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Amaç: 
 
Temel seviye eğitim paketi, hareketlilik noksanlığı çeken ama aynı zamanda ilave duruş desteği 
olmadan kendi başına oturabilen gençler ve yetişkinlere uygun manüel tekerlekli sandalyeler ve 
minderler sağlamak amacıyla personel ve gönüllülere eğitim vermek için hazırlanmış bir 
programdır.   
 
Katılımcı El Kitabının amacı, tekerlekli sandalye hizmet dağıtımı ile ilgili personelin bilgi ve 
becerilerini geliştirmektir. Katılımcı El kitabı, katılımcıların bilgi ve becerilerini test edip 
geliştirmelerine yardımcı olacak alıştırmaları içermektedir. Katılımcı El Kitabı; konferans 
materyalleri, slayt sunumları ve başvuru kitabını içermektedir;  burada amaçlanan katılımcıların 
ileride ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri kendi nüshalarının olmasıdır. 
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A.4: Dik Oturuş 
 
o Her bir örnekteki farklı duruşlara yakından bakınız. 
o Dik oturuştan farkı nedir yazınız. 
o Dik oturuşun önden ve yandan ne özellikleri olduğunu düşünün. 

1. Bu kişinin duruşunun “dik oturuş” dan ne farkı 
olduğunu anlatınız. 

 

 

 

2. Bu kişinin duruşunun “dik oturuş” dan ne farkı 
olduğunu anlatınız. 
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3. Bu kişinin duruşunun “dik oturuş” dan ne farkı 
olduğunu anlatınız. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dik oturmamaktan kaynaklanan problemler 
nelerdir? 

 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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A.6: Uygun Tekerlekli Sandalye 
 
o Bütün kullanıcıların hikâyelerini okuyun. 
o Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak, mevcut olan en iyi tekerlekli sandalye hangisi olduğu 

konusunu görüşün. 
o Katılımcıların, tekerlekli sandalye kullanıcısına bu tekerlekli sandalyeyi önermeleri için en az üç 

sebebi sıralayın. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının fiziksel, çevresel ve hayat tarzı ile ilgili ihtiyaçlarını – ve bir 

tekerlekli sandalyede hangi özelliklere ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurun. 
o Cevaplarınızı yazın. 

Bao Mevcut tekerlekli sandalyelerden hangisi 
Bao’nun ihtiyaçlarını en iyi karşılar?  Neden? 

Bao kırsal bir bölgede yaşamaktadır. Çift taraflı 
diz altı ampütasyonu vardır. Kaza geçirmeden 
önce köy yolundaki bir bakkal dükkânını 
işletiyordu. Dükkâna giden yol uzun, (yaklaşık 1 
km) engebeli ve genellikle de çamurlu olduğu 
için şimdi işine ancak yardım alarak gidebiliyor. 
Bu durum hem o hem de ailesi için dükkânın 
işlemeye devam etmesini zorlaştırıyor. 

Uzun zaman önce Bao’nun bağış olarak verilmiş 
ortopedik cins bir tekerlekli sandalyesi oldu. Bu 
sandalye paslanmış ve döşemesi de 
parçalanmıştı. Ön tekerlekleri çok küçük ve arka 
tekerlek lastikleri çok ince ve yıpranmıştı. 
Tekerlekli sandalyeyi kulübesinden köye giden 
yol boyunca itemiyordu çünkü tekerlekler yola 
batıyordu. Karısına ya da ona yardım eden 
diğer kişilere bağımlı kalmadan kendi dükkânına 
kendi başına gidebilmek istiyordu. 

 

 

Amanthi Mevcut tekerlekli sandalyelerden hangisi 
Amanthi’nin ihtiyaçlarını en iyi karşılar? Neden? 

Amanthi 24 yaşında bir kızdır ve ailesi ile birlikte 
küçük bir kasabada yaşamaktadır. 18 
yaşındayken bir kaza geçirmiştir ve paraplejik 
olmuştur (belden aşağısı tutmamaktadır). 
Amanthi’nin kısa bir süre önce basınç ülseri 
(yarası) olmuştur ve iyileşmesi altı ay sürmüştür. 

Amanthi’nin ortopedik bir tekerlekli sandalyesi 
vardır ancak sandalye ona iyi bir destek 
sağlamamakta ve o sandalyedeyken çok 
yorulmaktadır. Sandalyesinin minderi yoktur ve 
o, basınç yarası geliştirmesinin sebebinin bu 
durumdan kaynaklandığını düşünmektedir. 

Amanthi bir sekreterlik kursuna kayıt olması için 
davet almıştır kendisi de bunu istemektedir. 
Ancak şu anda sahip olduğu tekerlekli 
sandalyede bütün gün oturamayacağından 
korkmaktadır. 
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Phillip Mevcut tekerlekli sandalyelerden hangisi 
Philip’in ihtiyaçlarını en iyi karşılar? Neden? 

Philip 62 yaşındadır ve küçük bir adada 
yaşamaktadır. Altı ay önce felç geçirmiştir. 
Evine dönmeden önce hastanede bir ay 
geçirmiştir ve tekerlekli sandalyesi yoktur. Ya 
yatağında yatmakta ya da evinin verandasındaki 
sandalyesinde oturmaktadır. 

Philip sol kolunu ya da bacağını hareket 
ettirememektedir. Bununla beraber her geçen 
gün güçlenmektedir ve aileden birilerinin 
yardımı ile dik durabilmektedir. Sağ kolunu 
çalıştırmaktadır ve bir tekerlekli sandalyesi 
olmasını çok istemektedir ki bu yolla daha 
hareketli olabilir ailesine daha az bağımlı hale 
gelebilir. 

Tek kat olan küçük evinin etrafında 
dolaşabilmek ve etrafta bulunan komşularını 
gezebilmek istemektedir. Bölge oldukça kumlu 
bir yapıya sahiptir. Torunlarından birinin arabası 
vardır ve onun tekerlekli sandalyesi olduğu 
takdirde onu gezdireceğini söylemektedir. 

 

 

Sabina Mevcut tekerlekli sandalyelerden hangisi 
Sabrina’nın ihtiyaçlarını en iyi karşılar? Neden? 

Sabrina 56 yaşındadır ve küçük bir adada 
yaşamaktadır. Yıllar önce, dördüncü çocuğunun 
doğumunun ardından bacaklarının gücünün 
büyük bir kısmını kaybetmiştir. Biraz olsun 
ayakta durabilmektedir ama yürüyememektedir. 
Hiçbir zaman bir tekerlekli sandalyesi 
olmamıştır. 

Sabrina deniz kenarında küçük bir köyde 
yaşamaktadır – ve evinin etrafındaki yüzeyler 
engebeli ve kumludur. Zamanını torunlarının 
bakımına yardımcı olarak, yemek pişirerek ve 
örgü örerek geçirmektedir. Evinde tekerlekli 
sandalye için yeterli alan yoktur ama evinin 
aşağısında muhafaza edilebilir çünkü evi 
direkler üzerinde (sütunlar) yapılı bir evdir. 

