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Terminologie 
 
În cadrul acestui document, următorii termeni sunt folosiţi conform definiţiilor din rândurile de mai 
jos. 
 
Scaun rulant corespunzător Este scaunul rulant care corespunde condiţiilor de mediu 

ale utilizatorului; este potrivit şi furnizează suport postural 
adecvat; este sigur şi durabil; este disponibil în ţara 
utilizatorului; poate fi obţinut şi întreţinut, iar serviciile sunt 
sustenabile în ţara respectivă, la cel mai accesibil preţ. 

Scaun rulant cu antrenare 
manuală 

Este scaunul rulant antrenat de către utilizator prin 
propulsie sau de către o altă persoană, prin împingere. 

Dispozitive de suport postural  
(DSP) 

Un dispozitiv fizic care oferă suport postural suplimentar - 
un element esenţial al furnizării de servicii de scaune 
rulante de nivel intermediar. 

Scaun rulant Este un dispozitiv cu roţi, care oferă mobilitate şi suport 
postural, utilizat de persoane care întâmpină dificultăţi în 
ceea ce priveşte deplasarea. 

Modificare de scaun rulant O modificare făcută unui scaun rulant. 

Furnizare de scaune rulante Este termenul generic pentru proiectarea, producţia, 
furnizarea de scaune rulante şi 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. 

Personalul furnizor de servicii 
de scaune rulante 

Este personalul care are abilităţile necesare furnizării de 
scaune rulante corespunzătoare. 

Utilizator de scaun rulant O persoană care întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte 
deplasarea şi utilizează un scaun rulant pentru mobilitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel intermediar. Manualul formatorului 
 Pagina 5. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Cuprins 
 
Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire pentru serviciile de 
scaune rulante - nivel intermediar  
Introducere    
Grupul ţintă  
Scopul  
Conţinutul  
Formatorii  
Pregătirea activităţii  
 
1. Recomandări pentru formatori  
1.1 Prezentarea programului de instruire  
1.2 Orarul şi durata modulului de instruire  
1.3 Planificarea sesiunilor 
1.4 Prezentările PowerPoint  
1.5 Observarea/monitorizarea progresului participanţilor  
1.6 Evaluarea sesiunii de instruire după fiecare prezentare  
1.7 Modele de bună practică  
2. Pregătirea livrării programului de instruire  
2.1 Cunoaşterea reţelelor de furnizare de servicii de scaune rulante ale participanţilor la 
curs  
2.2 Clarificarea rolului participanţilor în procesul de furnizare de servicii de scaune rulante
  
2.3 Parcugerea fiecărui plan de sesiune şi adaptarea sesiunilor, în cazul în care este 
necesar 
2.4 Identificarea scaunelor rulante, pernelor şi dispozitivelor de suport postural care vor fi 
utilizate în cadrul sesiunilor 
2.5 Invitarea utilizatorilor de scaune rulante la sesiunile practice  
2.6 Planificarea grupelor pentru sesiunile practice  
2.7 Pregătirea locului de desfăşurare a cursului  
2.8 Pregătirea resurselor şi materialelor necesare procesului de instruire  
3. Planuri de sesiune detaliate  
Introducere  
A: Noţiuni fundamentale  
A.1: Utilizatorii de scaun rulant care au nevoie de suport postural suplimentar  
A.2: Copiii cu dizabilităţi  
 
B: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante  
B.1: Rezumatul evaluării şi interviul de evaluare  
B.2: Evaluarea fizică – postura în poziţia aşezat fără suport  
B.3: Evaluarea fizică – analiza posturii bazinului şi a şoldului  
B.4: Evaluarea fizică – procedeul de simulare manuală  
B.5: Evaluarea fizică - efectuarea măsurătorilor  



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel intermediar. Manualul formatorului 
 Pagina 6. 

 

B.6: Alegerea scaunelor rulante şi a pernelor  
B.7: Prescrierea (selecţia) dispozitivelor de suport postural - introducere  
B.8: Prescrierea (selecţia) dispozitivelor de suport postural - stabilizarea bazinului  
B.9: Prescrierea (selecţia) dispozitivelor de suport postural - sprijinirea şoldurilor  
B.10: Prescrierea (selecţia) dispozitivelor de suport postural - sprijinirea trunchiului  
 
 
B.11: Prescrierea (selecţia) dispozitivelor de suport postural - sprijinirea capului, coapselor şi a 
gambelor  
Sesiunea practică 1: Evaluarea şi prescrierea (selecţia)  
B.12: Pregătirea produsului (a scaunului rulant)  
Sesiunea practică 2: Pregătirea produsului (a scaunului rulant)  
B.13: Probarea produsului (a scaunului rulant)  
B.14: Instruirea utilizatorului de scaun rulant  
Sesiunea practică 3: Probarea produsului (a scaunului rulant) şi instruirea utilizatorului  
B.15: Recapitulare  
B.16: Întreţinerea, reparaţiile şi monitorizarea  
Sesiunea practică 4: Evaluarea, prescrierea (selecţia), pregătirea produsului (a scaunului 
rulant), probarea produsului (a scaunului rulant) şi instruirea utilizatorului  
B.17: Feedback-ul formatorului, discuţii, ceremonia de încheiere  
Anexe  
Anexa 1: Orarul modulului de instruire pentru furnizarea serviciile de scaune rulante – 
nivel intermediar  
Anexa 2: Formular de trimitere - nivel intermediar  
Anexa 3: Formular de evaluare - nivel intermediar  
Anexa 4: Formular de prescriere (selecţie) a scaunului rulant - nivel intermediar  
Anexa 5: Formular date tehnice - nivel intermediar   
Anexa 6: Listă de verificare  scaunului rulant de nivel intermediar  
Anexa 7: Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant - nivel intermediar
 Anexa 8: Listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel 
intermediar  
Anexa 9: Formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant - nivel intermediar 
Anexa 10: Tabel dispozitive de suport postural (DSP);   
Anexa 11: Inserţii unghiulare din burete rigid/spumă rigidă  
Anexa 12: Lista utilizatorilor de scaun rulant care participă la sesiunile practice  
 
 
 
 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel intermediar. Manualul formatorului 
 Pagina 7. 

 

 

Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de 
instruire - nivel intermediar  
 
Introducere 
 
În urma publicării în anul 2008 a Ghidului privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare 
manuală în regiuni cu resurse limitate1) şi în 2012 a modulului Servicii pentru utilizatorii de 
scaune rulante. Pachet de instruire - nivel de bază, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), 
în parteneriat cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), a dezvoltat un 
nou modul destinat instruirii, numit Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de 
instruire - nivel intermediar.  
Nivelul intermediar este cea de-a doua parte a seriei OMS dedicată furnizării de servicii către 
utilizatorii de scaun rulant şi pune accentul pe nevoile persoanelor cu dificultăţi severe de 
deplasare şi mobilitate, care au un control redus asupra trunchiului. Pe parcursul procesului de 
realizare al acestui pachet de instruire, am abordat cu multă atenţie aspectele legate de 
furnizarea unui scaun rulant corespunzător acelor copii care au un grad de control redus al 
trunchiului şi care nu pot menţine fără sprijin poziţia aşezat. 
Scaunul rulant este unul dintre cele mai frecvent utilizate echipamente asistive pentru 
îmbunătăţirea mobilităţii personale. Pentru persoanele care întâmpină dificultăţi de deplasare, un 
scaun rulant care corespunde nevoilor lor fizice, stilului de viaţă şi mediului în care trăiesc este 
un instrument esenţial, ajutându-i să se bucure de o ameliorare semnificativă a stării de sănătate, 
precum şi de bunăstare socială şi economică. Mobilitatea oferă utilizatorilor de scaun rulant 
oportunitatea de a studia, de a lucra, de a lua parte la activităţi culturale şi de a accesa servicii, 
cum ar fi cele de sănătate. 
 
Importanţa mobilităţii este reflectată şi în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CONUDPD), care pledează în favoarea unor „măsuri 
eficiente pentru asigurarea mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi, în cel mai înalt grad de 
independenţă posibil”. Pentru a asigura o bună mobilitate personală, utilizatorul are nevoie de un 
scaun rulant care este pe măsura sa şi care este în concordanţă cu cerinţele sale specifice. 
Acest lucru presupune o abordare care să răspundă nevoilor individuale ale utilizatorilor. 
 
O metodă eficientă pentru a răspunde acestor nevoi individuale ale utilizatorilor este furnizarea 
de scaune rulante prin intermediul serviciilor de scaune rulante. Cu toate acestea, statisticile 
arată că mai puţin de 5% dintre cei care au într-adevăr nevoie de acest tip de asistenţă 
beneficiază de acces la un scaun rulant adecvat. În plus, personalul implicat în furnizarea 
serviciilor de scaune rulante, are oportunităţi reduse de a dobândi abilităţile necesare pentru  o 
prescriere corectă a scaunului rulant. 
 
Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel intermediar are ca 
scop sprijinirea instruirii de nivel intermediar a personalului cu atribuţii clinice şi tehnice în cadrul 
procesului de furnizare a serviciilor de scaune rulante (vezi Ghidul privind  
 
                                                 
1 Organizația Mondială a Sănătății. Ghid privind furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în zone cu 
resurse limitate. Geneva, 2008 
(http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/index.html, accesat la 15 decembrie 
2011). 

http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/index.html
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furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală în regiuni cu 

resurse limitate, Figura 4.2). Modulul de instruire susţine transmiterea cunoştinţelor teoretice şi 
practice necesare pentru începerea lucrului cu utilizatorii de scaun rulant care au nevoie de 
suport postural suplimentar pentru a menţine poziţia aşezat. Acesta include: modalitatea de 
evaluare a nevoilor individuale şi de asistare în selecţia şi pregătirea scaunului rulant adecvat, 
dotat cu dispozitive de suport postural, componenta de instruire a utilizatorilor şi însoţitorilor în 
ceea ce priveşte folosirea şi întreţinerea scaunului rulant, precum şi monitorizarea. 
 
Durata instruirii poate fi de 35-40 de ore, deşi aceasta poate fi redusă sau extinsă, în funcţie de 
nevoile specifice şi de resursele disponibile în fiecare caz. Se recomandă exerciţiul practic cu un 
îndrumător, pentru dezvoltarea competenţelor şi pentru creşterea capacităţii de a lucra 
independent. 
 
OMS speră ca acest modul să fie livrat ca un curs de instruire de sine stătător, de scurtă durată, 
pentru personalul care lucrează deja în domeniu şi, în egală măsură, să fie integrat în curricula 
programelor de instruire pentru personalul din domeniul reabilitării. 
 
 
Grupul ţintă 
 
Acest pachet de instruire este destinat personalului şi voluntarilor care au ca atribuţii la locul de 
muncă furnizarea de servicii de scaune rulante la nivel intermediar. Aici poate fi inclus personalul 
din domeniul sănătăţii, reabilitării sau personalul tehnic, cum ar fi terapeuţii ocupaţionali, 
fizioterapeuţii, tehnicienii de protetică şi ortetică, personalul medical din comunităţi sau cel 
implicat în reabilitarea bazată pe comunitate (RBC).  
 
Scopul 
 
Modulul intermediar al pachetului de instruire a fost elaborat pentru a sprijini instruirea 
personalului sau a voluntarilor în furnizarea unui scaun rulant cu antrenare manuală 
corespunzător şi a unei perne adecvate acelor copii şi adulţi care au nevoie de suport postural 
suplimentar pentru menţinerea poziţiei aşezat. 
 
Principalul scop al instruirii este dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului implicat în 
procesul de livrare a serviciilor de scaune rulante. Cursul va contribui la: 
 creşterea numărului de utilizatori de scaune rulante care primesc un scaun rulant care răspunde 

nevoilor lor;  
 creşterea numărului de persoane instruite în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de scaune rulante 

la nivel intermediar;  
 îmbunătăţirea competenţelor personalului furnizor de servicii de scaune rulante;  
 creşterea calităţii serviciilor de scaune rulante furnizate acelor persoane care au nevoie de un nivel de 

intervenţie care depăşeşte sfera celui de bază;  
 includerea acestui pachet de instruire în programele de instruire tipice, destinate personalului 

paramedical/de reabilitare; 
 integrarea într-o mai mare măsură a furnizării serviciilor de scaune rulante în cadrul serviciilor de 

reabilitare. 
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Conţinutul 

 
Pachetul de instruire include: 
 modalitatea de evaluare a mobilităţii şi nevoii de suport postural a copiilor şi adulţilor care necesită un 

scaun rulant cu suport postural suplimentar; 
 modalitatea de a lucra cu aceştia în vederea identificării celor mai bune soluţii de mobilitate;  
 cunoştinţe şi sugestii practice pentru furnizarea unui scaun rulant manual cu o pernă corespunzătoare 

şi cu suport postural suplimentar;  
 instruirea utilizatorilor de scaun rulant şi, dacă este cazul, a familiei/însoţitorilor, pentru a asigura o cât 

mai bună utilizare a scaunului rulant; 
 monitorizarea utilizatorilor pentru a ne asigura că scaunul rulant răspunde în continuare nevoilor 

acestora.  

 
Formatorii  
 
Abilităţi: Formatorii care susţin modulul de nivel intermediar trebuie să fie instruiţi în evaluarea şi 
prescrierea scaunelor rulante pentru persoane care necesită suport postural suplimentar. De 
asemenea, aceştia trebuie să aibă capacitatea de a efectua sau de a coordona pregătirea în 
vederea utilizării a unui scaun rulant cu antrenare manuală dotat cu dispozitive de suport 
postural, folosind produse, materiale şi instrumente disponibile la nivel local. Formatorii ar trebui 
să deţină abilităţi din domeniul clinic, aplicate în sfera serviciilor furnizării de scaune rulante, care 
să le permită să se bazeze pe propriile experienţe practice în prezentarea acestui curs. Totodată, 
experienţa anterioară de formator constituie un avantaj.  
 
Utilizatorii de scaun rulant: Se recomandă includerea unui utilizator de scaun rulant în echipa 
care livrează cursul. Utilizatorii de scaune rulante pot să apeleze la propriile experienţe pentru a-i 
ajuta să înveţe pe cei cu dizabilităţi similare. Faptul că sunt instruiţi de către un utilizator de scaun 
rulant, îi va ajuta pe participanţi să aprecieze rolul central pe care utilizatorii îl au în alegerea 
scaunelor rulante pe care urmează să le utilizeze. 
 
Numărul formatorilor: Se recomandă doi formatori pentru fiecare grupă de 8 - 10 participanţi. 
Acest lucru este important în special în ceea ce priveşte sesiunile practice, pentru ca formatorii 
să poată acorda participanţilor asistenţă şi un feedback adecvat,  precum şi pentru a asigura că 
exerciţiile practice se desfăşoară în condiţii de siguranţă. Prezenţa unui utilizator de scaun rulant 
cu experienţă, care cunoaşte bine subiectul şi conţinutul pachetului de instruire, va aduce un 
element de valoare programului de instruire. 
 
Suportul tehnic: Pentru desfăşurarea sesiunilor practice, care reprezintă componente 
importante ale acestui curs, se recomandă formatorilor să lucreze cu cel puţin un tehnician de 
scaune rulante care are experienţă în furnizarea serviciilor de scaune rulante la nivel intermediar 
şi care îi poate astfel asista pe parcursul sesiunilor practice.  
 
Cum începem 
 
1. Copiaţi discul (din pachetul de resurse pentru instruire) pe hard drive-ul calculatorului care va 

fi folosit pe parcursul cursului. Este nevoie de cel puţin 6GB de spaţiu liber pe hard drive.  
 
