 
  

 

Poziția roților din spate (pentru propulsia cu brațele): 
Atunci când brațul utilizatorului este întins, acesta trebuie să fie pe 
aceeași linie cu axul posterior. 
Atunci când mâinile sunt poziționate pe inelul de antrenare, cotul 
utilizatorului trebuie să formeze un unghi drept. 
  

 

Frâne: Frânele sunt funcționale?   

Înălțimea șezutului (pentru propulsia cu ajutorul piciorului): 
Atunci când utilizatorul stă în poziție așezat, spatele trebuie să fie 
sprijinit în mod confortabil de către spătar, iar talpa piciorului trebuie să 
fie poziționată pe podea. 
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3. Verificați postura 
 
Utilizatorul are poziția așezat și stă confortabil în scaunul rulant?  

Verificați postura din lateral. 

Verificați postura din față /spate. 

 
Anexa 8 
 

Listă de verificare instruire utilizator scaun rulant 
 

 Abilități 
de 
învățat 

Abilități 
învățate 

Manevrarea scaunului rulant 

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

Transfer independent   
Transfer asistat   
Altele   
Mobilitatea în scaun rulant 

Propulsia corectă   
Urcarea și coborârea unei pante   
Urcarea și coborârea unei trepte   
Deplasarea pe teren accidentat   
Menținerea în echilibru pe două roți   
Prevenirea apariției escarelor 

Verificarea existenței escarelor   
Tehnici pentru reducerea presiunii   
Alimentație și hidratare corespunzătoare   
Ce trebuie făcut în cazul apariției unei escare   
Întreținerea la domiciliu a scaunului rulant  

Curățarea scaunului rulant; spălarea și uscarea pernei și a husei   
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Lubrifierea părților mobile   
Umflarea anvelopelor, dacă acestea sunt pneumatice   
Strângerea șuruburilor și a piulițelor (dacă este necesar)   
Strângerea spițelor (dacă este necesar)   
Verificarea părților textile (a tapițeriei)   
Verificarea existenței petelor de rugină   
Verificarea pernei   
Ce trebuie făcut în cazul în care există o problemă 

Scaunul rulant are nevoie de reparații   
Scaunul rulant nu este corespunzător sau nu este confortabil   

 
Anexa 9 
 

Formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant 
 

 

Acest formular este destinat înregistrării informațiilor obținute la vizita de monitorizare. 
 
1. Informații utilizator scaun rulant 
 

Numele utilizatorului de 
scaun rulant:  Numărul:  
Data probării produsului 
(a scaunului rulant):  

Data efectuării 
monitorizării:  

Numele persoanei care realizează 
monitorizarea:  

Monitorizarea a avut loc 
la: 

Domiciliul utilizatorului   Centru de reparații scaune 
rulante     
Alt spațiu: _____________________________________  

 
 

2. Interviu Notați activitatea 
ce trebuie 
efectuată: 

Utilizați scaunul rulant atât de frecvent pe cât vă doriți?
  

Da   Nu    

Dacă nu – de ce nu? 
 
Întâmpinați vreo dificultate în utilizarea scaunului rulant? Da   Nu    
Dacă da – care este aceasta? 
 
Aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea scaunului 
rulant? 

Da   Nu    

Dacă da – care sunt acestea. Este nevoie de instruire suplimentară? 
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Utilizatorul de scaun rulant prezintă escare? Da  Nu    
Dacă da - descrieți (localizare și gravitate) 
 
Cum ați nota, pe o scală de la 1 la 5, gradul de satisfacție 
pe care vi-l oferă scaunul rulant ? (1 deloc satisfăcut, 5 
foarte satisfăcut) 

Notă:   

Comentarii:  

 
3. Verificare scaun rulant și pernă 
Scaunul rulant este în stare bună de funcționare și poate 
fi utilizat în siguranță? 

Da   Nu    

Perna este în stare bună și poate fi utilizată în siguranță? Da   Nu   
Dacă răspunsul la oricare din întrebările de mai sus este „nu”, vă rugăm 
precizați problema. 
 

4. Verificare ajustări 
Scaunul rulant se potrivește? Da   Nu    
Dacă nu – care sunt problemele? 
 
Test nivel presiune (1 = sigur, 2 = avertizare, 3 = nesigur) 
(dacă există riscul producerii de escare )  

Stânga:    
 
 

Dreapta:   

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

Da   Nu    

Dacă nu – care sunt problemele? 
 

 
 
Anexa 10 

Listă de verificare și observații pentru formatori 
 

 
Aceste formulare sunt create pentru a ajuta formatorii în monitorizarea sesiunilor practice. 
 
 

Listă de verificare și observații pentru formatori: Sesiunea practică 1: Evaluarea și 
prescrierea (selecția). 
 