 

Çevresel şartlarınıza mevcut olan tekerlekli sandalyelerden hangileri en iyi şekilde uyar ve neden?  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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A.7: Minderler 
 
o Gruptaki herkesle kalça kemiğinin altındaki (sol ve sağ) basınç kontrolünün uygulamasını yapın 
o Gruptaki herkesin testi yapma ve kendi üzerinde de yapılma imkânına sahip olduğuna emin 

olun. 
o Gruptaki her bir kişinin basınç düzeylerini aşağıdaki tabloya yazın. 
 
Bütün tekerlekli sandalye kullanıcılarının basınç yarası geliştirme riski olduğu için kalça 
kemiklerinin altındaki basıncın kontrol edin. 

 

 

Başlamadan önce tekerlekli sandalye kullanıcısına testi açıklayın. 
 
. 
 
 
 
 

B 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısına öne eğilmesini ya da kendisini yukarı 
doğru itmesini söyleyin. 
Parmak uçlarınızı tekerlekli sandalye kullanıcısının kalça kemiğinin 
altına koyun. 
 
 

C 
 

 

Tekerlekli sandalye kullanıcısından parmaklarınızın üzerine geri 
oturmasını isteyin. 
Dik bir şekilde ve elleri bacaklarının (uyluklarının) üzerine koyulmuş 
olarak oturduklarından emin olun. 
 

D Basıncın tanımlanması: 
Seviye bir = güvenli: Parmak uçları yukarı ve aşağı 5 mm ya da daha fazla kıpırdatılabiliyor. 
Seviye iki = uyarı: Parmak uçları kıpırdatılamıyor ama kolaylıkla dışa doğru kaydırılabiliyor. 
Seviye üç =tehlikeli: Parmak uçları sıkıca sıkışmış. Parmakları çekip çıkarmak oldukça zor 

E İkinci kalça kemiğinde de tekrarlayınız. 
 
Gruptaki her bir kişi için basınç seviyelerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 
 
 Sol kalça kemiği Sağ kalça kemiği 

Kişi 1 Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:  Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:   

Kişi 2 Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:  Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:   

Kişi 3 Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:  Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:   

Kişi 4 Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:  Seviye1:  Seviye2:  Seviye3:   
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A.8: Transferler 
 
o Kullanıcının hikâyesini okuyun. 
o Her bir tekerlekli sandalye kullanıcısı ile onlar için en uygun olan transfer yolunu ve bunun 

nedenlerini görüşün. 
o Cevaplarınızı yazın. 
 

Faridah Fridah için en uygun transfer yolu ne olabilir? 
Neden? 

Fridah 60 yaşındadır. Mahallesindeki 
hastaneden tekerlekli sandalye servisine sevk 
edilmiştir. Yakın zamanda bir felç geçirmiştir ve 
yürüyemediğinden dolayı bir tekerlekli 
sandalyeye ihtiyacı vardır. 

Fridah biraz da olsun ayağa kalkabilmektedir ve 
kendi ağırlığını taşıyabilmektedir ancak ayakları 
üzerinde denge kuramamaktadır. Fridah kızı ve 
ailesiyle beraber yaşamaktadır. Kızı 
çalışmamaktadır ve annesine yardım edebilecek 
durumdadır. Dört tekerlekli ve yanlara dönebilen 
ayaklıkları olan bir tekerlekli sandalyesi vardır. 

 

 

Jose Jose için en uygun transfer yolu ne olabilir? 
Neden? 

Jose 45 yaşındadır ve 10 yıldır tekerlekli 
sandalye kullanmaktadır. Çift taraflı diz üstü alt- 
ekstremite ampütasyonu vardır ve mahalle 
pazarında bir radyo tamir atölyesinde 
çalışmaktadır. 

Jose tekerlekli sandalye servisine yeni bir 
sandalye almak için gelmiştir çünkü eski 
sandalyesi çok yıpranmış durumdadır. 

 

 

Tahir Tahir için en uygun transfer yolu ne olabilir? 
Neden? 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı Tahir 14 
yaşındadır ve kısa bir süre önce ağaçtan düşüp 
omurilik zedelenmesi sıkıntısı yaşamıştır ve 
tekerlekli sandalye için sevk edilmiştir. 
 
Tahir kollarını iyi bir şekilde kullanabilmektedir 
ama henüz çok güçlü değildir. Bacaklarını hiç 
kullanamamaktadır. 
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B.3: Değerlendirme Görüşmesi 
 
o Gruptaki her bir kişi bir hikâyeyi okuyup tekerlekli sandalye kullanıcılarından biri gibi rol 

yapacak. Sizinle görüşme yapılırken, hikâyedeki bilgileri kullanın ve görüşme sorularını en iyi 
şekilde cevaplandırmaya çalışın. 

o Kullanıcının hikâyesini gruptaki diğer kişilerin duyacağı şekilde yüksek sesle okumayın 
ve başkalarının hikâyelerini okumayın. 

o Sırayla arka arkaya görüşme yaparak takip eden sayfalardaki değerlendirme formunu 
doldurun. 

 

Felicia şiddetli artrit (eklem iltihabı) sıkıntıları olan yaşlı bir kadındır. Kollarında, ellerinde ve 
bacaklarında ağrıları vardır. Birkaç adımdan daha fazla yürüyememektedir çünkü ağrıları vardır ve 
kendine bakmak çok zor gelmektedir. 

Felicia kızı ile değerlendirmeye katılmıştır. Küçük bir kasabada yaşamaktadır evinin girişinde üç 
basamaklı bir merdiven vardır. Artrit dışında başka bir sağlık problemi yoktur. Daha önce düzenli 
olarak kiliseye giderken artık bunu yapamamaktadır. Evinde alafranga tipi bir tuvaleti vardır. 

Ailesinin arabası yoktur ve toplu taşıma araçlarını kullanmaktadırlar. Değerlendirmeye gelmek için 
taksi tutmuşlardır. Ancak bu onlar için pahalı bir yoldur. Hali hazırda bir tekerlekli sandalyesi yoktur. 

 

Anton ‘un polyosu (çocuk felci)  vardır. 26 yaşındadır ve küçük bir kasabada yaşamaktadır. 
Bilgisayar eğitimi almaktadır ve gelecekte kendi işini kurmayı çok istemektedir. Değerlendirmeye 
karısıyla birlikte gelmiştir. 

Çok uzun zaman önce Anton’a bağış olarak verilmiş ortopedik cins bir tekerlekli sandalyesi vardır. 
Tekerlekli sandalye paslanmıştır ve döşemesi parçalanmıştır. Ön tekerlekler küçük ve incedir. Arka 
tekerlekler ince ve yıpranmış durumdadır. Tekerlekli sandalye rahatsız ve itmesi zor bir 
sandalyedir. Anton ailesi ile aynı tuvaleti kullanmaktadır. 

Kasabalarındaki yollar engebelidir ve tekerlekli sandalye sıklıkla yere saplanmaktadır. Ancak Anton 
evinden mesleki eğitim merkezine kendi başına gitmek istemektedir. Gitmesi gereken mesafe 1½ 
km’dir. Şu an itibariyle onun küçük erkek kardeşinin yardımına ihtiyacı vardır ancak kardeşi oma 
her zaman yardımcı olamamaktadır. 