 
2.  
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Faceţi clic pe fişierul denumit „Start”. De aici, formatorii pot naviga 
spre diversele resurse ale pachetului de instruire de nivel intermediar. De asemenea, 
formatorii pot accesa aceleaşi resurse şi din fişiere. 

3. Deschideţi Manualul formatorului. 
3.1. Citiţi secţiunea Despre Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel 

intermediar şi Recomandările pentru formatori. 
3.2. Comandaţi sau listaţi câte un exemplar din Manualul formatorului pentru fiecare formator 

implicat în livrarea modulului de instruire (în cazul în care nu sunt deja disponibile 
exemplare pe suport de hârtie). 

4. Accesaţi documentul cu orarul şi faceţi clic pe hyperlink-urile fiecărei sesiuni pentru a accesa 
prezentările şi filmele sesiunilor. Parcurgeţi fiecare prezentare şi fiecare planificare de sesiune 
(Manualul formatorului) pentru a vă familiariza cu conţinutul, resursele şi metodologia. 

5. Urmaţi recomandările din capitolul „Pregătirea livrării programului de instruire” pentru a vă 
asigura că au fost făcute toate demersurile cu suficient timp înainte de începerea cursului. 
Pregătiţi toate resursele şi materialele necesare instruirii, conform descrierii din secţiunea 
„Pregătirea livrării programului de instruire”. 

6. Cea mai bună modalitate de livrare a cursului este prin parcurgerea lecţiilor în ordine 
secvenţială, respectând cât mai mult posibil durata de timp alocată fiecărei sesiuni. 

7. La începulul cursului, furnizaţi participanţilor un set complet de materiale, incluzând: Manualul 
participantului (1 pentru fiecare participant), Caietul de exerciţii practice (1 pentru fiecare 
participant) şi un set de afişe (1 set pentru fiecare participant) Dacă aceste materiale nu sunt 
disponibile, acestea pot fi listate de pe disc.  
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1. Recomandări pentru formatori 
1.1 Prezentarea programului de instruire  
 
 Minute Ziua 
Primire, introducere şi rezumat Introducere 

 
60 

U
nu 

A: Noţiuni fundamentale 
Sesiunile care oferă 
participanţilor  
noţiunile fundamentale 
necesare parcurgerii 
etapelor procesului de 
furnizare a serviciilor de 
scaune rulante. 

A.1 Utilizatorii de scaune rulante care au 
nevoie de suport postural 
suplimentar 

60 

A.2 Copiii cu dizabilităţi 60 

B: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante 
Evaluarea B. 

B.1 
Trimiterea şi programarea 
Rezumatul evaluării şi interviul de 
evaluare 

90 

B.2 Evaluarea fizică - poziţia aşezat fără 
suport 

90 

B.3 Evaluarea fizică – analiza posturii 
bazinului şi a şoldului 

120 

B.4 Evaluarea fizică - simulare manuală 60 

D
oi 

B.5 Evaluarea fizică - efectuarea 
măsurătorilor 

60 

Prescriere (selecţie) B.6 Selecţia scaunelor rulante şi a 
pernelor 

60 

B.7 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
introducere 

30 

B.8 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
stabilizarea bazinului 

90 

B.9 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
sprijinirea şoldurilor 

45 

B.10 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
sprijinirea trunchiului 

105 

B.10 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
sprijinirea trunchiului 

45 

Trei 

B.11 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
sprijinirea capului, coapselor şi a 
gambelor: 

120 

Sesiunea practică 1: Evaluarea şi prescrierea (selecţia) 120 
Pregătirea produsului (a 
scaunului rulant) 

B.12 Pregătirea produsului (a scaunului 
rulant) 

60 

Sesiunea practică 2: Pregătirea produsului (a scaunului rulant) 150 
Probarea produsului (a 
scaunului rulant) 

B.13 Probarea produsului (a scaunului 
rulant) 

60 P
atru Instruirea utilizatorului de 

scaun rulant 
B.14 Instruirea utilizatorului de scaun 

rulant 
60 
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Sesiunea practică 3: Probarea produsului (a scaunului rulant) şi instruirea 
utilizatorului de scaun rulant  

150 

 B.15 Recapitulare 120 
Întreţinerea, reparaţiile şi 
monitorizarea 

B.16 Întreţinerea, reparaţiile şi 
monitorizarea 

60 

C
inci 

Sesiunea practică 4: Evaluarea, prescrierea (selecţia), pregătirea 
produsului (a scaunului rulant), probarea produsului (a scaunului rulant) şi 
instruirea utilizatorului utilizatorului de scaun rulant 

300 

 B.17 Feedback-ul formatorului, discuţii, 
ceremonia de încheiere 

60 

 
1.2 Orarul şi durata programului de instruire 
 
Acest program de instruire poate fi livrat în zile consecutive sau în grupe de zile pe parcursul unei 
anumite perioade de timp. Perioada minimă necesară pentru predarea întregului modul de 
instruire de nivel intermediar este de 35-40 de ore. O estimare a duratei de timp necesară 
fiecărei sesiuni este inclusă în planificarea sesiunilor.  
 
Notă: Durata de timp necesară pentru parcurgerea fiecărei sesiuni poate varia în funcţie de 
următorii factori: 
 experienţa şi abilităţile participanţilor;  
 numărul total al participanţilor;  
 numărul scaunelor rulante disponibile la nivel local;  
 perioada necesară pentru ajustarea şi pregătirea scaunelor rulante; 
 nevoia de a asigura traducere simultană pe parcursul sesiunilor; 
 necesitatea de a include materiale suplimentare. 
 
În funcţie de aceşti factori, durata necesară finalizării programului de instruire variază.  
 
În anexa I este prezentat un model de orar pentru cinci zile de curs. Acesta, precum şi un model 
necompletat, sunt disponibile şi pe DVD.  
 
Formatorii sunt încurajaţi să adapteze şi să modifice orarul, în aşa fel încât acesta să fie în 
concordanţă cu contextul local şi cu nevoile de instruire ale participanţilor. De exemplu: 
 sesiunile din pachetul de instruire pot fi incluse în programe de sănătate sau reabilitare 

existente; 
 dacă personalul de reabilitare are deja experienţă în ceea ce priveşte anumite aspecte ale 

programului de instruire, parcurgerea respectivei sesiuni nu este necesară; 
 dacă pregătirea scaunelor rulante necesită mai mult timp (de exemplu, este necesară 

asamblarea completă a acestora) poate deveni necesară reducerea numărului de utilizatori 
de scaun rulant care participă la sesiunile practice sau, alternativ, creşterea duratei de timp 
alocate sesiunii.  

 
1.3 Planificarea sesiunilor 
 
Pentru fiecare sesiune există un plan al acesteia, care îi ajută pe formatori în ceea ce priveşte 
prezentarea sesiunii. La începutul fiecărui plan de sesiune, veţi găsi următoarele informaţii: 
 Obiective: care sunt acele abilităţi pe care participanţii trebuie să le dobândească până la 

finalul sesiunii; 
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 Resurse: care sunt resursele necesare desfăşurării sesiunii; 
 
 
 

 Context şi cunoştinţe dobândite anterior: modul în care sesiunea trebuie adaptată la 
diverse contexte (sau situaţii) şi care sunt informaţiile dobândite anterior sau competenţele 
necesare; 

 De pregătit: modul de pregătire pentru sesiune; 
 Prezentare: un rezumat al principalelor părţi ale sesiunii. 
 
Restul planului este împărţit în funcţie de subiecte. Pentru fiecare subiect, planificarea sesiunii 
oferă instrucţiuni despre modul de predare a informaţiilor referitoare la respectivul subiect. Notă: 
 cuvintele cu caractere aldine reprezintă activităţile formatorului (de exemplu: întrebaţi, 

demonstraţi, explicaţi, prezentaţi materialul video) 
 căsuţele haşurate oferă răspunsuri la întrebările adresate participanţilor de către formator - 

încurajaţi participanţii să formuleze răspunsuri. 
 
La finalul fiecărui plan de sesiune există o recapitulare a punctelor cheie. În loc să citească 
punctele cheie, formatorii pot adresa întrebări participanţilor, astfel încât să îi încurajeze să 
identifice punctele cheie. 
 
Respectând planificarea sesiunii, formatorii vor reuşi să parcurgă fiecare sesiune, respectând 
durata de timp alocată. Planificările sesiunilor oferă toate punctele cheie şi abilităţile practice 
necesare care trebuie predate. Formatorii sunt încurajaţi să contribuie cu propriile cunoştinţe, 
abilităţi şi să abordeze transferul de cunoştinţe într-un stil propriu.  
 
1.4 Prezentări PowerPoint 
 
Există prezentări PowerPoint (PPT) pentru aproape fiecare sesiune. Formatorii trebuie să ştie că 
doar punctele cheie sunt scrise în slide-uri. Formatorii trebuie să ofere informaţiile cuprinse în 
fiecare slide din Manualul formatorului, pentru a se asigura că toate temele au fost parcurse. 
Încercaţi să evitaţi să citiţi slide-urile. În schimb, faceţi referire la Manualul formatorului.  
 
 
1.5 Observarea/monitorizarea progresului participanţilor 
 
Formatorii trebuie să monitorizeze cu atenţie progresul fiecărui participant. Cea mai bună 
oportunitate pentru acest lucru este pa parcursul sesiunilor practice.  
 
Pe DVD există câte o listă de verificare şi observaţii pentru formator, pentru fiecare sesiune 
practică. 
 
Formatorii trebuie să folosească lista de verificare pentru a: 
 a monitoriza progresul fiecărui grup de participanţi pe durata sesiunilor practice; 
 a nota exemple de bună practică, precum şi aspecte care necesită îmbunătăţiri – acestea vor 

fi discutate în fiecare sesiune de feedback.  
 
Lista de verificare şi observaţii a formatorului poate fi modificată şi/sau dezvoltată de către 
formatorii care doresc să înregistreze informaţii mai detaliate despre fiecare participant.  
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1.6 Evaluarea programului de instruire după fiecare prezentare 

 
 
Se consideră un exemplu de bună practică evaluarea programului de instruire după livrarea 
acestuia. Formatorii pot primi feedback de la participanţi pe întreaga perioadă a programului de 
instruire. De asemenea, formatorii îşi pot nota propriile păreri despre procesul de predare, pe 
parcursul acestuia. Aceste informaţii îi pot ajuta la final, în vederea evaluării programului de 
instruire, pentru identificarea punctelor forte şi a aspectelor mai puţin bune. Astfel, în viitor, 
formatorii vor putea îmbunătăţi atât conţinutul pachetului de instruire, cât şi propriile lor abilităţi de 
prezentare.  
 
Formularele de evaluare a programului de instruire sunt disponibile pe DVD. Acestea pot fi 
adaptate sau dezvoltate de către formatori, pentru a se potrivi cerinţelor lor. 
 
 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel intermediar. Manualul formatorului 
 Pagina 15. 

 

 
 

1.7 Modele de bună practică 
 
Fiţi pregătiţi 
 

o parcurgeţi cu atenţie fiecare plan de sesiune înainte de începerea 
cursului; 

o asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu conţinutul materialului, înainte de 
prezentarea acestuia; 

o pregătiţi resursele pentru instruire şi sala de curs. 
Oferiţi un 
model de 
buna practică 
în livrarea 
serviciilor de 
scaune 
rulante 

o respectaţi participanţii şi utilizatorii de scaun rulant; 
o prezentaţi interes pentru ceea ce aveţi de făcut; 
o fiţi atenţi în permanenţă la respectarea regulilor de siguranţă din sala 

de curs; 
o fiţi punctuali şi respectaţi orarul. 

Prezentaţi 
informaţiile cu 
claritate 
 

o vorbiţi clar şi calm; 
o asiguraţi-vă că toată lumea din sală vă poate auzi; 
o puneţi întrebări pentru a verifica dacă aţi fost înţeleşi; 
o asiguraţi-vă că scrisul de pe tablă este citeţ; 
o repetaţi informaţiile importante pentru a le consolida. 

Gestionaţi cu 
atenţie durata 
de timp 
alocată 
sesiunii 

o fiţi atenţi la durata fiecărei sesiuni şi respectaţi timpul aclocat; 
o dacă intuiţi că veţi avea nevoie de mai mult timp, planificaţi acest lucru 

de la început; 
o asiguraţi-vă că parcurgeţi toate sesiunile planificate pentru respectiva 

zi. 
Oferiţi 
demonstraţii 
clare şi exacte 

o asiguraţi-vă că toată lumea vă vede cât se poate de bine; 
o explicaţi ce urmează să se întâmple şi descrieţi ceea ce urmează să 

faceţi; 
o nu vă grăbiţi cu desfăşurarea demonstraţiilor şi repetaţi dacă este 

cazul. 
Dezvoltaţi 
abilităţile 
participanţilor 

o după fiecare demonstraţie, ofeiţi participanţilor oportunitatea de a 
exersa; 

o nu uitaţi că participanţii au nevoie de timp pentru a înţelege 
informaţiile. 

Încurajaţi 
reuşitele în 
activităţile de 
grup 

o monitorizaţi cu atenţie activităţile grupului şi oferiţi asistenţă, atunci 
când este necesar; 

o treceţi pe la fiecare grupă, pentru a verifica progresul făcut. 

Fiţi atenţi la 
diferenţele de 
limbă 
 

o dacă participanţii învaţă într-o altă limbă decât cea maternă, asiguraţi-
vă că au înţeles ce spuneţi - vorbiţi mai lent dacă este nevoie; 

o fiţi atenţi la diferenţele dintre dintre limba vorbită de către utilzatorii de 
scaun rulant şi însoţitorii lor; 

o apelaţi la interpreţi dacă este necesar. 
Încurajaţi 
participanţii să 
fie activi şi să 
se implice pe 
toată durata 
instruirii 
 

o folosiţi diversele stiluri şi metode de instruire prezentate în planificările 
sesiunilor; 

o evitaţi să vorbiţi prea mult - încurajaţi participanţii să vorbească şi să 
discute între ei; 

o evitaţi să oferiţi toate răspunsurile, puneţi întrebări pentru a încuraja 
participanţii să se gândească la răspunsuri; 

o încurajaţi fiecare participant să vorbească, nu lăsaţi ca oricare dintre 
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participanţi să domine; 
o oferiţi apreciere pentru sarcinile efectuate corect, precum şi feedback 

pozitiv; 
o participanţii trebuie să ştie că pot pune întrebări oricând; 
o corelaţi învăţarea cu exemple reale, pe care participanţii le recunosc; 
o faceţi în aşa fel încât instruirea să fie distractivă! 

Utilizaţi 
activităţi/jocuri 
„de încălzire” 

o Folosiţi scurte activităţi „de încălzire” (5-10 minute) pentru a ajuta la 
focalizarea atenţiei. Folosiţi activităţi care includ participanţii cu 
dizabilităţi.  

Luaţi în 
considerare 
nevoile 
persoanelor 
cu diferite 
abilităţi 

o Gândiţi-vă la nevoile oricărui participant cu dizabilităţi vizuale, auditive 
sau legate de mobilitate. Anumite activităţi şi metode de predare 
trebuie adaptate corespunzător.    

 
2. Pregătirea livrării programului de instruire  
 
2.1 Cunoaşterea reţelelor de furnizare de servicii de scaune rulante ale participanţilor la curs 
 
Formatorii trebuie să cunoască sistemul de furnizare a scaunelor rulante la locul unde ăşi 
desfăşoară activitatea. Acesta include:  
 tipurile de scaune rulante, perne şi dispozitive de suport postural (DSP) disponibile la nivel 

local şi furnizorii acestora; 
 materialele, instrumentele şi facilităţile disponibile pentru pregătirea scaunelor rulante şi 

confecţionarea dispozitivelor de suport postural; 
 serviciile de scaune rulante existente în zonă, incluzând nivelul serviciilor pe care le oferă; 
 reţelele existente în zonă, care pot direcţiona utilizatorii către furnizorii de servicii de scaune 

rulante; 
 personalul-resursă din zonă, inclusiv utilizatorii de scaune rulante care pot asista în procesul 

de livrare al cursului; 
 alte servicii de reabilitare spre care personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate 

direcţiona utilizatorii de scaune rulante, în funcţie de nevoile acestora. 
 