Nume formator: ________________________________________      Data sesiunii practice: 
____________________________________________ 
 
Monitorizați cu atenție Notați exemplele de bună practică, Notați aspectele practice care au nevoie 
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durata sesiunii  pentru a oferi feedback: de îmbunătățire, pentru a oferi 
feedback: 

 Min   
 
 
 
 

 
Evaluarea 45 

 
Prescrierea 
(selecția) 

30 
 

Feedback 10 
 

Pe durata monitorizării activității, observați modalitatea în care sunt prezente la fiecare grupă 
abilitățile enumerate mai jos. Notați 
 observațiile pe care le aveți, pentru a oferi feedback.  

Grupa: Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 
Numele participanților:    

Numele utilizatorului de scaun rulant:    
  Comentarii  Comentarii  Comentarii 

Observații generale: 
Prezența bunelor abilități de comunicare în 
relaționarea cu utilizatorul și cu familia 
acestuia 

      

Implicarea utilizatorului de scaun rulant pe 
parcursul fiecărei etape și în luarea 
deciziilor 

   

Finalizarea exercițiului în intervalul de timp 
alocat 

   

Evaluare: 
Dobândirea de informații relevante pe 
parcursul interviului 

      

Monitorizarea realizării de către utilizatorul 
de scaun rulant a transferului pe suprafața 
de evaluare, pentru a se asigura că 
transferul are loc în condiții de siguranță 

   

Identificarea prezenței, riscului sau a 
istoricului escarelor 

   

Identificarea corectă a metodei de 
realizare a propulsiei 

   

Efectuarea corectă a măsurătorilor    
Completarea corectă a formularului de 
evaluare  

   

Prescriere (selecție): 
Alegerea tipului  de scaun rulant 
corespunzător și a pernei adecvate 

      

Identificarea tuturor modificărilor minore 
sau a aspectelor ce necesită îmbunătățiri 

   

Completarea corectă a formularului de 
prescriere (selecție) 

   

 
Listă de verificare și observații pentru formatori: Sesiunea practică 2: Probarea 

produsului (a scaunului rulant) și instruirea utilizatorului. 
 
Numele formatorului: ____________________________________ Data sesiunii practice: 
_______________________________________________ 
 
Monitorizați cu atenție 
durata sesiunii  

Notați exemplele de bună practică, 
pentru a oferi feedback: 

Notați aspectele practice care au nevoie 
de îmbunătățire, pentru a oferi 
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feedback: 
 Min   

 
 
 

 

 
 
 

Probarea 
produsului 
(a 
scaunului 
rulant) 

45 
 

Instruirea 
utilizatorului 
de scaun 
rulant 

50 
 

Feedback 20 
 

Feedback 
oferit de 
utilizator 
(opțional) 

30 
 

Pe durata monitorizării activității, observați modalitatea în care sunt prezente la fiecare grupă 
abilitățile enumerate mai jos. Notați observațiile pe care le aveți, pentru a oferi feedback. 

Grupa: Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 
Numele participanților:    

Numele utilizatorului de scaun 
rulant: 

   

  Comentarii  Comentarii  Comentarii 
Observații generale: 
Prezența bunelor abilități de 
comunicare în relaționarea cu 
utilizatorul și cu familia acestuia 

      

Implicarea utilizatorului de scaun 
rulant pe parcursul fiecărei etape și 
în luarea deciziilor 

   

Finalizarea exercițiului în intervalul 
de timp alocat 

   
Probarea produsului (a scaunului rulant): 
Parcurgerea corectă și în condiții 
de siguranță a procesului de 
probare a produsului (a scaunului 
rulant), conform listei de verificare 
a probării produsului (a scaunului 
rulant) 

      

Identificarea și gestionarea corectă 
a tuturor problemelor din etapa de 
probare a produsului (a scaunului 
rulant) 

   

Ajustarea și soluționarea corectă 
pentru a ajunge la dimensiunile 
corecte ale scaunului rulant 

   

Instruirea utilizatorului de scaun rulant: 
Selectarea de către grup a setului 
de abilități optim pentru instruirea 
utilizatorului de scaun rulant și a 
familiei acestuia, în conformitate cu 
formularul pentru instruirea 
utilizatorului de scaun rulant 

      

Folosirea unor bune tehnici de 
instruire în timpul procesului de 
instruire (e.g. explicație, 
demonstrație, exersare) 
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Desfășurarea în condiții de 
siguranță a procesului de instruire 
(e.g. însoțitorul poziționat în spatele 
scaunului rulant în timpul exersării 
abilităților de manevrare; instruirea 
cu privire la realizarea transferului 
desfășurată în condiții de 
siguranță) 

   

Listă de verificare și observații pentru formatori: Sesiunea practică 3: 
Monitorizarea. 
 
Numele formatorului: __________________________________________   Data sesiunii practice: 
________________________________________ 
 
Monitorizați cu atenție 
durata sesiunii: Notați exemplele de bună practică, 

pentru a oferi feedback: 

Notați aspectele practice care au 
nevoie de îmbunătățire, pentru a oferi 
feedback: 

 Min   

 

 

 
 
 

Monitorizare 60 
 

Feedback 25 
 

 
Pe durata monitorizării activității, observați modalitatea în care sunt prezente la fiecare grupă 
abilitățile enumerate mai jos. Notați observațiile pe care le aveți, pentru a oferi feedback. 