 

Chantou 13 yaşındadır. İki Bacağını da (dizinin üstünden) deprem sırasında kaybetmiştir. 
Ailesi ile beraber kasana yakınlarındaki bir apartman dairesinde yaşamaktadır. Değerlendirmeye 
annesi ve büyük kız kardeşi ile gelmiştir. Ona bağışlanmış bir tekerlekli sandalyesi vardır. Bu 
sandalye erişkin boyutunda ortopedik cins bir tekerlekli sandalyedir. Tekerlekli sandalye 
Chantou’ya göre fazla büyüktür. İtme kasnaklarına ulaşmak için kolçakların üzerinden uzanması 
gerekmektedir. Bu onun için zor bir durumdur. Arkalık da fazla yüksektir ve minder yoktur. 

Chantou tekrar okula başlamak istemektedir fakat tekerlekli sandalyede fiziksel olarak rahatsız 
hissetmektedir. Kendi başına gezinemediği için utanmaktadır. Kendi başına itebileceği ve ona daha 
fazla destek sağlayacak bir tekerlekli sandalye istemektedir. Eğer tekerlekli sandalyesini de 
götürebilecekse okula okul servisiyle gidebileceğini söylemektedir. 
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Grubunuzdaki tekerlekli sandalye kullanıcısı rolü yapan kişiyle görüşme yapın ve aşağıdaki 
değerlendirme formunu doldurun. 
 
Değerlendirme 
yapan kişinin adı:  Değerlendirme tarihi:  
 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgi 
Adı:  Numara:  

Yaşı:  Bay  Bayan  

Telefon:  Adres:  

 

Hedefler:  

 
Fiziksel durum 
Beyin felci (serebral palsi) Çocuk felci (polyo)  Omurilik zedelenmesi  Felç (inme)  
Zayıf, güçsüz  Spazmlar ya da kontrolsüz hareketler  
Ampütasyon: Sağ diz üstü  Sağ diz altı  Sol diz üstü  Sol diz altı 
Mesane problemleri  Bağırsak problemleri  
Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısının mesane ya da bağırsak problemleri varsa ilgilenilmiş mi? 
Evet  Hayır  
Diğerleri: _________________________________________________________________ 
 
Hayat tarzı ve çevresel durum 
Tekerlekli sandalye kullanıcısının bu sandalyeyi nerelerde kullanacağını tanımlayın: 
______________________________________________________________________________ 
Günlük kat edilen yol: 1 km  ‘ye kadar.            1 – 5 km  5 km  ‘den fazla 
Günlük tekerlekli sandalye kullanımı nedir?  1  saatten az.      1-3  3-5  5-8  
8 saatten fazla  
Tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyede oturmuyor iken nerede oturuyor ya da uzanıyor ve nasıl 
bir yüzeyde oturuyor ve duruşu nasıl? 
______________________________________________________________________________ 
Transfer:  Kendi kendine  Yardım ile  Ayakta  Ayakta değil  Kaldırılarak  
Diğer  
Tuvalet cinsi (eğer tuvalete transfer yapılıyorsa ): Alaturka  Alafranga  Uyarlanmış  
Tekerlekli sandalye kullanıcısı sıklıkla toplu / özel taşıma araçlarını kullanıyor mu? 
 Evet  Hayır  
Cevap evet ise, ne cins bir: Araba  Taksi  Otobüs  
Diğer  _________________________________________________________________________ 
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Mevcut tekerlekli sandalye (eğer şahsın zaten tekerlekli sandalyesi var ise) 
Tekerlekli sandalye kullanıcının ihtiyaçlarını karşılıyor mu?   Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye kullanıcının çevresel şartlarına uygun mu?   Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye kullanıcı için yerinde ve uygun mu ve duruşu için destek sağlıyor mu? 
 Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye sağlam ve güvenli mi? (Minder olup olmadığını göz önünde bulundurun) 
 Evet  Hayır  
Minder uygun basınç rahatlatması sağlıyor mu? (eğer şahıs basınç yarası riski taşıyorsa) 
 Evet  Hayır  
Yorumlar: _____________________________________________________________________ 
Soruların hepsinin cevabı evet ise kullanıcının yeni bir sandalyeye ihtiyacı olmayabilir. Eğer bu soruların 
cevabı hayır ise kullanıcının yeni bir sandalyeye ya da mindere ihtiyacı vardır; ya da mevcut sandalyenin ya 
da minderin tamire ya da modifikasyona ihtiyacı vardır. 
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Grubunuzdaki tekerlekli sandalye kullanıcısı rolü yapan kişiyle görüşme yapın ve aşağıdaki 
değerlendirme formunu doldurun. 
 
Değerlendirme 
yapan kişinin adı:  Değerlendirme tarihi:  
 

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hakkında bilgi 
Adı:  Numara:  

Yaşı:  Bay  Bayan  

Telefon:  Adres:  

 

Hedefler:  

 
Fiziksel durum 
Beyin felci (serebral palsi) Çocuk felci (polyo)  Omurilik zedelenmesi  Felç (inme)  
Zayıf, güçsüz  Spazmlar ya da kontrolsüz hareketler  
Ampütasyon: Sağ diz üstü  Sağ diz altı  Sol diz üstü  Sol diz altı 
Mesane problemleri  Bağırsak problemleri  
Eğer tekerlekli sandalye kullanıcısının mesane ya da bağırsak problemleri varsa ilgilenilmiş mi? 
Evet  Hayır  
Diğerleri: _________________________________________________________________ 
 
Hayat tarzı ve çevresel durum 
Tekerlekli sandalye kullanıcısının bu sandalyeyi nerelerde kullanacağını tanımlayın: 
______________________________________________________________________________ 
Günlük kat edilen yol: 1 km  ‘ye kadar.            1 – 5 km  5 km  ‘den fazla 
Günlük tekerlekli sandalye kullanımı nedir?  1  saatten az.      1-3  3-5  5-8  
8 saatten fazla  
Tekerlekli sandalye kullanıcısı sandalyede oturmuyor iken nerede oturuyor ya da uzanıyor ve nasıl 
bir yüzeyde oturuyor ve duruşu nasıl? 
______________________________________________________________________________ 
Transfer:  Kendi kendine  Yardım ile  Ayakta  Ayakta değil  Kaldırılarak  
Diğer  
Tuvalet cinsi (eğer tuvalete transfer yapılıyorsa ): Alaturka  Alafranga  Uyarlanmış  
Tekerlekli sandalye kullanıcısı sıklıkla toplu / özel taşıma araçlarını kullanıyor mu? 
 Evet  Hayır  
Cevap evet ise, ne cins bir: Araba  Taksi  Otobüs  
Diğer  _________________________________________________________________________ 
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Mevcut tekerlekli sandalye (eğer şahsın zaten tekerlekli sandalyesi var ise) 
Tekerlekli sandalye kullanıcının ihtiyaçlarını karşılıyor mu?       Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye kullanıcının çevresel şartlarına uygun mu?                  Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye kullanıcı için yerinde ve uygun mu ve duruşu için destek sağlıyor mu? 
 Evet  Hayır  
Tekerlekli sandalye sağlam ve güvenli mi? (Minder olup olmadığını göz önünde bulundurun) 
 Evet  Hayır  
Minder uygun basınç rahatlatması sağlıyor mu? (eğer şahıs basınç yarası riski taşıyorsa) 
 Evet  Hayır  
Yorumlar: _____________________________________________________________________ 
Soruların hepsinin cevabı evet ise kullanıcının yeni bir sandalyeye ihtiyacı olmayabilir. Eğer bu soruların 
cevabı hayır ise kullanıcının yeni bir sandalyeye ya da mindere ihtiyacı vardır; ya da mevcut sandalyenin ya 
da minderin tamire ya da modifikasyona ihtiyacı vardır. 
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B.4: Fiziksel değerlendirme 
 
Grubunuzdaki her bir üye gruptaki diğerlerinin ölçümlerini yapmalıdır. Ölçümler aşağıya kayıt 
ediniz. Ölçümü yapan kişi de kendi ismini de tabloya yazmalıdır. 