 
2.2 Clarificarea rolului participanţilor în procesul de furnizare de servicii de scaune rulante 
 
Aflaţi modul în care furnizarea de servicii de scaune rulante se încadrează în sarcinile generale 
ale participanţilor în activitatea lor la locul de muncă. De exemplu, participanţii vor lucra doar în 
domeniul furnizării de servicii de scaune rulante sau vor avea şi alte sarcini? 
 
Definiţi rolul participanţilor în procesul de furnizare a serviciilor de scaune rulante. De exemplu, 
atribuţiile unora se pot rezuma doar la aspectele clinice sau cele tehnice incluse în modulul de 
instruire. Este posibil ca alţii să deţină ambele tipuri de responsabilităţi.  
 
Rolul pe care fiecare participant îl va deţine trebuie să fie clar înainte de începerea instruirii. 
Astfel, formatorii pot corela procesul de instruire cu viitoarele sarcini ale participanţilor. Înainte de 
livrarea cursului, formatorii locali trebuie să adapteze cursul la  
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responsabilităţile pe care le vor avea participanţii în cadrul centrului de furnizare a serviciilor de 
scaune rulante.  
 
 
2.3 Parcugerea fiecărui plan de sesiune şi adaptarea sesiunilor, în cazul în care este necesar 
 
Revedeţi fiecare planificare şi decideţi care dintre formatori va răspunde de fiecare sesiune.  
 
Unele sesiuni de instruire pot impune adaptarea la contextul local. Sugestiile legate de corelarea 
cu diverse contexte sunt menţionate la începutul fiecărei planificări, la capitolul „Context”.  
 
 
2.4 Identificarea scaunelor rulante, pernelor şi a dispozitivelor de suport postural care vor fi 
folosite  
 
Identificaţi tipurile de scaune rulante, de dispozitive de suport postural şi de perne care vor fi 
prezentate în curs. Acestea trebuie să fie produse disponibile la locul de muncă al participanţilor. 
Dacă există o gamă largă de scaune rulante, alegeţi cele mai reprezentative exemple dintre 
diferitele tipuri de scaune rulante corespunzătoare. Prioritare trebuie să fie cele mai frecvent 
utilizate.  
 
Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizaţi cu caracteristicile fiecărui produs. Completaţi un formular de 
date tehnice – nivel intermediar şi solicitaţi furnizorului informaţii despre produs.  
 
 
2.5 Invitarea utilizatorilor de scaune rulante la sesiunile practice  
 
Pentru ca participanţii să poată exersa abilităţile prezentate în cadrul programului de instruire, 
este necesară participarea unor utilizatori de scaune rulante. Înainte de programul de instruire, 
formatorii trebuie să identifice şi să invite la sesiunile practice câţiva utilizatori de scaune rulante 
care sunt dispuşi să participe.  
 
Mai jos aveţi o listă de verificare pentru identificarea utilizatorilor de scaune rulante. 
 
Listă de verificare pentru participarea utilizatorilor de scaune rulante la sesiunile 
practice: 
Sunt de acord cu participarea la curs pentru a oferi asistenţă în cadrul sesiunilor 
practice   

Au nevoie de suport postural suplimentar pentru menţinerea poziţiei aşezat, cu 
suport, pot menţine această poziţie sau una apropiată   

Au o stare fizică adecvată, care le permite participarea la programul de instruire, fără 
consecinţe negative  

Nu au escare  
Locuiesc suficient de aproape pentru a putea participa la sesiunile practice, fără a fi 
nevoie de o călătorie lungă  

Au timp disponibil pentru a participa la sesiunea practică  
Locuiesc suficient de aproape încât organizatorii să poată desfăşura monitorizarea 
după încheierea programului de instruire  
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Număr egal de utilizatori de scaun rulant bărbaţi şi femei  
Prezintă o gamă cu diferite cerinţe fizice   
Vârste diferite  
 
De câţi utilizatori de scaune rulante este nevoie? Numărul necesar de utilizatori de scaun 
rulant pentru desfăşurarea sesiunilor practice depinde de numărul participanţilor la curs. În mod 
normal, participanţii lucrează în grupe de câte două sau trei persoane, împreună cu un utilizator 
de scaun rulant. Serecomandă să nu fie mai mult de patru utilizatori de scaune rulante în 
sesiunile practice, deoarece formatorilor le va fi dificil să gestioneze, monitorizeze şi să observe 
activitatea.  
 
Tabelul de mai jos prezintă numărul necesar de utilizatori de scaune rulante pentru un program 
cu 6-8 participanţi sau 8-12 participanţi. Participanţii vor fi împărţiţi în grupe de câte 2-4 persoane 
şi vor lucra cu câte un utilizator de scaun rulant.  
 
În mod ideal, ar trebui să existe un formator la fiecare două grupe de participanţi care lucrează cu 
utilizatori de scaun rulant. Acest lucru este necesar pentru a ne asigura că formatorii pot 
gestiona, monitoriza şi observa sesiunile practice, pentru siguranţa utilizatorilor de scaune rulante 
şi pentru un proces de învăţare corect.   
 
 Numărul participaţilor: 6-8 8-12 
Utilizatori de scaune rulante 
pentru evaluare, prescriere, 
probarea produsului (a 
scaunului rulant) şi instruirea 
utilizatorului de scaun rulant 

Sesiunile practice 1 şi 3 3 4 
Sesiunea practică 4 3 4 

Numărul total de utilizatori de scaun rulant voluntari 
recomandat pentru desfăşurarea sesiunilor practice: 

6 8 

 
 
Ce trebuie să ştie utilizatorii de scaun rulant care participă la sesiunile practice? Utilizatorii 
de scaun rulant care participă la sesiunile practice trebuie să ştie următoarele: 
 activităţile la care vor lua parte;  
 când vor participa şi durata;  
 faptul că pot participa însoţiţi de un membru al familiei/însoţitor; 
 dacă vor primi un scaun rulant în urma participării la curs. 
 
Se recomandă formatorilor şi organizaţiilor gazdă/care oferă programul de instruire să le explice 
tuturor utilizatorilor de scaun rulant care participă la sesiunile practice că transportul le va fi 
asigurat sau că vor fi decontate cheltuielile legate de transport şi participare. De asemenea, vor fi 
asigurate mesele şi pauzele de cafea pe toată perioada programului de instruire. Formatorii şi 
organizaţiile gazdă/cele care oferă programul de instruire pot oferi utilizatorilor de scaun rulant o 
plată sub formă de onorariu pentru participarea la instruire.  
 
Modelul de scrisoare de invitaţie şi formularul de acord pentru utilizatorii de scaun rulant se 
găsesc în Pachetul de instruire (vezi DVD: Formulare şi liste de verificări). Acestea trebuie 
adaptate la contextul specific, traduse şi trimise fiecărui utilizator de scaun rulant  
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(voluntar), în aşa fel încât aceştia să poată lua o decizie informată 
cu privire la participarea la cursul de instruire.  
 
Monitorizarea:  
 Formatorii sau organizaţiile gazdă/care oferă programul de instruire trebuie să planifice 

monitorizarea oricărui utilizator de scaun rulant prezent la curs, deoarece este posibil ca 
procesul de livrare să nu fie finalizat înainte de finalul instruirii.  

 Toţi utilizator de scaun rulant care primesc un scaun rulant pe perioada cursului trebuie să 
beneficieze de a activitate de monitorizare efectuată de către organizaţia gazdă/care oferă 
programul de instruire într-un interval de 6-8 săptămâni de la primirea scaunului rulant.  

 
Locul de desfăşurare a sesiunile practice: Asiguraţi-vă că există un spaţiu liniştit şi privat în 
care fiecare grupă pe participanţi poate lucra cu utilizatorul de scaun rulant. Paravanele portabile 
pot fi folosite pentru a delimita spaţiul şi pentru a oferi un anumit grad de confort.   
 
Formatorii pot opta să organizeze cel puţin o sesiune practică în cadrul comunităţii. Acest lucru 
poate avea loc la domiciliul unui utilizator de scaun rulant care se oferă voluntar pentru a primi în 
vizită participanţii.  
 
Vizitele în comunitate îi vor ajuta pe participanţi să înţeleagă aspectele practice cu care se 
confruntă utilizatorii de scaun rulant în mediul lor de viaţă. Formatorii trebuie să decidă dacă 
acest lucru constituie o opţiune, luând în considerare următoarele: 
 existenţa mijloacelor pentru asigurarea transportului participanţilor,  
 dacă există suficienţi formatori pentru a putea monitoriza şi observa activitatea tuturor 

participanţilor în diversele locuri de desfăşurare a sesiunilor practice,  
 dacă utilizatorii de scaune rulante sunt de acord cu primirea participanţilor în casele lor, 
 durata de timp suplimentară necesară deplasării în comunitate. 
 
2.6 Planificarea grupelor pentru sesiunile practice 
 
Fiecare grupă trebuie să fie formată din maximum trei participanţi. Se recomandă să aveţi două 
grupe de câte două persoane decât un grup de patru persoane. Aceasta este modalitatea prin 
care vă asiguraţi că participanţii au oportunitatea de a pune în aplicare ceea ce au învăţat şi de 
a-şi dezvolta abilităţile. 
 
Formatorii trebuie să decidă care va fi componenţa grupelor. Nu lăsaţi acest lucru la latitudinea 
participanţilor. În funcţie de abilităţile participanţilor şi de context, formatorii au următoarele 
variante:  
 să formeze echipe în care să existe participanţi cu niveluri diferite de încredere în propriile 

abilităţi. Cei care au mai multă siguranţă de sine îi pot ajuta pe colegii lor. 
Monitorizaţi/observaţi activitatea grupelor, pentru a vă asigura că toţi membrii echipei sunt 
implicaţi.  

 În cazul în care există participanţi care vor lucra împreună în viitor, grupaţi-i, astfel îmcât să 
aibă posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile ca echipă. 

 
Pentru sesiunile practice 1, 2 şi 3, păstraţi componenţa grupelor. Pentru sesiunea practică 4, 
aceasta poate fi modificată, în funcţie de cât de bine lucrează împreună membrii acestora.  
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Pentru fiecare sesiune practică, desemnaţi câte un responsabil de 
echipă. Asiguraţi-vă că, alternativ. fiecare participant are ocazia de a fi responsabil. Cereţi 
acestuia să se asigure că sunt parcurşi toţi paşii necesari. Responsabilul este cel care comunică 
cu utilizatorul de scaun rulant şi, acolo unde este necesar, cu membrii familiei/însoţitorii.  
 
 
 
 
2.7 Pregătirea spaţiului de desfăşurare a cursului 
 
Pentru a derula programul de instruire, este nevoie de o încăpere (sau un spaţiu) mare. Spaţiul 
trebuie să fie suficient de mare pentru ca participanţii şi utilizatorii de scaun rulant să poată 
desfăşura sesiunile practice, fiind împărţiţi pe echipe. Este nevoie şi de un spaţiu exterior pentru 
a putea exersa abilităţile de manevrare a scaunului rulant, de un spaţiu rezervat pentru a lua 
masa, precum şi de grupuri sanitare curate. Toate spaţiile, inclusiv toaletele, trebuie să fie 
accesibile utilizatorilor de scaun rulant.  
 
Următoarea listă de verificare poate fi folosită pentru a evalua şi a pregăti spaţiul alocat derulării 
cursului de instruire: 
 
 
Listă de verificare pentru spaţiul desemnat desfăşurării cursului : 
Sala de curs  
Zona pentru predarea părţii teoretice  
Câte un scaun pentru fiecare participant – dotat cu măsuţă pentru scris  
Suficient spaţiu pentru ca să poată fi alcătuite grupe de câte 2–3 participanţi  
Suficient spaţiu pentru a poziţiona şi pentru a manevra cel puţin trei scaune rulante  
Paravane pentru a oferi utilizatorilor de scaun rulant un spaţiu delimitat  
Lumina şi ventilaţie adecvate  
Posibilitatea de a încuia uşa de acces a sălii  
Mese de lucru/facilităţi specifice atelierului de lucru 
Masă de lucru pentru fiecare grupă   
Zona pentru pauza de prânz/cafea 
Spaţiu curat unde se poate lua masa  
Mese şi scaune  
Spaţiu unde există facilităţi pentru spălarea mâinilor – prosoape curate şi săpun  
Toalete 
Toalete curate, cu apă, hârtie igienică, facilităţi pentru spălarea mâinilor şi coşuri 
pentru deşeuri 
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2.8 Pregătirea resurselor şi materialelor pentru instruire 
 
Materiale imprimate 
 
 
Resursă Cantitate  Comentarii/Instrucţiuni 
Manuale, caiete de exerciţii practice şi afişe: 

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

Manualul participantului 1 per participant  Se comandă de la OMS sau se 
imprimă şi se leagă. 

Caietul de exerciţii practice 1 per participant  Se comandă de la OMS sau se 
imprimă şi se leagă. 

Set de afişe 1 per participant  Se comandă de la OMS sau se 
imprimă şi se leagă. 

Formulare pentru programul de instruire: 

Formular pentru 
înregistrarea participanţilor 

1 per curs de 
instruire  

Acest formular este necesar 
pentru a înregistra participanţii 
la curs. 

Ecusoane 1 per participant şi 
1 per formator 

  
 

Desfăşurător 1 per participant  
Modelele sunt disponibile pe 
DVD; adaptaţi pentru 
conformitate cu contextul local. 

Formular de acord foto 

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

 Adaptaţi acest formular pentru 
formator/organizaţia unde are 
loc cursul de instruire, traduceţi-
l în limba în care va fi 
desfăşurat cursul, asiguraţi-vă 
că toate persoanele care vor fi 
fotografiate semnează acest 
formular. 

Scrisoare de invitaţie şi 
acord de participare pentru 
utilizatorii de scaun rulant 

1 per utilizator de 
scaun rulant   

Adaptaţi 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  

Folosiţi acest formular pentru a 
planifica participarea 
utilizatorilor de scaun rulant la 
sesiunile practice şi pentru a 
avea o evidenţă a participării. 

Certificate pentru 
participanţi 

1 per participant  Prepare participant certificates 
or adapt the template provided. 

Formulare de evaluare ale cursului de instruire 
Formular de evaluare al 1 per participant  Modele de formulare de 
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programului de instruire - 
pentru participanţi 

evaluare a cursului de instruire; 
acestea pot fi adaptate de către 
formatori, în funcţie de 
necesităţi. 

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 şi observaţii pentru formator - pentru sesiunile practice 
Sesiunea practică 1  

1 per formator 
 

 
 

Tipăriţi 
 

Sesiunea practică 2  
Sesiunea practică 3  
Sesiunea practică 4  
 
Formulare pentru furnizarea serviciilor de scaune rulante: 
La începutul programului de instruire, fiecare participant va primi un set complet de 
formulare utilizate în furnizarea serviciilor de scaune rulante. Pentru sesiunile 
practice, vor fi necesare exemplare suplimentare.  
Formular de trimitere a 
utilizatorului de scaun 
rulant – nivel intermediat 

—  Adaptaţi pentru a fi în 
concordanţă cu contextul local 
sau folosiţi formularul de 
trimitere disponibil pe plan 
local, dacă acesta există. 