Grupa: Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 
Numele participanților:    

Numele utilizatorilor de scaun 
rulant: 

   

  Comentarii  Comentarii   Comentarii 
Observații generale: 
Prezența bunelor abilități de 
comunicare în relaționarea cu 
utilizatorul și cu familia 
acestuia 

      

Implicarea utilizatorului de 
scaun rulant pe parcursul 
fiecărei etape și în luarea 
deciziilor 

   

Finalizarea exercițiului în 
intervalul de timp alocat 

   

Monitorizare: 
Verificarea de către grup a 
stării scaunului rulant 

      

Verificarea modului în care 
scaunul rulant se potrivește 
utilizatorului 

   

Identificarea și înregistrarea 
activităților de monitorizare 
recomandate 

   

Desfășurarea în timpul 
sesiunii a tuturor activităților 
specifice monitorizării 
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Listă de verificare și observații pentru formatori: Sesiunea practică 4: Evaluarea 
utilizatorului de scaun rulant, prescrierea (selecția), pregătirea produsului (a 
scaunului rulant), probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea 
utilizatorului.  
 
Numele furnizorului: _______________________________________   Data sesiunii 
practice_____________________________________________ 
 
Monitorizați cu atenție 
durata sesiunii  

Notați exemplele de bună practică, 
pentru a oferi feedback: 

Notați aspectele practice care au 
nevoie de îmbunătățire, pentru a 
oferi feedback: 

 Minute1   
 
 
 

 

 

 
 
 

Evaluare 30 
 

Prescriere 
(selecție) 

20 
 

Pregătirea 
produsului 
(a 
scaunului 
rulant) 

60 
 

Probarea 
produsului 
(a 
scaunului 
rulant) 

30 
 

Instruirea 
utilizatorului 

45 
 

Feedback 30 
 

Pe durata monitorizării activității, observați modalitatea în care sunt prezente la fiecare grupă 
abilitățile enumerate mai jos. Notați observațiile pe care le aveți, pentru a oferi feedback. 

Grupa: Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 
Numele participanților:    

Numele utilizatorului de scaun rulant:    
  Comentarii  Comentarii  Comentarii  

Observații generale: 
Prezența bunelor abilități de 
comunicare în relaționarea cu 
utilizatorul și cu familia acestuia 

      

Implicarea utilizatorului de scaun 
rulant pe parcursul fiecărei etape și în 
luarea deciziilor 

   

Finalizarea exercițiului în intervalul de 
timp alocat 

   

Evaluare: 
Dobândirea de informații relevante pe 
parcursul interviului 

      

Monitorizarea realizării de către 
utilizatorul de scaun rulant a 
transferului pe suprafața de evaluare, 
pentru a se asigura că transferul are 
loc în condiții de siguranță 

   

                                                
1 Notă – în cazul în care este necesar, alocați alte 20 de minute pentru soluționarea problemelor și pentru monitorizare. 
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Identificarea prezenței, riscului sau a 
istoricului escarelor 

   

Identificarea corectă a metodei de 
realizare a propulsiei 

      

Efectuarea corectă a măsurătorilor    
Completarea corectă a formularului de 
evaluare  

   

Prescrierea (selecția): 
Alegerea tipului  de scaun rulant 
corespunzător și a pernei adecvate 

      

Identificarea tuturor modificărilor 
minore sau a aspectelor ce necesită 
îmbunătățiri 

   

Completarea corectă a formularului de 
prescriere (selecție) 

   

Pregătirea produsului (a scaunului rulant): 
Pregătirea corectă a scaunului rulant, 
în conformitate cu prescrierea 
(selecția) 

      

Completarea corectă a listei de 
verificare preliminare utilizării 
scaunului rulant  

   

Probarea produsului (a scaunului rulant): 
Parcurgerea corectă și în condiții de 
siguranță a procesului de probare a 
produsului (a scaunului rulant), 
conform listei de verificare a probării 
produsului (a scaunului rulant) 

      

Identificarea și gestionarea corectă a 
tuturor problemelor din etapa de 
probare a produsului (a scaunului 
rulant) 

   

Ajustarea și soluționarea corectă 
pentru a ajunge la dimensiunile 
corecte ale scaunului rulant 

   

Instruirea utilizatorului: 
Selectarea de către grupă a setului de 
abilități optim pentru instruirea 
utilizatorului de scaun rulant și a 
familiei acestuia, în conformitate cu 
formularul pentru instruirea 
utilizatorului de scaun rulant 

      

Folosirea unor bune tehnici de 
instruire în timpul procesului de 
instruire (e.g. explicație, demonstrație, 
exersare) 

   

Desfășurarea în condiții de siguranță a 
procesului de instruire (e.g. însoțitorul 
poziționat în spatele scaunului rulant 
în timpul exersării abilităților de 
manevrare; instruirea cu privire la 
realizarea transferului desfășurată în 
condiții de siguranță) 
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