1. Tekerlekli sandalye kullanıcısının ismi: _______________________________________ 
 
 Ölçüm yapan 1: Ölçüm yapan 2: 
 Vücut ölçümü Ölçüm (mm) Ölçüm (mm) 
A Basen genişliği   

B Koltuk genişliği Sol   

Sağ   

C Baldır 
uzunluğu 

Sol   

Sağ   

D Göğüs kafesinin alt kısmı   

E Kürek kemiğinin alt kısmı   
 
 

2. Tekerlekli sandalye kullanıcısının ismi: _______________________________________ 
 
 Ölçüm yapan 1: Ölçüm yapan 2: 
 Vücut ölçümü Ölçüm (mm) Ölçüm (mm) 
A Basen genişliği   

B Koltuk genişliği Sol   

Sağ   

C Baldır 
uzunluğu 

Sol   

Sağ   

D Göğüs kafesinin alt kısmı   

E Kürek kemiğinin alt kısmı   
 
 
 

3. Tekerlekli sandalye kullanıcısının ismi: _______________________________________ 
 
 Ölçüm yapan 1: Ölçüm yapan 2: 
 Vücut ölçümü Ölçüm (mm) Ölçüm (mm) 
A Basen genişliği   

B Koltuk genişliği Sol   

Sağ   

C Baldır 
uzunluğu 

Sol   

Sağ   

D Göğüs kafesinin alt kısmı   

E Kürek kemiğinin alt kısmı   
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B.5: Reçete (seçim ) – tekerlekli sandalye verileri 
 
o Size eğitmen tarafından verilen tekerlekli sandalye için tekerlekli sandalye veri sayfasını 

doldurun. 
o Formu doldurmak için şunlara ihtiyacınız olacaktır: 

o tekerlekli sandalyeye dikkatlice bakın; 
o tekerlekli sandalye ile ilgili yazılı bilgilere bakın (eğer mümkünse); 
o ölçüleri alın (eğer yazılı bilgide yoksa ), ki bu ayarlanabilir özellikleri olan sandalyelerin 

minimum ve maksimum aralığında ayarlanmasını gerektirebilir. 
 

Tekerlekli sandalye adı:  

İmalatçı / tedarikçi:  

Mevcut olan boyutlar:  Tam ağırlığı:  

 
Tanımlama: 
İskelet: Katlanabilir  Sabit / Sert  İskelet 

yüksekliği: 
 

Arkalık: Askı şeklinde/ 
Kanvaz,(branda) 

 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 
ayarlanabilir 

 

Koltuk: Askı şeklinde / 
Kanvaz,(branda) 

 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 
ayarlanabilir 

 

Minder: Minderi yok  Yassı köpük  Konturlu köpük 
(şekillendirilmiş) 

 

Ayaklıklar: Çıkartılabilir/dönebilen  Sabit  Diğer: 
Ön 
tekerlekler: 

 Çap:   
Genişlik(en):  

Arka(büyük) 
tekerlekler: 

Hava basınçlı  Çap:  İtme kasnakları  
Dolgu  Genişlik(en):  Ayarlanabilir 

akslar 
 

İç lastikli   Çıkartılabilir  
Frenler: Kısa kaldıraçlı  Uzun kaldıraçlı  Diğer: 
Kolçaklar: Sabit  Çıkartılabilir/dönebilen  Diğer: 
İtme 
tutamakları: 

İtme tutamakları  

Ekstra 
parçalar / 
seçenekler: 

Destek bandı  Arka destek barları  Tepsi  
Diğer: 
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Ölçümler, ayarlama seçenekleri ve ayarlanabilirlik aralığı (sınırları) : 
 Ölçüm (Eğer tekerlekli 

sandalye değişik boyutlarda 
mevcutsa bütün boyutları 
hepsini listeleyin ) 

Bu 
ayarlanabilir 
mi? 

Ayarlanabilirlik aralığı, 
sınırları (bu sandalye için 
ayarlanabilirlik aralığı). 

Evet Hayır 
Koltuk genişliği(eni):    
Koltuk derinliği:     
Koltuk yüksekliği:     
Arkalık yüksekliği:     
Arkalık açısı:     
Ayaklık yüksekliği:     
Ayaklık açısı:     
İtme tutamakları 
yüksekliği: 

    

İskelet mesafesi 
(uzunluğu): 

    

Dingil mesafesi 
(uzunluğu): 

    

 
 
Tekerlekli sandalye verisini yerel olarak bulunabilen başka herhangi bir sandalye için doldurun. 
 
Tekerlekli sandalye adı:  

İmalatçı / tedarikçi:  

Mevcut olan boyutlar:  Tam ağırlığı:  
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Tanımlama: 
İskelet: Katlanabilir  Sabit / Sert  İskelet 

yüksekliği: 
 

Arkalık: Askı şeklinde/ 
Kanvaz,(branda) 

 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 
ayarlanabilir 

 

Koltuk: Askı şeklinde / 
Kanvaz,(branda) 

 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 
ayarlanabilir 

 

Minder: Minderi yok  Yassı köpük  Konturlu köpük 
(şekillendirilmiş) 

 

Ayaklıklar: Çıkartılabilir/dönebilen  Sabit  Diğer: 
Ön 
tekerlekler: 

 Çap:   
Genişlik(en):  

Arka(büyük) 
tekerlekler: 

Hava basınçlı  Çap:  İtme kasnakları  
Dolgu  Genişlik(en):  Ayarlanabilir 

akslar 
 

İç lastikli   Çıkartılabilir  
Frenler: Kısa kaldıraçlı  Uzun kaldıraçlı  Diğer: 
Kolçaklar: Sabit  Çıkartılabilir/dönebilen  Diğer: 
İtme 
tutamakları: 

İtme tutamakları  

Ekstra 
parçalar / 
seçenekler: 

Destek bandı  Arka destek barları  Tepsi  
Diğer: 

 
 
Ölçümler, ayarlama seçenekleri ve ayarlanabilirlik aralığı (sınırları) : 
 Ölçüm (Eğer tekerlekli 

sandalye değişik boyutlarda 
mevcutsa bütün boyutları 
hepsini listeleyin ) 

Bu 
ayarlanabilir 
mi? 

Ayarlanabilirlik aralığı, 
sınırları (bu sandalye için 
ayarlanabilirlik aralığı). 