Formular de evaluare – 
nivel intermediar 

1 per utilizator de 
scaun rulant 

 Adaptaţi pentru a fi în 
concordanţă cu contextul local 
– de exemplu, adăugaţi numele 
furnizorului de servicii de 
scaune rulante sau informaţii 
suplimentare solicitate de 
furnizorii locali. 

Formular de prescriere 
(selecţie) a scaunului rulant 
– nivel intermediar 

1 per utilizator de 
scaun rulant 

 Finalizaţi în funcţie de mărimile 
de scaune rulante disponibile şi 
de opţiuni. 

Formular de date tehnice 
scaun rulant 1 per scaun rulant  

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

Formular de monitorizare a 
utilizării scaunului rulant   

Adaptaţi la contextul local – de 
exemplu, adăugaţi numele 
furnizorului de servicii de 
scaune rulante sau informaţii 
suplimentare solicitate de 
furnizorii locali. 

Liste de verificare: 
Lista de verificare a paşilor 
pentru probarea produsului 1 per participant  Listele de verificare sunt 

disponibile la resurse 
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(a scaunului rulant) – nivel 
intermediar (laminat) 

imprimate, la „Formulare , liste 
de verificare şi tabele”. 

Lista de verificare pentru 
instruirea utilizatorului de 
scaun rulant – nivel 
intermediar (laminat) 

 

Listă de verificare 
preliminară utilizării 
scaunului rulant – nivel 
intermediar (laminat) 

 

  
Tabel: 
Tabel dispozitive de suport 
postural (DSP) - laminat 

1 per participant  Tabelul poate fi găsit la 
„Formulare, liste de verificare şi 
tabele”. 

 
 
Afişe:  
Copiii şi Scaunele rulante 1  

 
1 per participant 

Diferite posturi 1  
Tabel dispozitive de suport postural (DSP) 1  
Liste de verificare – nivel intermediar 1  
 

Echipament 

Echipament general pentru desfăşurarea programului de instruire:  
 
Item Cantitate  Comentarii/instrucţiuni 
Tablă de scris de 
dimensiuni mari 

1   

Markere pentru tabla de 
scris 

3–4   

Videoproiector 1   
Computer 1   
Boxe audio portabile 1 set  Pentru materialele audio 

aflate pe DVD 
Pahare de unică folosinţă 1 per participant  Pentru consumul de 

răcoritoare  
Minge  1 la 2 grupe  Pentru activitatea cu mingea 
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Echipament pentru etapele de evaluare şi prescriere (selecţie): Echipament pentru 
demonstraţii şi exersarea etapelor de evaluare, prescriere (selecţie) şi probare a produslui 
(scaunului rulant).  
 
Item Cantitate  Comentarii/instrucţiuni 
Spumă/burete cu 
dimensiunile de 30 mm x 
150 mm x 300 mm 

10–15, în funcţie de 
numărul grupelor 

  

Spumă/burete de formă 
unghiulară cu dimensiunile 
de 30 mm X 150 mm X 
200 mm (aproximativ) 

10–15, în funcţie de 
numărul grupelor 

 Vezi diagrama din Anexa 11 

Goniometru/goniometre din 
carton/plastic 

1 per grupă   

Ruletă 1 per grupă  Ruletă rigidă, retractabilă 
(nu metru de croitorie), care 
indică mm. 

Etrier (dacă este disponibil) 1 per grupă   
Paturi pentru evaluare 1 per grupă  Bancă/pat pentru 

evaluare/suport. Înălţimea 
trebuie să fie aproximativ la 
acelaşi nivel cu înălţimea 
medie a şezutului scaunului 
rulant. În măsura în care 
este posibil, evitaţi 
suprafeţele tari – dacă 
utilizaţi bănci, acoperiţi 
suprafaţa acestora cu un 
strat subţire de 
spumă/burete şi cu o pătură 
sau un burete pentru 
exerciţiile de yoga. 

Cameră foto digitală 1  Dacă este disponibilă 
Paravane 1 per grupă  Paravane pentru delimitarea 

spaţiilor în care se va lucra 
cu utilizatorii de scaun 
rulant pe parcursul 
sesiunilor practice. 

Set plăci pentru picioare 1 set per grupă  Bucăţi confecţionate din 
lemn, pentru a oferi 
utilizatorilor de scaun rulant 
suport la nivelul picioarelor, 
atunci când se află pe patul 
de evaluare. Acestea 
trebuie să fie de înălţimi 
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diferite. 
Mănuşi de unică folosinţă 
(dacă sunt disponibile) 

1 per participant    

 
Scaune rulante: pentru instruire şi pentru sesiunile practice cu utilizatorii de scaun 
rulant 
 
Item Cantitate  Comentarii/instrucţiuni 
Scaune rulante pentru 
instruire 

Cel puţin câte unul pentru 
fiecare tip de scaun rulant 
disponibil pe plan local. 
Ideal este să avem 
disponibil câte un scaun 
rulant pentru fiecare 
pereche de participanţi. 

 Asiguraţi-vă că toate 
scaunele rulante sunt în 
bună stare de funcţionare şi 
că sunt dotate cu o pernă. 

Scaune rulante care să le 
fie furnizate utilizatorilor 
care participă la sesiunile 
practice 

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

 Ar trebui să fie disponibile 
suficiente scaune rulante 
pentru a putea prescrie câte 
un scaun rulant care să 
corespundă într-o cât mai 
mare măsură nevoilor 
individuale ale fiecărui 
utilizator care participă la 
sesiunile practice. 

 
Perne: pentru demonstraţii 
 
Item Cantitate  Comentarii /instrucţiuni 
Pernă modificată pentru 
a oferi suport în cazul 
unui bazin fix inegal 

1   

Pernă modificată pentru 
a oferi suport în cazul 
unui şold care nu poate fi 
flexat în poziţia neutră de 
şedere (unghiul dintre 
trunchi şi coapsă este 
mai mare de 90 de 
grade) 

1   

Pernă modificată pentru 
a oferi suport în cazul în 
care unul sau niciunul din 
şolduri nu poate sta în 
poziţia corectă pentru 
poziţia aşezat (unghiul 
dintre trunchi şi coapsă 
este mai mic de 90 de 

1   
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grade) 
 
Bancul de lucru şi trusa de scule: Pentru a confecţiona dispozitive de suport postural 
pentru utilizatorii de scaun rulant care participă la sesiunile practice, sunt necesare mese 
de lucru şi câteva scule de bază. Formatorii pot modifica această listă în funcţie de 
dispozitivele de suport postural pre-fabricate şi de materialele disponibile pe plan local. 
Găsiţi mai jos o listă de sugestii: 
 
 
Item Cantitate  Comentarii/instrucţiuni 
Banc de lucru 1 la 3 

participanţi 
 Aceasta poate fi un banc de lucru sau o 

masă solidă. O menghină pe fiecare 
banc de lucru poate fi foarte utilă. 

Cuţit pentru spumă/cuţit 
electric 

1 la 6 
participanţi 

 O lamă fină de fierăstrău poate fi 
utilizată ca un cuţit pentru spumă. 

Foarfece 1 la 6 
participanţi 

 De dimensiuni mari (dacă este posibil) 

Ochelari de protecţie 1 per 
participant 

 Ochelarii de protecţie trebuie purtaţi în 
timpul oricărei activităţi care implică 
tăiere. 

Scule (fierăstrău, pilă, 
ciocan, şurubelniţă) 

1 set la 3 
participanţi 

 Aceste scule sunt necesare pentru a 
cofecţiona dispozitive de suport 
postural. Necesarul de instrumente de 
lucru variază în funcţie de materialele 
folosite. 

Maşină de cusut industrială 
sau ace şi fir pentru cusut. 

1  Maşina de cusut industrială este 
necesară pentru confecţionarea huselor 
de pernă şi/sau a dispozitivelor de 
suport postural. 
Nu toată lumea are abilităţile necesare 
pentru a utiliza o maşină de cusut 
industrială. Posibile opţiuni: 
o Identificaţi un atelier de croitorie care 

poate onora comenzi într-o perioadă 
de timp scurtă. 

o Identificaţi o persoană care are bune 
abilităţi de cusut şi care să fie 
disponibilă să participe la toate 
sesiunile în care se confecţionează 
diverse elemente. 

o Înainte de începerea cursului, 
asiguraţi-vă că maşina de cusut este 
în stare bună de funcţionare. 

Trusă de prim ajutor. 1   
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Trusa de dispozitive de suport postural: Următoarele 
mostre de dispozitive de suport postural disponibile pe plan local vor susţine procesul de 
învăţare. Găsiţi mai jos o listă orientativă. Se recomandă formatorilor să aibă câte o 
mostră din fiecare tip de dispozitiv de suport postural prefabricat care poate fi găsit local. 
 
Item Cantitate  Comentarii/instrucţiuni 
Inserţii laterale pentru bazin 2   
Inserţii exterioare pentru 
coapse 

2   

Inserţie pentru separarea 
genunchilor 

1   

Spătar cu tensiune 
ajustabilă 

1   

Inserţii laterale pentru 
trunchi 

2   

Tetieră 1   
Centură pentru bazin 1 per grupă   
Centură pentru gambe 1   
Centură pentru picior 2   
Ham pentru umeri 1   
 
Materiale dispozitive de suport postural: Următoarele materiale sunt recomandate 
pentru confecţionarea de dispozitive de suport postural destinate utilizatorilor de scaun 
rulant care participă la sesiunile practice. Lista de mai jos este orientativă. Lista exactă a 
materialelor va depinde ce: 
 soluţiile de care au nevoie utilizatorii de scaun rulant; 
 disponibilitatea oricăror dispozitive de suport postural prefabricate; 
 materiale pentru confecţionarea dispozitivelor de suport postural disponibile local;  
 soluţiile tehnice alese.  
 
 
Item Cantitate  Comentarii/instrucţiuni 
Spumă solidă/burete solid 
(e.g. din fulgi încleiaţi) 

Cantităţile vor varia aşa 
cum este menţionat mai 
sus. Totuşi, cantităţile 
sugerate sunt: 
o Spumă solidă/burete 

solid – o bucată cu 
dimensiunile de 1000 
mm x 1500 mm x 50 
mm and 1000 mm x 
1500 mm x 20–30 
mm. 

o Spumă moale/burete 
moale – jumătate din 
cantitatea de mai sus. 

 Dacă nu este disponibilă 
spumă/burete cu 
grosimea de 50 de mm – 
lipiţi cu adeziv două 
straturi mai subţiri. 
Spuma moale opune o 
oarecare rezistenţă la 
comprimare. 
Pentru mai multe 
informaţii, vezi Manualul 
participantului. 
 

Soft foam  
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Material pentru chingi  20 de m de material 
lat (lăţime 50 mm) 

 20 de m de material 
îngust (lăţime 25 mm) 

 Lăţimea acestora 
depinde de stoc. 
 

Catarame pentru chingi  10–12 (cu aceeaşi 
lăţime ca materialul 
pentru chingi) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lemn Cantităţile variază în 
funcţie de cele 
menţionate mai sus. 

 Pentru mai multe 
informaţii, vezi Manualul 
participantului. 
 

Adeziv pentru lemn şi 
spumă/burete 

 

Material textil pentru husă  
EVA (etilen vinil acetat) sau 
aracet 

 

Colţare metalice, dacă 
există 

 

Diverse şuruburi, piuliţe, 
bolţuri şi şaibe. 

 

Material de tip Velcro sau 
şnur şi capse 

Pentru modificările la 
spătarele pliabile. 
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3. Planuri de sesiune detaliate 
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Introducere 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii: 
 vor cunoaşte obiectivele programului de instruire; 
 vor cunoaşte numele formatorilor şi al participanţilor; 
 vor cunoaşte orarul de desfăşurare al programului de instruire; 
 vor cunoaşte care sunt regulile ce trebuie respectate pe întreaga durată a 

programului de instruire. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: Introducere; 
 Manualul participantului; 
 Manualul de exerciţii practice; 
 un set complet de formulare - 1 set pentru fiecare participant; 
 DVD: Furnizarea serviciilor de scaune rulante; 
 DVD: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante; 
 pentru fiecare participant - un exemplar din orarul de desfăşurare al programului 

de instruire; 
 ecusoane pentru formatori şi pentru fiecare participant. 

C
O

N
TE

X
T 

Adaptaţi conţinutul acestei sesiuni în aşa fel încât informaţiile să fie în concordanţă 
cu contextul în care vor lucra participanţii. Luaţi în considerare următoarele 
aspecte: 
 includerea unei ceremonii de deschidere corespunzătoare contextului cultural; 
 modificarea sau adaptarea capitolului „Prezentarea formatorilor şi  a 

participanţilor” pentru a se potrivi cu cei prezenţi la curs; 
 modificarea, adaptarea şi/sau completarea listei „Regulile programului de 

instruire şi aşteptări”;  
 modificarea slide-ului cu rezumatul programului de instruire, dacă au intervenit 

schimbări. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T  Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 1. Ceremonie de deschidere (dacă există) 

2. Prezentarea formatorilor şi a participanţilor 
3. Prezentarea programului de instruire 
4. Orarul programului de instruire, Manualul participantului, Caietul de 

exerciţii practice şi formularele  
5. Regulile programului de instruire şi aşteptările  

15 
15 
10 
10 
10 

Durata totală a sesiunii 60 
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1. Ceremonia de deschidere (durată estimativă de 15 minute) 
 
Programul de instruire poate include o ceremonie de deschidere, în funcţie de contextul 
cultural şi de obiceiurile locale. 
 
 
2. Prezentarea formatorilor şi a participanţilor (15 minute) 
 
Formatori: Vă rugăm să vă prezentaţi. Oferiţi câteva detalii despre activitatea şi 
experienţa pe care o aveţi în furnizarea de servicii de scaune rulante. 
Cereţi participanţilor să se prezinte, să îşi spună numele, organizaţia la care lucrează şi 
aşteptările pe care le au de la acest program de instruire. 
Oferiţi ecusoane, dacă participanţii nu le-au primit deja la înregistrare. 
 
3. Prezentarea programului de instruire (10 minute) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explicaţi: Scopul acestui program de instruire este de a oferi 
fiecărui participant cunoştinţele şi abilităţile care îi vor ajuta să 
dobândească sau să îşi îmbunătăţească abilităţile de furnizare a 
unui scaun rulant manual corespunzător, a unei perne şi a 
suporturilor posturale pentru copii şi adulţi care necesită suport 
postural suplimentar în vederea menţinerii poziţiei aşezat: 

– evaluarea fizică; 
– prescrierea (selecţia) scaunului rulant, a pernei şi a 

dispozitivelor de suport postural (DSP-urilor); 
– pregătirea scaunului rulant cu modificările necesare/ 

cu dispozitivele de suport postural (DSP-uri); 
– probarea produsului (a scaunului rulant); 
– instruirea utilizatorului de scaun rulant; 
– întreţinerea, reparaţiile şi monitorizarea. 

 
 
 
 
 
 
 
Pregătiţi vizionarea materialului video: Furnizarea serviciilor de 
scaune rulante. Acest material video oferă o scurtă introducerea a 
programului de instruire pentru furnizarea serviciilor de scaune 
rulante în viziunea OMS. 
Prezentaţi materialul video.  
Verificaţi dacă există întrebări. 
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Explicaţi: Pachetul de instruire pentru furnizarea serviciilor de scaune 
rulante de nivel intermediar este împărţit în două secţiuni:  
A: Noţiuni fundamentale; 
B: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante. 
 

Explicaţi: Secţiunea dedicată noţiunilor fundamentale constă din 
două părţi: 
A.1: Utilizatorii de scaun rulant care au nevoie de suport postural suplimentar 
A.2: Copiii cu dizabilităţi 
 
Explicaţi: Drepturile omului se aplică tuturor persoanelor. Scopul CONUDPD (Convenţia 
Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi) este de a asigura 
recunoaşterea generală a faptului că aceste drepturi se aplică şi în cazul persoanelor cu 
dizabilităţi.  
 