Evet Hayır 
Koltuk genişliği(eni):    
Koltuk derinliği:     
Koltuk yüksekliği:     
Arkalık yüksekliği:     
Arkalık açısı:     
Ayaklık yüksekliği:     
Ayaklık açısı:     
İtme tutamakları 
yüksekliği: 

    

İskelet mesafesi 
(uzunluğu): 

    

Dingil mesafesi 
(uzunluğu): 
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Tekerlekli sandalye verisini yerel olarak bulunabilen başka herhangi bir sandalye için doldurun. 
 
Tekerlekli sandalye ismi:   

İmalatçı / tedarikçi:  

Mevcut olan boyutlar:  Tam ağırlığı:  

 
Tanımlama: 
İskelet: Katlanabilir  Sabit / Sert  İskelet 

yüksekliği: 
 

Arkalık: Askı şeklinde/ 
Kanvaz,(branda) 

 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 
ayarlanabilir 

 

Koltuk: Askı şeklinde / 
Kanvaz,(branda) 

 Yekpare (içi dolu)  Gerginliği 
ayarlanabilir 

 

Minder: Yastıksız  Yassı köpük  Konturlu köpük 
(şekillendirilmiş) 

 

Ayaklıklar: Çıkartılabilir/dönebilen  Sabit  Diğer: 
Ön 
tekerlekler: 

 Çap:   
Genişlik(en):  

Arka(büyük) 
tekerlekler: 

Hava basınçlı  Çap:  İtme kasnakları  
Dolgu  Genişlik(en):  Ayarlanabilir 

akslar 
 

İç lastikli    Çıkartılabilir  
Frenler: Kısa kaldıraçlı  Uzun kaldıraçlı  Diğer: 
Kolçaklar: Sabit  Çıkartılabilir/dönebilen  Diğer: 
İtme 
tutamakları: 

İtme tutamakları  

Ekstra 
parçalar / 
seçenekler: 

Destek bandı  Arka destek barları  Tepsi  
Diğer: 
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Ölçümler, ayarlama seçenekleri ve ayarlanabilirlik aralığı (sınırları) : 
 Ölçüm (Eğer tekerlekli 

sandalye değişik boyutlarda 
mevcutsa bütün boyutları 
hepsini listeleyin ) 

Bu 
ayarlanabilir 
mi? 

Ayarlanabilirlik aralığı, 
sınırları (bu sandalye için 
ayarlanabilirlik aralığı). 

Evet Hayır 
Koltuk genişliği(eni):    
Koltuk derinliği:     
Koltuk yüksekliği:     
Arkalık yüksekliği:     
Arkalık açısı:     
Ayaklık yüksekliği:     
Ayaklık açısı:     
İtme tutamakları 
yüksekliği: 

    

İskelet mesafesi 
(uzunluğu): 

    

Dingil mesafesi 
(uzunluğu): 

    

 

B.5: Reçete (seçim) – doğru tekerlekli sandalye boyutunu seçme 
 
Aşağıdaki her bir örnek için: 
o ideal tekerlekli sandalye boyutuna karar vermeye çalışın ve 
o mevcut olan tekerlekli sandalyelerden kullanıcı ile eşleşen en iyi boyutu seçin. 
 
(Her iki durumda tekerlekli sandalye minderinin 50 mm yükseklikte olduğunu farz edin.) 
 
 

1 Vücut Ölçümü Ölçüm (mm) Vücut ölçülerini ideal tekerlekli sandalye 
boyutuna çevir 

Tekerlekli sandalye 
ölçümleri 

A Basen genişliği 360mm Basen genişliği = koltuk genişliği 360mm 

B Koltuk derinliği Sol 400mm B,  koltuk derinliği = 30 – 50 mm’ den  
 daha küçük ise. 
 (eğer uzunluk farklı ise daha 
 kısa olanını kullanın) 

370mm 

Sağ 400mm 

C Baldır 
uzunluğu 

Sol 380mm = koltuk minderinin üstünden* ayaklık 
yüksekliğine kadar 
Ya da 
= koltuk minderinin üstünden* yere 
kadar ayakla itmek için 

330mm 

Sağ 380mm 330mm 

D Göğüs kafesinin alt 
kısmı 

310mm = koltuk minderinin üstünden * arkalığın 
üstüne kadar 
( D ya da E’ i ölçün – kullanıcının 
ihtiyaçlarına bağlı olarak  ) 

360mm 

E Kürek kemiğinin alt 
kısmı 

420mm 470mm 
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Bu tekerlekli sandalye kullanıcısı ideal tekerlekli 
sandalye boyutu: 

Koltuk genişliği:  

Koltuk derinliği:  

Arkalık yüksekliği:  

Mevcut olan tekerlekli sandalyelerden hangi cins 
ve boyut kullanıcı için en uygun olanıdır? 

 

 
 

2 Vücut Ölçümü Ölçüm (mm) Vücut ölçülerini ideal tekerlekli sandalye 
boyutuna çevir 

Tekerlekli sandalye 
ölçümleri 

A Basen genişliği 360mm Basen genişliği = koltuk genişliği 360mm 

B Koltuk derinliği Sol 400mm B,  koltuk derinliği = 30 – 50 mm’ den  
 daha küçük ise. 
 (eğer uzunluk farklı ise daha 
 kısa olanını kullanın) 

370mm 

Sağ 400mm 

C Baldır 
uzunluğu 

Sol 380mm = koltuk minderinin üstünden* ayaklık 
yüksekliğine kadar 
Ya da 
= koltuk minderinin üstünden* yere 
kadar ayakla itmek için 

330mm 

Sağ 380mm 330mm 

D Göğüs kafesinin alt 
kısmı 

310mm = koltuk minderinin üstünden * arkalığın 
üstüne kadar 
( D ya da E’ i ölçün – kullanıcının 
ihtiyaçlarına bağlı olarak  ) 

360mm 

E Kürek kemiğinin alt 
kısmı 

420mm 470mm 

 
 
Bu tekerlekli sandalye kullanıcısı ideal tekerlekli 
sandalye boyutu: 

Koltuk genişliği:  

Koltuk derinliği:  

Arkalık yüksekliği:  

Mevcut olan tekerlekli sandalyelerden hangi cins 
ve boyut kullanıcı için en uygun olanıdır? 
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B.7: Ürün (tekerlekli sandalye ) hazırlığı 
 

Kontrol Listesi: Tekerlekli Sandalye Güvenli ve 
Kullanıma Hazır mı? 
Tekerlekli sandalye servisinin 
adı: 

 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısın ismi: 

 

Tekerlekli sandalye cinsi:  Tekerlekli sandalye seri 
numarası: 

 

 

Bütün tekerlekli sandalyeler 

Keskin kenarlar bulunmamaktadır.  

Çizilmiş ve zarar görmüş parça bulunmamaktadır.  

Tekerlekli sandalye düz bir hat üzerinde yol almaktadır.   

Ön küçük tekerlekler 

Serbest dönmektedir.  

Tekerlek tutma çatalına dokunmadan dönmektedir.  

Cıvatalar sıkılmış durumdadır.   

Ön küçük tekerleklerin oturduğu aksam (boru) 

Tekerlekleri tutan çatal serbestçe dönmektedir.  

Arka büyük tekerlekler 

Serbestçe dönmektedir.  

Aks cıvataları sıkılmış durumdadır. 

Lastikler doğru bir şekilde şişirilmiştir (başparmakla basınç uygulandığında 5 mm den 
daha az bir içeri girme olabilir.) 