 

Explicaţi:  
o Există 50 de articole diferite în cadrul CONUDPD.  
o Articolul 20 se referă la mobilitatea personală.  
 
 

 

Explicaţi: Furnizarea de servicii de scaune rulante de nivel 
intermediar este destinat adulţilor şi copiilor (fete, băieţi, femei şi bărbaţi) care, în vederea 
menţinerii poziţie aşezat) au nevoie de scaune rulante cu modificări sau de suport 
postural. 
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Explicaţi:  
o După cum bine ştiu participanţii, furnizorul de servicii de 

scaune rulante lucrează împreună cu utilizatorii pentru a se 
asigura că fiecare primeşte un scaun rulant corespunzător.  

o Serviciile de scaune rulante sunt o componentă cheie în 
furnizarea scaunelor rulante. 

 

 

Citiţi definiţia scaunului rulant corespunzător.  
Explicaţi:  
o „Scaunul rulant corespunzător” fiecărui utilizator va fi mereu 

în concordaţă cu cerinţele sale individuale şi cu condiţiile 
specifice mediului în care trăieşte. 

o De asemenea, „scaunul rulant corespunzător” fiecărui 
utilizator va depinde întotdeauna de modul în care scaunul 
rulant este pe măsura utilizatorului şi de suportul postural 
oferit.  

 

Explicaţi:  
o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante oferă 

acelor persoane care, în absenţa suportului postural 
suplimentar, nu pot menţine poziţia aşezat fără suport, 
cele mai adecvate scaune rulante disponibile, precum 
şi suportul postural corespunzător.   

o Personalul urmează cele opt etape ale furnizării de servicii 
de scaune rulante pentru a se asigura că utilizatorii de 
scaun rulant primesc un echipament de mobilitate 
corespunzător şi că beneficiază în cel mai înalt grad posibil 
de utilizarea acestuia.  

 
Întrebaţi: Care sunt cele opt etape ale furnizării serviciilor de scaune rulante? Confirmaţi 
toate răspunsurile corecte (nu este nevoie ca terminologia să fie exactă). 
 
Răspunsuri: 
o trimiterea şi programarea; 
o evaluarea; 
o prescrierea (selecţia); 
o finanţarea şi plasarea comenzii; 
o pregătirea produsului (a scaunului rulant); 
o probarea produsului (a scaunului rulant); 
o instruirea utilizatorului de scaun rulant; 
o întreţinerea, reparaţiile şi monitorizarea. 
 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Etapele furnizării serviciilor de 
scaune rulante. Acest material video va prezenta cele opt etape ale 
furnizării de servicii de scaune rulante care au fost parcurse în programul de 
instruire anterior (nivel de bază). Cereţi participanţilor să vizioneze 
materialul video şi să noteze fiecare etapă a procesului de furnizare a 
serviciilor de scaune rulante. 
Prezentaţi materialul video.  
Verificaţi dacă există întrebări. 
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Explicaţi:  
o Rolul personalului furnizor de servicii de scaune rulante 

este acela de a oferi scaunele rulante, pernele şi suporturile 
posturale corespunzătoare persoanelor care necesită 
suport postural suplimentar pentru menţinerea poziţiei 
aşezat, parcurgând următoarele opt etape.   

 
Explicaţi: În cazul furnizării serviciilor de scaune rulante de nivel intermediar, anumite 
etape ale procesului de furnizare pot avea o durată mai mare sau trebuie efectuate de mai 
multe ori. Întrebaţi: Atunci când furnizaţi un scaun rulant unui utilizator care necesită 
suport postural suplimentar, care sunt acele etape care pot avea o durată mai mare sau 
pe care este posibil să fiţi nevoiţi să le repetaţi? 
 
Răspunsuri: 
o evaluarea poate dura mai mult; 
o pregătirea produsului (a scaunului rulant) poate dura mai mult; 
o probarea scaunului rulant poate dura mai mult şi poate fi necesară repetarea ei; 
o evaluarea poate continua în etapa de probare a scaunului rulant dacă soluţiile nu sunt 

clare încă de la prima programare; 
o instruirea utilizatorului  de scaun rulant poate dura mai mult. 
 
 Explicaţi:  

o Instruirea de nivel intermediar va completa cunoştinţele 
acumulate în modulul de instruire anterior. 

o Vor fi abordate: 
o Modalitatea de evaluare a unui utilizator de scaun 

rulant care necesită suport postural suplimentar 
pentru menţinerea poziţiei aşezat, în vederea 
identificării celei mai bune soluţii de poziţionare şi de 
mobilitatea.  

o Modalitatea de prescriere (selecţie), de pregătire şi 
probare a unui scaun rulant cu antrenare manuală , 
dotat cu o pernă şi dispozitive de suport postural 
corespunzătoare, tipurile de modificări sau 
elementele care pot fi adăugate şi care oferă suport 
postural suplimentar.  

o Instruirea utilizatorului de scau rulant- programul de 
instruire de nivel intermediar va introduce informaţii 
suplimentare sau abilităţi pe care utilizatorii de scaun 
rulant care au nevoie de dispozitive de suport 
postural (sau membrii familiei/însoţitorii acestora) 
trebuie să le cunoască pentru a putea folosi scaunul 
rulant în mod eficient şi în condiţii de siguranţă. De 
asemenea, participanţilor li se oferă oportunitatea de 
a exersa această etapă cu utilizatori de scaune 
rulante care au nevoie de suport postural 
suplimentar. 

o Monitorizarea - programul de instruire de nivel 
intermediar oferă o scurtă recapitulare a etapei de 
monitorizare şi va da participanţilor ocazia de a 
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exersa acest pas cu utilizatori de scaune rulante 
care necesită suport postural suplimentar. 

o În cadrul acestui program de instruire nu sunt abordate 
următoarele: etapa 1 – trimiterea şi programarea; etapa 4 – 
finanţarea şi plasarea comenzii; etapa 8, parţial – 
întreţinerea şi reparaţiile.  

 
Solicitaţi fiecărui participant să prezinte pe scurt care este rolul său în furnizarea 
serviciilor de scaune rulante. Rugaţi participanţii să menţioneze:  
o dacă au avut deja ocazia să furnizeze scaune rulante şi dispozitive de suport postural;  
o dacă adulţii şi copiii cu care lucrează necesită suport postural suplimentar pentru 

utilizarea scaunului rulant.  
 
Fiţi atenţi la prezentarea fiecărui participant şi adresaţi întrebări pentru clarificarea rolului 
lor în procesul de furnizare a serviciilor de scaune rulante. 
 
 
4. Orarul de desfăşurare a programului de instruire, Manualul participantului, Caietul 
de exerciţii practice şi formularele (10 minute) 
 
 
Oferiţi fiecărui participant un exemplar din orarul de desfăşurare al programului de 
instruire. Explicaţi:  
o Programul de instruire va începe cu sesiuni teoretice/în sala de curs.  
o Urmează ca participanţii să exerseze anumite abilităţi care le-au fost predate în 

sesiunile teoretice cu utilizatori de scaune rulante care s-au oferit să asiste în mod 
voluntar. 

 
Oferiţi fiecărui participant un exemplar din Manualul participantului. Cereţi participanţilor 
să îşi scrie numele pe manual. Explicaţi faptul că pot nota orice informaţii suplimentare în 
acest manual.  
 
Oferiţi fiecărui participant un exemplar din Caietul de exerciţii practice. Cereţi 
participanţilor să îşi scrie numele pe caiet. Explicaţi faptul că vor folosi acest Caiet de 
exerciţii practice pe parcursul instruirii şi că trebui să-l aducă cu ei la fiecare sesiune.  
 
Oferiţi fiecărui participant un set complet de formulare. Explicaţi faptul că vor folosi 
aceste formulare pe parcursul instruirii şi că trebui să le aducă cu ei la fiecare sesiune.  
 
5. Regulile programului de instruile şi aşteptările (10 minute) 
 
Explicaţi următoarele, în funcţie de context: 
o locul unde sunt situate toaletele; 
o cine este persoana responsabilă cu aspectele legate de cazare; 
o cine este persoana responsabilă de aspectele legate de transportul participanţilor (fără 

a intra în detalii); 
o care sunt paşii în cazul în care apare o urgenţă. 
 
Explicaţi care sunt aşteptările cărora trebuie să le răspundă participanţii la programul de 
instruire, în funcţie de context: 
o fiecare sesiune va începe la ora stabilită – participanţii trebuie să se asigure că sunt 

punctuali atât la începutul fiecărei zile de instruire, cât şi după fiecare pauză; 
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o în cazul în care nu sunt siguri de anumite aspecte, participanţii trebuie să pună 
întrebări; 

o fiecare utilizator de scaun rulant va fi tratat în mod egal şi cu acelaşi respect; 
o telefoanele mobile vor fi setate pe modulul silenţios sau vor fi închise; 
o toată lumea ar trebui să se simtă bine pe întreaga durată a cursului de instruire! 
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 A: Noţiunile fundamentale 
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A.1: Utilizatorii de scaune rulante care au nevoie de suport postural suplimentar 
 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T  Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

 Pregătiţi două sau patru spaţii pentru activităţile de grup (în funcţie de numărul 
de participanţi), în sala de curs sau în apropierea acesteia: 

o spaţiul 1: poziţionaţi un scaun şi o minge; 
o spaţiul 2: poziţionaţi un scaun, un pat de evaluare, recipient cu apă 

potabilă şi pahare de unică folosinţă. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 1. Introducere 

2. Utilizatori de scaune rulante care necesită suport postural suplimentar 
3. Când este necesar suportul postural suplimentar? 
4. Ce aşteptări au utilizatorii de scaun rulant? 
5. Recapitulare puncte cheie. 

2 
6 
35 
15 
2 

Durata totală a sesiunii 60 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să enumere cauzele fizice şi/sau funcţionale care au ca rezultat necesitatea 

utilizării de suport postural suplimentar; 
 să enumere patru beneficii ale suportului postural suplimentar; 
 să descrie potenţiale cauze ale refuzului de a folosi scaunul rulant cu suport 

postural suplimentar şi modalităţi prin care ne putem asigura de faptul că 
utilizatorul îl va folosi. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 : A.1: Utilizatorii de scaune rulante care au nevoie de suport postural 

suplimentar; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 DVD: Beneficiile utilizării unui scaun rulant corespunzător; 
 DVD: Persoane care utilizează dispozitive de suport postural; 
 pahare de unică folosinţă şi un recipient cu apă potabilă, scaune, pat de 

evaluare şi minge. 

C
U

N
O

Ş
TI

N
ŢE

 
D

O
B

Â
N

D
IT

E
  

A
N

TE
R

IO
R

 

Cunoştinţe dobândite anterior: 
 înţelegerea faptului că există diferenţe în modalitatea de furnizare a serviciilor 

de scaune rulante pentru persoanele care pot menţine poziţia aşezat fără 
suport postural şi cele care nu pot menţine poziţia aşezat în absenţa suportului 
postural suplimentar. 
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1. Introducere (2 minute) 
 
Explicaţi:  
o Fiecare scaun rulant care se i potriveşte în mod corespunzător utilizatorului oferă un 

anumit grad de suport postural. Spătarul, perna, suporturile de picioare şi suporturile 
de braţe furnizează suport postural atunci când sunt ajustate în aşa fel încât să fie pe 
măsura utilizatorului de scaun rulant.  

o Cu toate acestea, există un număr mare de copiii şi adulţi care au nevoie de suport 
postural suplimentar. Acesta poate fi oferit cu ajutorul unui dispozitiv de suport 
postural, care reprezintă o completare sau o modificare o scaunului rulant, prescris 
pentru a rezolva problema suportului postural suplimentar. În acest manual, abrevierea 
pentru dispozitivul de suport postural este „DSP”.  

 

 

În această sesiune vom discuta despre: 
o beneficiile utilizării unui scaun rulant corespunzător; 
o cine sunt utilizatorii care au nevoie de suport postural 

suplimentar; 
o când este nevoie de suport postural suplimentar; 
o ce fel de scaune rulante îşi doresc utilizatorii. 
 
Aceste informaţii sunt importante, deoarece astfel participanţii 
vor avea abilitatea de a explica în mod clar utilizatorilor de 
scaun rulant, familiilor şi însoţitorilor lor, precum şi altor 
persoane, beneficiile suportului postural suplimentar.  

 
2. Utilizatorii de scaune rulante care au nevoie de suport postural suplimentar (6 
minute) 
 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Beneficiile utilizării unui scaun 
rulant corespunzător; Acest material video prezintă mai mulţi utilizatori de 
scaun rulant care desfăşoară diverse activităţi. Majoritatea au un suport 
postural suplimentar adăugat scaunului lor rulant. Acesta poate fi observat 
cu uşurinţă sau poate fi încorporat pernei/spătarului.  
Cereţi participanţilor să observe cu atenţie activităţile desfăşurate; 
precum şi diferitele suporturi posturale suplimentare. Luaţi în 
considerare faptul că scaunele rulante şi suporturile sunt diferite în cazul 
fiecărui utilizator de scaun rulant. 
Prezentaţi materialul video.  
Verificaţi dacă există întrebări. 

 
Întrebaţi: Care sunt activităţile desfăşurate de utilizatorii de scaun rulant prezentaţi în 
materialul video? 
 
Răspunsuri: 
o gătitul; 
o dansul; 
o mersul la şcoală/activităţi de 

meşteşugărie; 
o aruncarea unei mingi;  
o ridicarea de greutăţi/antrenament; 

o plimbatul câinelui; 
o utilizarea unui calculator; 
o activităţi la locul de muncă; 
o coafura. 
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3. Când este nevoie de suport postural suplimentar? (35 de minute) 
 
Întrebaţi: De ce există utilizatori de scaun rulant copii sau adulţi care ai nevoie de suport 
postural suplimentar? Gândiţi-vă la diferitele cauze de ordin fizic sau funcţional care 
determină copiii sau adulţii utilizatori de scaun rulant să apeleze la furnizorii de servicii de 
scaune rulante pentru un echipament de mobilitate şi suport postural suplimentar. 
Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspunsuri: 
Cauze de ordin fizic:  
o incapacitatea menţinerii poziţiei aşezat; 
o echilibrul precar; 
o instabilitatea; 
o mişcările necontrolate sau spasmele;  
o apariţia escarelor; 

o articulaţiile rigide; 
o rigiditatea musculară;  
o tonusul scăzut; 
o oboseala; 
o durerea sau disconfortul. 

Cauze de ordin funcţional:  

o dificultatea de a desfăşura anumite 
activităţi în absenţa suportului postural 
suplimentar; 

o dificultăţi în ceea ce priveşte consumul 
de alimente sau lichide, în mod 
independent şi în condiţii de siguranţă; 

o senzaţia de oboseală care se instalează 
rapid ; 

o familia are dificultăţi în ceea ce priveşte 
transportarea/furnizarea de sport postural 
suplimentar. 

 
 

 

Explicaţi:  
o Utilizatorii au nevoie de suport postural suplimentar din mai 

multe motive.  
o Mai jos sunt prezentate patru modalităţi foarte importante 

prin care suportul postural suplimentar aduce beneficii 
utilizatorului de scaun rulant: 

o Suportul postural suplimentar: 
1) îmbunătăţeşte echilibrul, postura şi stabilitatea; 
2) îmbunătăţeşte nivelul de confort pentru creşterea 

duratei de timp petrecute în scaunul rulant; 
3) ajuta la prevenirea apariţiei escarelor; 
4) ajuta la încetinirea sau prevenirea apariţiei problemelor 

posturale. 

 
 

Explicaţi: 
o Suportul postural corespunzător poate ajuta şi la creşterea 

nivelului de funcţionalitate şi la îmbunătăţirea stimei de sine 
a utilizatorului de scaun rulant.  

o În general, suportul postural corespunzător are ca rezultat 
îmbunătăţirea calităţii vieţii utilizatorului de scaun rulant.  
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Explicaţi: Unul dintre cele mai importante beneficii ale 
suportului postural este îmbunătăţirea echilibrului, posturii şi a 
nivelului de stabilitate.  
Întrebaţi: Care sunt acele activităţi pentru care este nevoie de 
un echilibru bun, o postură corectă şi stabilitate? Încurajaţi 
participanţii să răspundă. 
Răspunsuri:  
o scrisul; 
o efectuarea propulsiei scaunului rulant; 
o gătitul; 
o consumul de lichide şi alimente; 
o comunicarea. 

 
Explicaţi: Vom încerca acum să desfăşurăm două activităţi (aruncarea unei mingi şi 
consumul de lichide), care îi vor ajuta pe participanţi să simtă ce presupune efectuarea 
acestor activităţi în condiţii de echilibru, postură şi stabilitate bune; respectiv precare sau 
incorecte.    
 
Activitate cu grupe mici:  
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 participanţi. 
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să lucreze cu Caietul de exerciţii practice (A.1: 

Utilizatorii de scaune rulante care au nevoie de suport postural 
suplimentar). 
Explicaţi: Există două activităţi - aruncarea unei mingi şi consumul de 
lichide. 
Explicaţi faptul că fiecare grup ar trebui să desfăşoară această activitate 
în spaţiile amenajate în acest scop (indicaţi unde se află acestea).  
Cereţi participanţilor să noteze răspunsurile la întrebările din caietul de 
exerciţii practice. 
Explicaţi faptul că participanţii trebuie să finalizeze activităţile în 10 
minute. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenţie activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea.  
Reamintiţi participanţilor să ia în considerare întrebările din caietul de 
exerciţii: 
o Cât de uşoare de realizat sunt activităţile de aruncare şi prindere a 

mingii?  
o Creşte nivelul de dificultate la etapele 2 şi 3? 
o În ce mod influenţează poziţiile şi posturile diferite uşurinţa cu care se 

consumă lichide? 
După ce fiecare grup a terminat una dinte activităţi, schimbaţi activitatea 
desfăşurată. Ritmul trebuie să fie unul mai alert, astfel încât fiecare grupă 
să desfăşoare fiecare dintre activităţile programate în durata de timp 
alocată acestui exerciţiu. 
Oferiţi asistenţă participanţilor, dacă acest lucru este necesar. 

Timp: Durata exerciţiului este de 10 minute pentru activitate şi 10 minute pentru 
feedback. 
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Feedback: 1. Aruncarea unei mingi 
Întrebaţi: A devenit mai dificilă aruncarea şi prinderea mingii odată cu 
schimbarea nivelului de stabilitate (cu scaunul înclinat şi apoi mişcat)? 
Încurajaţi participanţii să răspundă (aruncarea mingii ar trebui să fie mai 
dificilă şi să necesite mai multă concentrare şi efort). 
Explicaţi: Sprijinul postural ajută la creşterea stabilităţii prin suportul oferit 
la nivelul bazinului şi în orice altă zonă în care acesta este necesar. 
Datorită creşterii nivelului de stabilitate, va fi mai uşoară efectuarea multor 
activităţi – inclusiv efectuarea propulsiei scaunului rulant, scrisul, gătitul, 
chiar şi comunicarea verbală.  
 
2. Consumul de lichide: 
Întrebaţi:  
o Cum v-aţi simţit încercând să consumaţi lichide cu corpul aflat în 

diferite poziţii de şedere? 
o Aţi avut senzaţia că vă veţi îneca sau că apa pătrunde pe căile 

aeriene? 
Încurajaţi participanţii să răspundă (consumul de lichide cu corpul aflat în 
diferite posturi poate crea disconfort şi chiar teamă). 
Explicaţi:  
o În cazul persoanelor care prezintă dificultăţi în menţinerea poziţiwi 

aşezat – consumul de alimente şi lichide poate provoca disconfort, 
uneori chiar teamă şi, frecvent, poate fi periculos.  

o Atunci când persoanele au dificultăţi de deglutiţie, există riscul ca 
bucăţi mici de alimente sau lichide să ajungă în plămâni. Acest lucru 
poate cauza infecţii pulmonare,fiidn un real pericol pentru starea de 
sănătate. Suportul postural suplimentar într-un scaun rulant contribuie 
mult le menţinerea poziţiei aşezat în timpul consumului de alimente şi 
lichide. 

o Suportul postural corespunzător trebuie să îmbunătăţească controlul 
poziţiei capului, ceea ce va facilita un proces de deglutiţie în condiţii de 
siguranţă.  

Notă: Îmbunătăţirea suportului postural este doar una din soluţiile în cazul 
persoanelor cu probleme de deglutiţie. Se recomandă ca acestea să 
apeleze la persoane specializate, (pediatru, logoped sau asistent social) 
care au cunoştinţele şi pregătirea necesară pentru gestionarea 
problemelor de deglutiţie.  

 
 
 

 
 

Explicaţi:  
o un alt avantaj al suportului postural suplimentar este 

prevenirea apariţiei escarelor. 
o factorii de risc ce duc la apariţia escarelor au fost sunt 

prezentaţi în Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. 
Pachet de instruire - nivel de bază.  

 
Întrebaţi: Care sunt principalii factori de risc care pot duce la 
apariţia escarelor (factorii care cresc probabilitatea apariţiei 
escarelor în cazul unui utilizator de scaun rulant?) 
Notaţi răspunsurile corecte 

 
Răspunsuri:  
o lipsa de sensibilitate (sensibilitate o postura necorespunzătoare; 
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diminuată); 
o imobilitatea; 
o umezeală cauzată de transpiraţie, lichide 

sau incontinenţă; 
o nutriţie necorespunzătoare sau consum 

insuficient de apă; 
o înaintarea în vârstă; 
o greutatea: subponderabilitatea sau 

supraponderabilitatea; 

o traumatismele, loviturile; 
o căldura/febra; 
o înţepăturile provocate de insecte. 
 

 
 

 

Explicaţi:  
o Iată lista de factori de risc prezentaţi în Servicii pentru 

utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de 
bază.  

o lipsa de sensibilitate (sensibilitatea diminuată)’ este cu litere 
aldine – deoarece orice utilizator de scaun rulant care 
prezintă sensibilitate redusă este expus în mod automat 
riscului apariţiei escarelor. 

o Un utilizator de scaun rulant la care sunt prezenţi trei sau 
mai mulţi factori de risc este, de asemenea, expus riscului 
apariţiei escarelor.   

 

 

Explicaţi:  
o Un număr mare de utilizatori de scaun rulant care necesită 

suport postural suplimentar sunt imobili şi au probabil au o 
postură necorespunzătoare. 

o Imbilitatea şi postura necorespunzătoare reprezintă doi 
factori de risc care pot duce la apariţia escarelor. 

o Acest lucru înseamnă că mulţi utilzatori de scaun rulant 
care necesită suport postural suplimentar sunt expuşi la 
riscului apariţiei escarelor.  

o Îmbunătăţirea posturii va contribui la reducerea acestui risc.  
 

Întrebaţi: De ce postura necorespunzătoare reprezintă un factorb de risc care poate duce 
la apariţia escarelor? (cum poate postura necorespunzătoare contribui la apariţia unei 
escare?) 
 
Răspunsuri: Postura necorespunzătoare poate cauza: 
o Alunecarea în scaunul rulant - care poate cauza forţe de „forfecare” 
o Distribuţia inegală a greutăţii, care cauzează creşterea nivelului de presiune într-o 

anumită zonă (de exemplu, nivel de presiune mai mare sub una din părţile oaselor 
şezutului), ceea ce poate determina rapid apariţia escarelor. 

 
Explicaţi: Evaluarea riscului apariţiei escarelor, prescrierea soluţiilor care ajută la 
prevenirea apariţiei escarelor şi instruirea utilizatorilor de scaune rulante a unor informaţii 
cu privire la modul de prevenire a apariţiei escarelor sunt o componentă importantă o 
furnizării de scaune rulante la nivel intermediar.    
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4. Care sunt aşteptările utilizatorilor scaunelor rulante? (15 minute) 
 
Explicaţi:  
o Am discutat despre diversele modalităţi prin care suportul postural suplimentar este 

benefic utilizatorilor de scaune rulante.  
o Totuşi, uneori, utilizatorii de scaun rulant se obişnuiesc greu cu un scaun rulant dotat 

cu suport postural suplimentar. Câteodată, aceştia resping scaunul rulant.  
 
Întrebaţi: Aţi avut vreodată oportunitatea să furnizaţi un scaun rulant cu suport postural 
suplimentar, iar utilizatorul să nu îl folosească? Care credeţi că au fost cauzele?  
Încurajaţi participanţii să răspundă. În timp ce vă sunt prezentate argumente, întrebaţi 
participanţii care sunt modalităţile de a evita această problemă. Prezentaţi câteva 
exemple, dacă este necesar. 
 
Răspunsuri: 
Cauzele care determină un utilizator să 
refuze utilizarea unui scaun rulant cu suport 
postural suplimentar: 

Cum poate fi prevenită această situaţie: 

o Scaunul rulant sau suportul postural 
suplimentar provoacă disconfort. 

 

o Implicaţi cât mai mult posibil utilizatorul 
în procesul de selecţie. 

o Încercaţi să programaţi o testare a 
echipamentului înainte de finalizarea 
pregătirii sale. Dacă există probleme, 
acestea pot fi rezolvate ulterior acestei 
probări.  

o Postura utilizatorului se modifică; 
scaunul rulant / suportul postural 
suplimentar nu mai sunt confortabile. 

o Printr-o monitorizare desfăşurată la 
intervale regulate ne putem asigura că 
echipamentul de mobilitate este în 
continuare pe măsură şi că este 
confortabil. 

o Utilizatorul de scaun rulant consideră că 
nu poate suportul postural suplimentar îl 
împiedică în desfășurarea activităților.  

o Acest lucru poate constitui o problemă. 
Două dintre cele mai des întâlnite cauze 
sunt: 

o Suportul postural suplimentar 
poate să nu fie practic şi să 
îngreuneze desfășurarea 
activităților. De exemplu, suportul 
postural poate face mai dificilă 
realizarea transferului în și din 
scaunul rulant.  

o Scaunul rulant/suportul postural 
suplimentar furnizează un grad de 
suport mult prea ridicat 
(îndepărtând prea mult utilizatorul 
de postura obişnuită), astfel 
utilizatorul resimte disconfort / are 
un echilibru precar în noua 

o Înainte de finalizarea echipamentului, 
verificaţi dacă utilizatorul de scaun rulant 
poate desfășura activitățile pe care le 
dorește pe care le doreşte (de exemplu, 
efectuarea transferului). 

o Evitaţi schimbarea semnificativă a 
posturii unei persoane care a menținut o 
anumită poziţie o perioadă mult prea 
îndelungată. Încercaţi să efectuați 
schimbările treptat.  
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postură; 

o Utilizatorului de scaun rulant nu îi place 
aspectul suportului postural suplimentar. 

 

o Încercaţi să vă asiguraţi că scaunele 
rulante şi suporturile posturale 
suplimentare au dimensiuni cât mai mici 
posibil şi că au un aspect agreabil.  

 
 
Răspunsuri: 
Cauzele care determină un utilizator să 
refuze utilizarea unui scaun rulant cu suport 
postural suplimentar: 

Cum poate fi prevenită această situaţie: 

o Utilizatorul de scaun rulant (sau familia 
sa) consideră că echipamentul de 
mobilitate îl va determina să fie mai 
„leneş” sau îi va scădea nivelul de forță. 

o Explicaţi care sunt beneficiile suportului 
postural suplimentar. 

o Reasiguraţi utilizatorii de scaun rulant (şi 
famiiliile lor) de faptul că, atunci când 
sunt prescrise în mod corect, suporturile 
posturale suplimentare nu scad nivelul 
de forță.  

o Personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante poate explica faptul că, prin 
menținerea unei poziţii 
necorespunzătoare, musculatura şi 
articulaţiile nu respectă alinierea corectă.  
Acest lucru cauzează tensiune la nivelul 
musculaturii, întinderea acesteia și 
scade nivelul de forță. Postura corectă 
menţine alinierea adecvată a părților 
corpului. Acest lucru are ca efect 
menţinerea în poziţie corectă a 
muşchilor şi a articulaţiilor, pentru un 
nivel de funcționalitate corespunzător.  

o Mediul în care trăiește (domiciliul, zona 
din proximitate sau comunitatea) este 
inaccesibil.  

o Personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante oferă informaţii utilizatorului şi 
familiei sale despre modul în care 
domiciliul și mediul în care trăiește 
utilizatorul pot deveni mai accesibile. 

o Utilizatorul de scaun rulant trebuie 
îndrumat către orice organizaţie care îi 
poate furniza asistență în ceea ce 
privește creșterea gradului de acces - de 
exemplu, către programe/personal de 
reabilitare bazată pe comunitate.  
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Explicaţi: În concluzie - scaunul rulant şi suporturile 
posturale suplimentare trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 

o să fie practice şi uşor de utilizat; 
o să nu cauzeze disconfort; 
o să nu îngreuneze desfășurarea activităților; 
o să aibă un aspect agreabil și „să nu iasă prea mult în 

evidență”. 
 
 

 
Explicaţi:  
Cele mai bune metode de a ne asigura că suportul postural suplimentar va fi folosit de 
către utilizator: 
o implicarea, din toate punctele de vedere, a utilizatorului de scaun rulant în etapele de 

evaluare, prescriere şi probare a produsului (a scaunului rulant);  
o informarea utilizatorului de scaun rulant, astfel încât acesta să înţeleagă motivele 

pentru care suportul postural suplimentar constituie un beneficiu 
o respectarea faptului că utilizatorul de scaun rulant este întotdeauna cel care ia decizia 

finală. 
 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Persoane care utilizează 
dispozitive de suport postural. Acest material video prezintă câţiva dintre 
utilizatorii de scaunei rulantei din materialul video anterior. Utilizatorii de 
scaun rulant şi membrii ai familiilor lor discută despre motivele pentru care 
scaunul rulant cu suport postural suplimentar corespunzător este folositor în 
cazul lor.  
Prezentaţi materialul video.  
Verificaţi dacă există întrebări. 
Întrebaţi: Care sunt cauzele menționate de utilizatorii de scaun rulant (sau 
de către însoțitori) cu privire la beneficiile utilizării de suport postural? 
Încurajaţi participanţii să răspundă. 
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Răspunsuri: 
o Tatăl lui Hussein spune că datorită suportului postural, scaunul rulant se potrivește într-

o mai mare măsură corpului lui Hussein. Nivelul de confort este mai ridicat şi nu mai 
are leziuni cauzate de gradul scăzut de suport furnizat de scaunu rulant. 

o Chaeli spune că suportul pentru trunchi a ajutat-o să aibă un trunchi mai puternic. 
o Michelle (mama lui Shelley) consideră că scaunul rulant al lui Michelle îi oferă lui Shelly 

o mai bună calitate a vieţii; deoarece ea poate respira şi consuma alimente în condiții 
de siguranţă, iar postura ei este bine susţinută. 

o Mama lui Ruan spune că scaunul rulant îl ajută pe fiul ei să consume mai ușor 
alimente. 

o Basila consideră că scaunul rulant o ajută să lucreze. 
 