İtme kasnakları güvenlidir. 

Frenler 

Düzgün bir şekilde çalışmaktadır.  

Ayaklıklar 

Ayaklıklar güvenli bir şekilde takılmıştır.  

İskelet 

Katlanabilir tekerlekli sandalye için – tekerlekli sandalye kolaylıkla açılıp kapanmaktadır.  

Arkalığı katlanabilir tekerlekli sandalye için – arkalık kolaylıkla katlanıp açılmaktadır.  
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Minder 

Minder kılıfının içinde düzgün bir şekilde durmaktadır.  

Minder tekerlekli sandalyenin üzerinde düzgün bir şekilde durmaktadır.  

Minder kılıfının kuması gergin bir şekilde ama gereğinden fazla gergin değildir.  

Tekerlekli sandalyenin yekpare bir koltuğu var ise: minder yekpare koltuğun tamamını 
kaplamaktadır. 

 

 
Tekerlekli sandalyeyi kontrol eden kişinin ismi:  

İmza:  Tarih:  
 

B.8: Minder yapımı 
Kalça kemiği çukuru boyutları 
Aşağı tablodaki tekerlekli sandalye kullanıcılarının doğru kalça kemiği çukuru boyutlarını 
hesaplayınız: 

 Genişlik Derinlik Yükseklik 

o Erişkin tekerlekli sandalye kullanıcısı – 360 mm 
koltuk genişliği 

   

o Erişkin tekerlekli sandalye kullanıcısı – 460 mm 
koltuk genişliği 

   

o Çocuk tekerlekli sandalye kullanıcısı – 280 mm 
koltuk genişliği 

   

 
Minder yapımı 
o Bir partner ile çalışın. 
o Minder yapmak için aşağıdaki talimatları takip edin. Bir sorunuz varsa eğitmene sorun. 
 

1. Kesim yapılacak yerleri planlayın 
o 400 mm x 400 mm x 50 mm boyutlarında katı bükülmez bir köpük kullanın. 
o Kalça kemiği çukuru merkezi minderin merkez hattında olmalıdır. 
o Bu ölçüdeki minder için kalça kemiği çukuru ölçüleri 200 mm x 200 mm x 35 mm olmalıdır. 
o Kesilecek hatları koyu renk bir keçeli kalemle, taban köpüğünün bütün yüzeylerinde (6 

yüzeyinde) işaretleyin. 

 
 Ölçüler mm’ dir 
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2. Kalça kemikleri için çukuru kesip çıkartın: Bilenmiş bir demir testeresi ağzı ya da uzun 
bir bıçak kullanın. Keserken ve çoğunlukla da bıçağı çekerken kontrolü artırmak için yavaş ve 
uzun hareketlerde bulunun. 

 
 

 

 
o Öncelikle arka taraftan kalça kemiği çukuruna doğru kesin. 

 
 
 
 
o “Kalça kemiği çukuru” nu dışarı çıkartın. 

 
 

 

 

 

 
 

o Kalça kemiği çukurunun her iki tarafında kalan  “kanat”ları 
yapıştırıcı ile tekrar yapıştırın. 

 
3. Kalça kemiği çukurunun iç taraflarındaki köşeleri kesin. 

 

 
4. Askı şeklinde koltuk minderleri için: tabanın (alt bölümünün) 
her iki tarafına da açılı (eğimli) kesim yapın. 
o Gösterildiği şekilde işaretleyin ve kesin. 
o Bu kesim minderin tabanının, askı kayışlı sandalye koltuğun 

şekli ile uyuşmasını sağlayacaktır. 
 
5. Üst köpük katmanını minderin üstüne yerleştirin. 
o Üst ve alt yani her iki katman minder kılıfının içine beraber yerleştirilir. 
o Bu iki katmanın yapıştırılmasına gerek yoktur. 
o Eğer üst katman kirlenirse veya yıpranırsa yıkanıp, kurutulup tekrar yerine yerleştirilebilir. 
o Kılıfın içerisine pelvik çukurun yüksekliğini artırmak için bir yükselti eklenebilir (alt katmanın 

üstü ile rahatlatma tabakasının altı arasına). 
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B.11: Kullanıcı Eğitimi 
 
o Kullanıcı hikâyelerini okuyun. 
o Tekerlekli sandalye kullanıcısının yeni sandalyesiyle, tekerlekli sandalye hizmetlerinden 

ayrılmadan önce bilmesi gereken, tekerlekli sandalye kullanıcı eğitim kontrol listesinde olan en 
az üç beceriyi belirleyin. 

o Tekerlekli sandalye kullanıcısına bir beceriyi öğretme uygulaması yapın (sırayla tekerlekli 
sandalye personeli, eğitici ve aile üyesi olarak). Bölümde tartışılmış olan iyi öğretme yollarını 
hatırlayın. 

 

Moses Moses’ın hangi becerileri 
öğrenerek yarar sağlayabileceğini 
düşünüyorsunuz? 

Moses 23 yaşındadır. İki yıl önce bir kamyonun arkasından 
düşmüş ve paraplejik olmuştur. Bir yıl hastanede kaldıktan 
sonra köyüne bağışla edinilmiş eski bir tekerlekli sandalye ile 
gelmiştir. Tekerlekli sandalye çok çabuk bozulmuştur ve 
dolaşamamaktadır. İyileşmiş olan bir basınç yarası 
geliştirmiştir. 
Moses tekerlekli sandalye servisi aracılığı ile bir tekerlekli 
sandalye ve basınç rahatlatma minderi edinmiştir. Bu tekerlekli 
sandalye, engebeli zeminlerde kullanılması için yapılmıştır. 
Eve bu sandalyeyle gideceği için çok heyecanlanmıştır ve artık 
daha bağımsız hareket edebileceğini umut etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sian Sian’ın hangi becerileri öğrenerek 
yarar sağlayabileceğini 
düşünüyorsunuz? 

Sian 40 yaşındadır ve çift taraflı diz üstü ampütasyonu vardır. 
20 yıldır tekerlekli sandalye kullanmaktadır ve bu süre 
içerisinde beş tane tekerlekli sandalyesi olmuştur. Kullandığı 
tekerlekli sandalyelerin çabuk bozulduğu kararına varmıştır. 
Çok aktif bir kişidir ve yerel bir dükkânda çalışmaktadır. 
Evinden işine her gün; engebeli, tümsekli ve genellikle de 
çamurlu olan bir yoldan gitmektedir. Tekerlekli sandalye servis 
personeline arka tekerlekler üzerinde nasıl dengede 
durabildiğini göstermiştir. 
Ona daha şimdi yeni bir tekerlekli sandalye reçete edilmiştir. 
Yeni sandalyesinin, en son kullandığından daha uzun ömürlü 
olmasını umut etmektedir ki en son sandalyesi aldıktan altı ay 
sonra bozulmuştur. 
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Zoe Zoe’nin hangi becerileri 
öğrenerek yarar sağlayabileceğini 
düşünüyorsunuz? 