Cereţi participanţilor să consulte lista de verificare din Manualul participantului. Lista de 
verificare ajută personalul furnizor de servicii de scaune rulante să se asigure că suportul 
postural suplimentar prescris se va dovedi alegerea corectă pentru fiecare utilizator de 
scaun rulant. 
 
5. Recapitulare puncte cheie (2 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 

 
 
 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 48. 
 

 
A.2: Copiii cu dizabilităţi 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să descrie cel puţin cinci caracteristici ale unui scaun rulant care sunt importante 

în cazul utilizatorilor copii; 
 să prezinte cel puţin două motive care fac ca intervenția timpurie să fie 

importantă în cazul utilizatorilor copii; 
 să prezinte şapte metode de lucru cu utilizatorii copii, care să se desfășoare în 

condiții de siguranţa şi care dau doavdă de respect faţă de aceștia. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 prezentări PPT: A.2: Copiii cu dizabilităţi; 
 Manualul participantului; 
 afiş: „Copiii şi scaunele rulante”; 
 afiş: „Diferitele poziţii”; 
 Formular de trimitere – nivel intermediar.  

C
O

N
TE

X
T 

Adaptaţi conținutul acestei sesiuni în așa fel încât informațiile să se potrivească cu 
contextul în care vor lucra participanţii. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Dacă organizaţia gazdă/care organizează instruirea sau organizaţiile unde 

lucrează participanţii au o politică în ceea ce privește lucru în condiții de 
siguranță cu utilizatorii copii. În anumite cazuri este important ca fiecare 
participant să primească şi să semneze un exemplar din politica privind lucrul cu 
utilizatorii copii, înainte de începerea sesiunilor practice care îi implică pe 
aceștia. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T  Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

 Utilizați afișul „Copiii şi scaunele rulante”. 
 Utilizați afişul „Diferitele poziţii”. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Scaune rulante care răspund cernțelor utilizatorilor copii 
3. Diferitele poziţii 
4. Importanţa intervenției timpurii în cazul utilizatorilor copii 
5. Lucrul cu utilizatorii copii 
6. Recapitulare puncte cheie 

2 
10 
15 
10 
20 
3 

Durata totală a sesiunii 60 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicaţi: Un număr mare de copii care au nevoie de scaun 
rulant au nevoie, totodată, de suport postural suplimentar. Din 
acest motiv, când ne referim la programul de instruire de nivel 
intermediar, trebuie să ne gândim la nevoile copiilor.   
În această sesiune vom discuta despre: 
o modul în care vieţile şi cerințele specifice utilizatorilor copii 

sunt diferite de cele ale adulţilor şi felul în care un scaun 
rulant corespunzător răspunde nevoile lor specifice; 

o modul în careaceste diferenţe afectează metodele de lucru 
ale personalului furnizor de servicii de scaune rulante cu 
copiii cu dizabilităţi, precum şi alegerea scaunului rulant şi a 
suportului postural suplimentar;  

o importanţa intervenției timpurii; 
o metode de lucru cu utilizatorii copiii, astfel încât dreptuile lor 

să fie protejate și respectate. 
 
 
2. Scaune rulante care răspund cerințelor utilizatorilor copii (10 minute) 
 
Explicaţi: Stilul de viață al copiilor de vârstă mică diferă de cel al adulţilor. Copiii se află în 
grija adulţilor și iau decizii cu ajutorul acelor adulţi, în funcție de vârsta lor. Activitățile 
desfășurate de copii se schimbă mai frecvent, se află adeseori în mișcare şi se joacă o 
mare parte din timp. Un aspect și mai important îl constituie faptul că aceștia trebuie să 
meargă la şcoală.  
 
 

 

Scaunele rulante folosite de utilizatorii copii trebuie să îi ajute 
pe aceștia să participe la activităţile cotidiene tipice ale copiilor.  
Întrebaţi: Care sunt acele caracteristici ale scaunului rulant 
care sunt importante pentru copii? 
Încurajaţi participanţii să răspundă.  

 
Răspunsuri: 
o Dacă propulsia este efectuată de către copii, scaunul rulant trebuie:  

o să fie pe măsura utilizatorului copil, în așa fel încât acesta să aibă acces la 
inelele de antrenare; 

o să fie suficient de uşor pentru a putea fi controlat, în special la urcarea sau 
coborârea pantelor. 

o Pe cât posibil, scaunul rulant nu ar trebui să „iasă în evidență” mai mult decât 
utilizatorul copil. 

o Mânerele extinse ajută membrii familiei/însoțitorii să efectueze propulsia scaunului 
rulant fără a se apleca. 

o Se recomandă un scaun rulant care poate trece fără dificultăți peste suprafeţe 
denivelate şi moi, cum ar fi iarba sau nisipul, astfel încât utilizatorii copiii și prietenii lor 
să se poată juca împreună.  

o Un scaun rulant trebuie să ajute utilizatorul copil să se deplaseze mai ușor la școală: 
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o dacă majoritatea copiilor din comunitate merg pe jos la școală, gândiți-vă dacă 
scaunul rulant poate fi folosit pe acele trasee. Utilizatorul copil are nevoie de un 
scaun rulant care este adecvat deplasării pe teren accidentat?  

o în cazul în care utilizatorul copil se deplasează la școală cu un mijloc de 
transport (de exemplu, mașină, autobuz, taxi), gândiți-vă la modul în care 
scaunul rulant va fi transportat. 

o Scaunul rulant are rolul de a facilita deplasarea la școală. El trebuie să permită 
utilizatorului copil să se poziționeze la pupitru sau să fie dotat cu o măsuță care să 
constituie suprafața de lucru. 

 

 

Rezumat:  
o În mod ideal, scaunele rulante ale utilizatorilor copii trebuie: 
o să le permită acestora să efectueze propulsia în mod 

independent (dacă au această capacitate);  
o să aibă mânere pentru a permite adulților să ofere 

asistență; 
o să se poată deplasa pe suprafețe accidentate sau moi, cum 

ar fi iarba sau nisipul; 
o să faciliteze deplasarea la școală a acestora; 
o să aibă un aspect plăcut, din punct de vedere al formei, 

mărimii și al culorilor; 
o să faciliteze participarea la cursuri. 

 
 
 
3. Diverse posturi (15 minute) 
 
Explicaţi:  
o De obicei, copiii petrec mult timp în poziția așezat. În cazul lor este firească 

schimbarea activității și, implicit, a poziției, de multe ori pe parcursul zilei.  
o Acest lucru înseamnă că, deși scaunul rulant este important, utilizatorii copii nu ar 

trebui să petreacă întreaga zi în scaunul rulant.  
o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să se gândească și la alte 

poziții pe care copiii cu dizabilități le pot adopta în timpul zilei.  
o Acest lucru este important în special în cazul în care mobilitatea este foarte limitată, 

dacă utilizatorul copil are tendința de a avea permanent aceeași postură și dacă nu își 
poate schimba poziția.  

 
Poziția așezat 

 

Explicaţi:  
La fel ca în timpul utilizării scaunului rulant, copiii care au 
nevoie de suport postural suplimentar pentru menținerea 
poziţiei așezat, pot beneficia de acesta în diverse moduri.  
De exemplu: 
o Așezat, având între genunchi și sub bazin un rulou sau o 

pătură strâns rulată  
o Așezat, sprijinit de un membru al familiei/însoțitor. În 

imagine vedem o mamă care își sprijină copilul cu 
dizabilități cu ajutorul picioarelor, pentru ca acesta să  
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poată menține poziția așezat și să mănânce un biscuit, în 
timp ce ea ține în brațe copilul ei mai mic.    

 

o Cu ajutorul unui scaun de poziționare, cu suprafața de 
ședere situată aproape de sol: 

o Un astfel de scaun este mai puțin costisitor decât un 
sistem de poziționare și poate fi o bună opțiune în cazul 
copiilor cu vârste mici. 

 
 
Poziția stând  
 
Explicaţi: Poziția stând este o altă poziţie importantă pentru copii. 
 

 

Explicaţi: 
o Poziția stând este, în egală măsură, un element esențial 

în dezvoltarea oricărui copil.  
o Această poziție contribuie la formarea articulațiilor șoldului 

și a curburilor fiziologice ale trunchiului.  
o În cazul oricărei persoane care stă în poziția așezat 

perioade îndelungate, există pericolul apariției unei anumit 
rigidități a șoldurilor și a genunchilor. Poziția stând întinde 
musculatura la nivelul șoldurilor, genunchilor și gleznelor 
și ajută la prevenirea instalării rigidității.  

 
Explicaţi:  
 Atunci când un copil nu poate menține această poziție fără sprijin, poate fi necesară 

utilizarea unui verticalizator. 
 Pentru a prescrie un astfel de dispozitiv, personalul furnizor de servicii de scaune 

rulante trebuie să înțeleagă foarte bine ce presupune această poziție și diversele 
metode prin care putem oferi suport pentru menținerea acesteia.  

Cu toate acestea, atunci când trebuie să furnizați un verticalizator, verificați întotdeauna că 
nu se exercită presiune directă asupra rotulei genunchiului. Cel mai bun loc pentru 
susținerea piciorului și prevenirea flexiei genunchilor este situat chiar sub rotulă, pe tibie. 
 
 

 

Explicaţi: 
o Atunci când se furnizează un verticalizator unui copil sub 

vârsta de cinci ani, trebuie vute în vedere câteva aspecte 
esențiale: 

– membrele inferioare trebuie să fie depărtate, iar 
între tălpi trebuie să existe o distanță care să fie cel 
puțin echivalentul lățimii șoldurilor; 

– picioarele și genunchii trebuie să fie orientați ușor 
către exterior; 

– șoldurile și genunchii ușor flectați; 
– în cazul copil de vârstă mică, nu forțați niciodată 

extensia completă la nivelul genunchilor și a 
articulației șoldurilor. 

 
 
 
 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 52. 
 

Explicaţi: 
 Atunci când se folosește un verticalizator, personalul furnizor de servicii de scaune 

rulante trebuie să informeze membrii familiei/însoțitorii cu privire la durata de timp 
zilnică de folosire a dispozitivului. Iată câteva sugestii: 
– în faza inițială, durata zilnică este de 5-10 minute; 
– durata de folosire a cadrului pentru menținerea poziției stând de către utilizatorul 

copil nu trebuie să depășească niciodată o oră; 
– furnizați o măsuță sau o suprafață de lucru și încurajați membrii familiei/însoțitoriisă 

identifice o activitate distractivă, pe care copilul să o desfășoare în timp ce folosește 
verticalizatorul. 

 
Întrebaţi: Sunt disponibile verticalizatoarele în zonele unde îți desfășoară activitatea 
participanții?. Încurajaţi participanţii să răspundă.  
 
Poziția de decubit 
 
Explicaţi: Poziția de decubit are și ea un rol semnificativ. Pentru copii, această poziție 
este firească atunci când se joacă.  
 

 

Explicaţi:  
o Un copil cu o dizabilitate fizică poate avea nevoie de un 

anumit suport pentru o poziție de decubit confortabilă, pe 
podea: 

o în această imagine, copilul este susţinut în partea 
anterioară a trunchiului, pentru a putea menține 
poziția decubit. 

o Se recomandă ca în cazul copiilor sub vârsta de cinci ani, 
atunci când ei se află în poziția de decubit, să plasăm un 
rulou sub trunchi, astfel încât șoldurile să fie ușor flectate. 

 
Întrebaţi: Care sunt materialele care pot folosite de către membrii familiei/însoțitori pentru 
a susţine un copil care se joacă pe podea? 
 
Răspunsuri: 
o pături; 
o burete/spumă; 
o prosoape; 
o perne. 
 

 

Explicaţi:  
o În această imagine, copilul se află în poziția de decubit 

lateral, cu suport. 
o Copiii petrec mult timp dormind. Dacă postura copilului în 

timpul somnului este aceeași de fiecare dată, aceasta 
poate deveni fixă sau rigidă. 

o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie 
să ofere sfaturi membrilor familiei/însoțitorilor cu privire la 
diferitele posturi pe care copilul le poate adopta în timpul 
somnului. 
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4. Importanța intervenției timpurii în cazul copiilor (10 minute) 
 

 

Explicaţi: Să discutăm acum despre cum şi când trebuie să 
facem recomandarea ca un copil să fie direcționat către un 
furnizor de servicii de scaune rulante.  
Întrebaţi: Din experienţa participanţilor, copii ajung la un 
furnizor de servicii de scaune rulante la o vârstă foarte mică 
ori părinţii/persoanele care pot face această trimitere așteaptă 
până când copilul devine prea greu pentru a fi transportat în 
brațe? 
Încurajaţi participanţii să răspundă. 
Întrebaţi: De ce unii părinţi sunt refractari la ideea de a duce 
copiii de vârstă mică la furnizorul de servicii de scaune 
rulante pentru o evaluare? Încurajaţi participanţii să 
răspundă. 

 
Răspunsuri: 
 părinţii speră că afecțiunea poate fi vindecată și copilul va începe să meargă; 
 părinţii consideră că dacă vor oferi copilului un scaun rulant, acesta nu va mai încerca 

să meargă; 
 cât timp copiii sunt tineri şi au o greutate mică, le este mai uşor părinților să îi 

transporte în braţe decât să folosească un scaun rulant pe teren accidentat şi în medii 
inaccesibile; 

 părinţii nu au suficiente fonduri pentru a plăti un scaun rulant şi amână până când 
devine prea dificil să mai transporte copilul în brațe.  

 familia are un sentiment de vinovăţie sau de teamă cu privire la modul în care cei din 
jur se vor raporta la dizabilitatea copilului. 

 
Explicaţi:  
 Personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate contribui la instruirea părinților 

și a persoanelor implicate în trimiterea utilizatorilor către centrele de acest tip, 
informându-i cu privire la importanța intervenției timpurii. 

 Mai jos sunt câteva motive pentru care se recomandă intervenția timpurie, în 
detrimentul amânării:  
– În cazul copiilor care prezintă dificultăți în menținerea poziției așezat, în lipsa 

sprijinului adecvat, pot apărea probleme posturale. Dacă trimiterea se face prea 
târziu, anumite probleme posturale pot deveni fixe(2). Acest lucru poate face dificilă 
adoptarea unei poziții de ședere confortabile, chiar și cu suport. 

– În absența poziției așezat și a mobilității, dezvoltarea copiilor poate fi întârziată(3,3).  
– În cazul copiilor care au într-o anumită măsură abilitatea de a merge, folosirea unui 

scaun rulant le poate ușura viața și le permite desfășurarea mai multor activități pe 
parcursul zilei( 

 Este important să le explicați părinților și surselor care îi pot trimite spre furnizorii de 
servicii specializate că, în mod obișnuit, un scaun rulant nu va descuraja copilul să 
meargă.  

 Există o probabilitate mai mare ca un scaun rulant cu suport postural adecvat, furnizat 
cât mai devreme, va avea un efect benefic asupra copilului. 

                                                 
2 Organizația Mondială a Sănătății. (1996). Promovarea dezvoltării sugarilor și a copiilor mici diagnosticați cu spina bifida și hidrocefalie. 
Preluat de la http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_RHB_96.5.pdf 
3 Campania privind distrofia musculară. (2011). Furnizarea de scaune rulante copiilor și adulților cu distrofie musculară și alte afecțuni 
neuromusculare: Ghid de bune practici. Preluat de la http://www.muscular-dystrophy.org/ 

http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_RHB_96.5.pdf
http://www.muscular-dystrophy.org/
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Întrebaţi: Care este vârstă la care, în mod tipic, copiii fără dizabilităţi reușesc: 
o să mențină poziţia aşezat, independent, fără suport? Încurajaţi participanţii să 

răspundă. 
o să se ridice pentru a sta în picioare? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
o să meargă, fără asistență? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspunsuri: 
o Majoritatea 

copiilor: 
 

 reușesc să mențină poziţia aşezat, fără asistență - perioada 6 - 8 
luni; 

 reușesc să se ridice pentru poziția stând – perioada 8 - 10 luni;  
 reușesc să mențină poziția stând fără sprijin şi pot merge, cu 

asistență – perioada 10 - 12 luni; 
 să meargă, fără asistență – perioada 12 - 18 luni. 