Zoe 16 yaşındadır. Genç bir kızdır polyosu vardır ve 
yürüyememektir. Çok çekingendir ve hiç okula gitmemiştir. 
Annesi ona evde ders vermiştir ve çok iyi bir şekilde okuyup 
yazabilmektedir. Daha yeni bir tekerlekli sandalye almıştır ve 
tekerlekli sandalye personeline nasıl transfer yapabildiğini ve 
tekerlekli sandalyesine nasıl kolayca binip indiğini göstermiştir. 
Zoe yerel bir meslek okuluna gitmek istemektedir fakat okula 
gidip gelmeyi beceremeyeceğini düşünmektedir. Okul 
binasında birkaç basamak vardır. Aynı zamanda okulda 
tuvalete nasıl gideceği konusunda da endişeleri vardır. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

B.12: Bakım ve Onarım 
 
Bakım: 
Tekerlekli sandalye ve minder için evde neler yapılabileceğini tanımla 
 

1. ______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
2. _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
3._______________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
4._______________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
5._______________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
6. _______________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 

 
Onarım: 
o Mevcut olan her bir tekerlekli sandalyeye eğitim amaçlı olarak yakından bakın. 
o Tamirat gerektiren şeyleri tanımla (eğer varsa) ve bulunduğunuz yerde bu tamiratlar nasıl 

yapılabilir öneride bulun. 
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Tekerlekli sandalye A 
 

Ne tamirine ihtiyaç var? Bulunduğunuz yerde bu tamir nasıl yapılabilir? 

  

  

  

  

 
 
Tekerlekli Sandalye B 
 

Ne tamirine ihtiyaç var? Bulunduğunuz yerde bu tamir nasıl yapılabilir? 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
Tekerlekli Sandalye C 
 

Ne tamirine ihtiyaç var? Bulunduğunuz yerde bu tamir nasıl yapılabilir? 
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B.13: Takip 
 
o Her bir kullanıcının hikâyesini okuyun. 
o Alınacak önlemler ile ilgili görüşün. 
o Alınacak önlemleri de içeren takip formunu her kullanıcı için doldurun. 
 

Hala 

Hala yetişkin kızı ve ailesiyle beraber aynı evde yaşamaktadır. Altı ay önce tekerlekli sandalye 
hizmetleri aracılığı ile bir tekerlekli sandalye edinmiştir. Daha bir yıl önde felç geçirmiştir ve 
yürüyememektedir. Tekerlekli sandalyesi olduğunda, kızının yardımı ile dikilerek transfer yapmayı 
öğrenmiştir. Bir tekerlekli sandalye istediğini ve böylece evde daha çok yardımcı olabileceğini ve 
kiliseye gitmek istediğini söylüyordu. 

Bir takip ziyaretinde Hala evinden birkaç ay ayrılmadığını söylemişti. Evine gelen yolun oldukça 
engebeli olduğunu ve eve doğru bir merdiven olduğunu söyledi. Bununla beraber o tekerlekli 
sandalyesini evde kullanmaktadır ve evde kızının çocuklarına bakarak kızına yardım etmektedir. 
Tekerlekli sandalyede dik oturmaktadır ve sandalye iyi durumdadır. Tekerlekli sandalyesine ve 
sandalyeden başka yere kızının yardımı olmadan kendi transferini yapabilmektedir. 

 

Daarun 

Daarun’un omurilik zedelenmesi vardır. Yerel pazarda bir radyo tamir atölyesinde çalışmaktadır. 
Tekerlekli sandalyesini ve basınç rahatlatma minderini iki yıl önce almıştır. Takip ziyaretinde 
tekerlekli sandalyesini her gün işe gidip gelmek için kullandığını söylemiştir. Basınç yarası yoktur. 
Daarun’un iki patlak lastiği olmuştur ve kendisi tamir etmiştir. Tekerlekli sandalye kontrol edilirken 
servis çalışanı jant tellerinin gevşek olduğunu ve koltuk kaidesine ait iki cıvatanın kayıp olduğunu 
fark etmiştir. Minderindeki yumuşak köpük oldukça yassılmıştır. Tekerlekli sandalyesinde iyi bir 
şekilde oturmaktadır ve sandalyesinden çok memnun olduğunu söylemektedir. 

 

Talha 

Talha 10 yaşındadır. Hafif serebral palsisi vardır ve mahalle okuluna gitmektedir. Bir yıl önce 
kendisine dört tekerlekli ve ekstra duruş destek minderi olan bir tekerlekli sandalye reçete edilmiştir.  

Takip ziyaretinde Talha tekerlekli sandalyesini her gün okula gidip gelmek için kullandığını 
söylemiştir. Kendini itecek güce sahip olmadığından dolayı sandalyesini babası itmektedir. 
Tekerlekli sandalyesi iyi durumdadır. Babası tekerleği bir defa tamir ettiğini söylemiştir. 

Tekerlekli sandalye servis çalışanı fark etmiştir ki; Talha büyümüştür ve ayaklıklar onun için fazla 
yüksek olduğundan dolayı bacakları tekerlekli sandalye koltuğunda yeteri kadar 
desteklenmemektedir. 
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Tekerlekli Sandalye Takip Formu 
 

Bu form takip ziyaretinde elde edilen bilgileri kaydetmek içindir. 
 
1. Tekerlekli sandalye kullanıcısı bilgileri 
 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının adı: Hala Numara:  
Uygunluk tarihi:  Takip tarihi:  
Takibi gerçekleştiren kişinin adı:  

Takibin uygulandığı yer: 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının evi  
Tekerlekli sandalye servis merkezi  
Diğer: ________________________________________  

 

2. Görüşme Alınacak önlemleri 
kaydet: 

Tekerlekli sandalyenizi istediğiniz kadar çok kullanabiliyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise  – neden? 
 
Tekerlekli sandalyenizi kullanırken hiç problem yaşıyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise  – bu problemler nelerdir? 
 
Tekerlekli sandalyenizin kullanımı ile ilgili sorularınız var 
mı? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise – bu sorular nelerdir? Daha ileri düzey bir eğitime ihtiyaç var 
mı? 
 
Kullanıcının basınç yarası mevcut mu? Evet  

Hayır  
 

Eğer cevap ise  - tanımlayınız (nerede ve ne düzeyde) 
 
Tekerlekli sandalyenizle ilgili memnuniyetinizi 1 ile 5 
arasında değerlendirirseniz kaç verirsiniz? (1 çok memnun 
ve 5 hiç memnun değil) 

Değer:  

Yorum: 

3. Tekerlekli sandalye ve minder kontrolü 
Tekerlekli sandalye iyi çalışır vaziyette mi ve kullanımı 
güvenli mi? 

Evet  
Hayır  

 

Minder kullanıma uygun vaziyette mi ve kullanımı güvenli 
mi? 

Evet  
Hayır  

Her biri için cevap hayır ise, problem nedir? 
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4. Uygunluk kontrolü 
Tekerlekli sandalye doğru bir şekilde uyuyor mu? 
 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise – problem nedir? 
 
Basınç testi düzeyi (1 = güvenli, 2 = uyarı, 3 = tehlikeli) 
(eğer kullanıcı basınç yarası geliştirme riski altındaysa) 

Sol:   
 
 

Sağ:  

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hareketsizken, hareket 
ederken ve gün boyunca rahat ve dik oturabiliyor mu? 

Evet  
Hayır  

 

Eğer cevap hayır ise  – problem nedir? 
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Tekerlekli Sandalye Takip Formu 
 

Bu form takip ziyaretinde elde edilen bilgileri kaydetmek içindir. 
 
1. Tekerlekli sandalye kullanıcısı bilgileri 
 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının adı: Daruun Numara:  
Uygunluk tarihi:  Takip tarihi:  
Takibi gerçekleştiren kişinin adı:  

Takibin uygulandığı yer: 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının evi  
Tekerlekli sandalye servis merkezi  
Diğer: ________________________________________  

 

2. Görüşme Alınacak önlemleri 
kaydet: 

Tekerlekli sandalyenizi istediğiniz kadar çok kullanabiliyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise  – neden? 
 
Tekerlekli sandalyenizi kullanırken hiç problem yaşıyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise  – bu problemler nelerdir? 
 
Tekerlekli sandalyenizin kullanımı ile ilgili sorularınız var 
mı? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise – bu sorular nelerdir? Daha ileri düzey bir eğitime ihtiyaç var 
mı? 
 
Kullanıcının basınç yarası mevcut mu? Evet  

Hayır  
 

Eğer cevap ise  - tanımlayınız (nerede ve ne düzeyde) 
 
Tekerlekli sandalyenizle ilgili memnuniyetinizi 1 ile 5 
arasında değerlendirirseniz kaç verirsiniz? (1 çok memnun 
ve 5 hiç memnun değil) 

Değer:  

Yorum: 

3. Tekerlekli sandalye ve minder kontrolü 
Tekerlekli sandalye iyi çalışır vaziyette mi ve kullanımı 
güvenli mi? 

Evet  
Hayır  

 

Minder kullanıma uygun vaziyette mi ve kullanımı güvenli 
mi? 

Evet  
Hayır  

Her biri için cevap hayır ise, problem nedir? 
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4. Uygunluk kontrolü 
Tekerlekli sandalye doğru bir şekilde uyuyor mu? 
 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise – problem nedir? 
 
Basınç testi düzeyi (1 = güvenli, 2 = uyarı, 3 = tehlikeli) 
(eğer kullanıcı basınç yarası geliştirme riski altındaysa) 

Sol:   
 
 

Sağ:  

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hareketsizken, hareket 
ederken ve gün boyunca rahat ve dik oturabiliyor mu? 

Evet  
Hayır  

 

Eğer cevap hayır ise  – problem nedir? 
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Tekerlekli Sandalye Takip Formu 
 

Bu form takip ziyaretinde elde edilen bilgileri kaydetmek içindir. 
 
1. Tekerlekli sandalye kullanıcısı bilgileri 
 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcısının adı: Talha Numara:  
Uygunluk tarihi:  Takip tarihi:  
Takibi gerçekleştiren kişinin adı:  

Takibin uygulandığı yer: 

Tekerlekli sandalye kullanıcısının evi  
Tekerlekli sandalye servis merkezi  
Diğer: ________________________________________  

 

2. Görüşme Alınacak önlemleri 
kaydet: 

Tekerlekli sandalyenizi istediğiniz kadar çok kullanabiliyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise  – neden? 
 
Tekerlekli sandalyenizi kullanırken hiç problem yaşıyor 
musunuz? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise  – bu problemler nelerdir? 
 
Tekerlekli sandalyenizin kullanımı ile ilgili sorularınız var 
mı? 

Evet  
Hayır  

 

Cevap evet ise – bu sorular nelerdir? Daha ileri düzey bir eğitime ihtiyaç var 
mı? 
 
Kullanıcının basınç yarası mevcut mu? Evet  

Hayır  
 

Eğer cevap ise  - tanımlayınız (nerede ve ne düzeyde) 
 
Tekerlekli sandalyenizle ilgili memnuniyetinizi 1 ile 5 
arasında değerlendirirseniz kaç verirsiniz? (1 çok memnun 
ve 5 hiç memnun değil) 

Değer:  

Yorum: 

3. Tekerlekli sandalye ve minder kontrolü 
Tekerlekli sandalye iyi çalışır vaziyette mi ve kullanımı 
güvenli mi? 

Evet  
Hayır  

 

Minder kullanıma uygun vaziyette mi ve kullanımı güvenli 
mi? 

Evet  
Hayır  

Her biri için cevap hayır ise, problem nedir? 
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4. Uygunluk kontrolü 
Tekerlekli sandalye doğru bir şekilde uyuyor mu? 
 

Evet  
Hayır  

 

Cevap hayır ise – problem nedir? 
 
Basınç testi düzeyi (1 = güvenli, 2 = uyarı, 3 = tehlikeli) 
(eğer kullanıcı basınç yarası geliştirme riski altındaysa) 

Sol:   
 
 

Sağ:  

Tekerlekli sandalye kullanıcısı hareketsizken, hareket 
ederken ve gün boyunca rahat ve dik oturabiliyor mu? 

Evet  
Hayır  

 

Eğer cevap hayır ise  – problem nedir? 
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B.14: Sonuç 
 
Bütün grup için 10 dakikalık bir sunum hazırlayın. 
 
Sunum şunları içermelidir. 
 
1. Değerlendirmeden elde edilen bilgiler: 
o tekerlekli sandalye kullanıcısının amaçları (kullanıcının neden bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı 

var); 
o kullanıcının fiziksel ihtiyaçları; 
o kullanıcının hayat tarzı ile ilgili ihtiyaçları; 
o kullanıcının hali hazırda tekerlekli sandalyesi olup olmadığı – ve bu sandalyenin kullanıcının 

ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı; 
o basınç yarası geçmişinin veya varlığının risk durumu; 
o itme metodu; 
o desteksiz olarak otururken duruşu; 
o pelvis ve kalça duruş taramasının (görüntülemesinin ) sonuçları; 
 
2.  Reçete edilmiş tekerlekli sandalye ve minder: 
o tekerlekli sandalye cinsi 
o minder cinsi 
o reçete edilmiş olan her türlü destek araçları. 

 
3. Uygunluk: 
o uygunluk sırasında tanımlanmış ve çözülmesi gereken her türlü problem – ve eğer varsa nasıl 

çözümlenmiş. 
 
4. Kullanıcı eğitimi: 
o grup ve tekerlekli sandalye kullanıcısı, kullanıcı eğitiminin kapsamı konusunda ne karar 

verdiler? 
 
5. Tekerlekli sandalye kullanıcısı geri bildirimi: 
o kullanıcı tekerlekli sandalyeyi aldıktan sonra herhangi bir yorum yaptı mı / geri bildirim var mı? 
 
6. Bakım ve onarım: 
o tekerlekli sandalye alındıktan sonra – hangi bakımlar ve ne sıklıkla yapılmalı? 
o tekerlekli sandalye veya minderin tamiri gerekiyorsa yapılacaklar nelerdir? 
 
7. Takip planı: 
o takip için ne gibi ayarlamalar yapıldı? 
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For more information of the English version, please contact: 
 
World Health Organization 
20 Avenue Appia 
1211 Geneva 27, Switzerland 
 
Tel: (+41 22) 791 2715 
Fax: (+41 22) 791 4857 
 
http://www.who.int/disabilities/en/ 
dar@who.int 