 

 

Explicaţi: Acestea sunt etape cheie în dezvoltarea copiilor, pe 
care „sursele” de trimitere le pot identifica. 
 
 
 
 
 

 

Explicaţi: Furnizorii de servicii de scaune rulante trebuie să 
încurajeze acele reţele de persoane care pot face acest tip de 
trimiteri să acționeze în cazurile în care copiii: 
o copiii au dificultăți în a menține poziția așezat sau în a se 

ridica pentru poziția stând – înainte de vârsta de 1 an sau 
o  atunci când copilul nu poate merge fără asistență - înainte 

de vârsta de 2 ani. 
Acolo unde există un program de screening pentru intervenția 
timpurie (de exemplu, acolo unde personalul de servicii 
medicale din comunitate este instruit în ceea ce privește 
monitorizarea copiilor în vederea identificării nevoii de 
intervenție timpurie), furnizorii de servicii de scaune rulante pot 
oferi acestor rețele informații detaliate. De exemplu – 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate sugera 
că orice copil identificat cu o problemă fizică semnificativă sau 
întârziere în procesul de dezvoltare să fie trimis către o 
evaluare sau consiliere. 
 

Note pentru formatori: Este posibil ca participanţii să solicite mai multe informaţii. Două 
indicii suplimentare care arată că un copil de vârstă mică ar putea beneficia de furnizarea 
timpurie a unui scaun de poziționare sunt: 
o Copiii de vârstă foarte mică (sub vârsta de un an) care au tendinţa de a avea 

întotdeauna aceeași postură, fie că este vorba despre o postură cu corpul aflat în 
extensie sau în flexie, cei care nu reuşesc să îşi mişte cu ușurință membrele, să se 
întindă pentru a apuca un obiect, să se rostogolească sau cei care au mișcări 
necontrolate.  

o Copiii care pot menține poziția așezat, dar care au mereu aceeași postură și au 
dificultăți în schimbarea acesteia. Menținerea permanentă a unei poziții poate 
determina diverse probleme.  
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Cereţi participanţilor să analizeze formularul de trimitere - nivel intermediar 
 
Explicaţi: 
o acest formular poate fi folosit de organizaţiile care direcționează utilizatorii către 

furnizorii de servicii de scaune rulante; 
o furnizorii de servicii de scaune rulante pot adapta acest formular, dacă este necesar; 
o formularul include etapele de dezvoltare menționate mai sus.  
 

 

Explicaţi: În cazul copiilor de vârstă mică, pe care 
părinții/însoțitorii pot încă să îi transporte în braţe cu ușurință, 
furnizorii de servicii de scaune rulante pot furniza un scaun de 
poziționare în locul unui scaun rulant. Acesta poate fi folosit în 
interior, iar copilul poate fi transportat în braţe în exterior.  
 
 

 
 
5. Bune practici în lucrul cu copiii (20 de minute) 
 
Explicaţi: Atunci când lucrați cu copii, este important să îi tratați cu respect și într-o manieră care 
să îi protejeze.  
Întrebaţi: Care sunt elementele prin care personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
asigură respectarea şi protejarea copiilor? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspunsuri: 

o explicați copiilor ce urmează să faceți și care sunt motivele, într-un mod care să îi ajute 
să înțeleagă; 

o implicați copiii în luarea deciziilor – într-un mod adecvat vârstei lor; 
o comunicați cu copiii folosind un limbaj pe care ei îl pot înțelege – acest lucru înseamnă 

să găsiți o modalitate de a le explica ce se întâmplă, având în vedere vârsta și nivelul 
lor de înțelegere;  

o faceți pauze pe parcursul etapelor de evaluare și probare a produsului (a scaunului 
rulant); 

o atunci când lucrați cu copiii, asigurați-vă că este prezent un membru al familiei/însoțitor; 
o asigurați-vă că spațiul în care vă veți întâlni cu copiii este cât mai preitenos și adecvat 

vârstei lor – de exemplu, jucării/activități potrivite vârstei lor, postere/imagini;  
o înainte de a realiza fotografi, cereți permisiunea copiiilor și a membrilor de 

familie/însoțitorilor. 
 

 

Explicaţi: Aspectele cheie pe care trebuie să le rețineți sunt: 
Este necesară o abordare care dă dovadă de respect: 
o explicați-le ce faceți și care sunt motivele, într-un mod care 

să îi ajute să înțeleagă; 
o cereți-le permisiunea înainte de a începe evaluarea fizică; 
o implicați-i pe ei/membrii familiei lor/însoțitorul în luarea 

deciziei cu privire la alegerea unui scaun rulant 
corespunzător; 

o în cazul în care urmează să îi evaluați într-un centru, 
încercați ca spațiul să fie cât mai potrivit pentru beneficiarii 
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de această vârstă. 
Aveți în vedere siguranța lor: 
o evaluându-i în prezența membrilor familiei/ a însoțitorului; 
o făcând pauze, deoarece copiii pot obosi ușor; 
o cerându-le permisiunea lor sau membrilor familiei/a 

însoțitorului înainte de a face fotografii. 
 
 
6. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B: Etapele furnizării serviciilor de scaune rulante 
 

 
 
 
 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 58. 
 

B.1: Rezumatul evaluării şi interviul de evaluare 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 

La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să prezinte un rezumat al activităților specifice etapei de trimitere și programare; 
 să prezinte un rezumat al celor două părţi ale evaluării - nivel intermediar; 
 să enumere cel puţin opt diagnosticuri sau afecțiuni fizice specifice utilizatorilor 

de scaun rulant şi să descrie modul în care acestea influențează procesul de 
furnizare al unui scaun rulant; 

 să prezinte diferite modalităţi prin care personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante îşi poate îmbunătăţi abilităţile de comunicare, pe parcursul unei evaluări. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 prezentări PPT: B. Trimiterea şi programarea şi B.1: Rezumatul evaluării şi 

interviul de evaluare: 
 Manualul participantului;  
 Caietul de exerciţii practice; 
 DVD: Bune abilități de comunicare; 
 Formular de evaluare - nivel intermediar. 
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Cunoştinţe dobândite anterior: 
 Înţelegerea caracteristicilor specifice unor diagnosticuri/afecțiuni fizice diferite, 

inclusiv: traumatism cranio-cerebral, paralizie cerebrală, distrofie musculară, 
polimielită, spina bifida, traumatism vertebro-medular, accident vascular 
cerebral, amputație de membru inferior.  

 Însușirea cunoștințelor cu privire la etapa 1 din cele opt ale furnizării serviciilor 
de scaune rulante - „Trimitere şi programare”, din Servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază.  

 Evaluarea - nivel de bază, inclusiv: 
 înţelegerea raportului dintre stilul de viaţă al utilizatorului de scaun rulant şi 

mediul mediul în care trăiește şi prescrierea scaunului - vezi Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază; 
o evaluarea unui scaun rulant existent pentru a identifica dacă scaunul rulant 

este potrivit nevoilor utilizatorului. 
Adaptaţi conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanţii. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Dacă un anumit tip de dizabilitate/afecțiune fizică se întâlnește în mod frecvent 

în zonă şi dacă ar trebui adăugat/ă în formularul de evaluare, cu explicarea 
specificului său în cadrul sesiunii. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T  Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

 Recitiți cu atenție formularul de evaluare şi exersaţi efectuarea interviului de 
evaluare.  
 Revedeți informaţiile despre afecțiunile fizice din Servicii pentru utilizatorii de 

scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază, Manualul participantului.  
  - Manualul formatorului.  

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Evaluare 
3. Interviul de evaluare 
4. Bune abilităţi de comunicare pe parcursul interviului de evaluare 
5. Recapitulare puncte cheie  

10 
10 
50 
15 
5 

Durata totală a sesiunii 90 
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 1. Introducere (10 minute) 

Explicaţi: Trimiterea şi programarea reprezintă prima etapă a 
procesului de furnizare a serviciilor de scaune rulante.  
Prezentaţi slide-urile din B.1. Trimiterea şi programarea, conform Servicii pentru utilizatorii 
de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază pentru a reaminti participanților 
importanţa acestei etape. 
 
 

 

Explicaţi: În această sesiune vom discuta despre: 
 cele două părți componente ale evaluării - interviul de 

evaluare şi evaluarea fizică. 
 detalii specifice interviului de evaluare şi despre modul în 

care informaţiile dobândite pe parcursul acestuia vor 
influența prescrierea scaunului rulant;   

 importanţa utilizării unor bune abilităţi de comunicare în 
timpul evaluării; 

 modalitatea prin care putem identifica faptul că utilizatorul 
de scaun rulant resimte durere. 

 
 
2. Evaluarea (10 minute) 
 

Explicaţi: Evaluarea este cea de-a doua etapă din cele opt 
specifice procesului de furnizare a serviciilor de scaune rulante. Informaţiile obținute pe 
parcursul evaluării sunt foarte importante, atât pentru personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante, cât şi pentru utilizator.  
o Informaţiile obținute în timpul acestei etape vor ajuta personalul furnizor de servicii de 

scaune rulante şi utilizatorul la: 
o alegerea celui mai adecvat scaun rulant din cele disponibile;  
o alegerea celor mai potrivite componente pentru scaunul rulant, din cele 

disponibile, incluzând aici dispozitivele de suport şi accesoriile; 
o identificarea nevoii de instruire a utilizatorului de scaun rulant şi/sau a familiei 

pentru ca utilizatorul să poată beneficia în cel mai înalt grad posibil de folosirea 
scaunului rulant. 
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Explicaţi: Evaluarea este efectuată în două părţi, atât la nivel 
de bază, cât şi la nivel intermediar: 
 interviul de evaluare; 
 evaluarea fizică; 
 

 
 
3. Interviul de evaluare (50 de minute) 
 
Explicaţi: Prima parte a evaluării o constituie interviul de evaluare. Pe parcursul acesteia, 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante adună informaţii despre utilizatorul de 
scaun rulant. Aceste informaţii vor ajuta la identificarea celui mai potrivit scaun rulant 
pentru respectivul utilizator. 

 

Explicaţi: 
 Componentele interviului de evaluare în livrarea serviciilor 

de scaune rulante la nivel de bază şi la nivel intermediar 
sunt foarte similare. Acestea includ: 
– informaţii despre utilizatorul de scaun rulant; 
– informații despre starea fizică; 
– informații despre stilul de viaţă şi mediul în care 

trăiește; 
– informații despre scaun rulant existent. 

 În cadrul modului de nivel intermediar nu vom aborda 
elementele curpinse în Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel de bază.  

 Participanţii ar trebui să fie familiarizați cu modalitatea de 
obținere a acestui tip de informaţii şi cu felul în care 
acestea influențează prescrierea scaunului rulant.  

 în Manualul participantului se găsește un rezumat al 
acestei părți, împreună cu informaţii suplimentare, 
specifice nivelului intermediar. 

 

Explicaţi: 
 Chiar dacă părţile interviului de evaluare sunt foarte 

similare la nivel de bază şi intermediar, în cazul celui din 
urmă se solicită și se obțin mai multe informaţii legate de 
diagnosticul şi afecțiunile fizice ale utilizatorului. 

 
 

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 2-4 participanți.  
Instrucţiuni: Desemnați care va fi numărul fiecărei grupe (de la1 la 5) şi indicați care 

dintre sarcinile menționate în Caietul de exerciții practice îi revine fiecărei 
grupe (B.1. Rezumatul evaluării şi interviul evaluării). 
Cereţi grupelor să răspundă la setul de întrebări indicat din Caietul de 
exerciţii practice. 
Explicaţi: Pe parcursul acestei activități, participanţii pot folosi următoarele 
resurse:  
o Manualul participantului; 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 61. 
 

o propriile cunoştinţe şi experienţa acumulate din lucrul cu 
persoane/utilizatori de scaun rulant cu diverse diagnostice/afecțiuni 
fizice. 

Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 20 de minute pentru a răspunde la 
întrebările date. Fiecare grupă va prezenta întregului grup până la trei 
aspecte care trebuie luate în considerare atunci când se prescrie un scaun 
rulant pentru o persoană cu un anumit diagnostic/afecțiune fizică.  

Monitorizare
: 

Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grupă înţelege întrebările. 
Încurajaţi grupele să folosească Manualul participantului şi cunoştinţele 
proprii. 
Oferiți asistență participanţilor, dacă acest lucru este necesar.  

Durata: Acordaţi 20 minute pentru pregătirea grupelor. 
Acordaţi 10 minute pentru feedback şi discuţii. 
Nu uitaţi că durata alocată acestei activități este calculat pentru patru grupe 
de participanți. Dacă numărul grupelor este mai mare sau mai mic, adaptați 
durata exercițiului. 

Feedback: Cereţi fiecărei grupe să descrie trei aspecte pe care trebuie să le avem în 
vedere atunci când prescriem un scaun rulant pentru un utilizator cu un 
anumit diagnostic/afecțiune fizică.  
Confirmaţi răspunsurile corecte şi corectaţi/clarificaţi orice neînţelegere. 
Permiteţi participanților să discute - totuşi, nu depăşiţi timpul alocat 
exercițiului. 
Notă: Formatorii ar trebui să folosească notele din Manualul 
participantului, pentru a se asigura că fiecare grupă a identificat 
răspunsurile corecte.  

 
 
4. Bune abilităţi de comunicare pe parcursul interviului de evaluare (15 minute) 
 
Explicaţi:  
Bunele abilități de comunicare sunt esențiale pentru obținerea informaţiilor corecte într-o 
manieră care se bazează pe respect şi care ia în considerare sentimentele şi nevoile 
utilizatorului de scaun rulant. Mai jos sunt enumerate câteva metode care ajută la buna 
desfășurare a interviului de evaluare: 
 adresaţi-vă întotdeauna utilizatorului de scaun rulant, excepţie situaţiile în care 

utilizatorii sunt copii mici sau sunt persoane care nu înţeleg ori nu pot răspunde 
întrebărilor voastre; 

 explicaţi utilizatorului de scaun rulant faptul că informaţiile oferite de el ajută la alegerea 
celui mai potrivit scaun rulant, în conformitate cu nevoile sale; 

 întrebările nu trebuie adresate obligatoriu ordinea din formularul de evaluare - nivel 
intermediar. Câteodată, utilizatorii de scaune rulante oferă unele informaţii înainte de a 
fi întrebaţi sau veți constata că este mai firesc să abordați întrebările într-o altă ordine.  

 Câteodată, comunicarea verbală poate fi dificilă. De exemplu, atunci când utilizatorul 
de scaun rulant nu este capabil să vă audă sau nu poate vorbi suficient de clar pentru 
ca voi să înţelegeţi răspunsul.  

 Atunci când comunicarea este dificilă, încercaţi să găsiţi o cale de comunicare directă 
cu utilizatorul de scaun rulant. Întrebaţi persoanele care îl cunosc cel mai bine pe 
respectivul utilizator care este cea mai bună modalitate de comunicare cu acesta. 
Acordaţi-vă suficient timp pentru a înţelege modulîn care comunică utilizatorul de 
scaun rulant.  
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 dacă nu găsiţi o modalitate de a comunica direct, asiguraţi-vă că aveți alături, pe tot 
parcursul întâlnirii, o persoană pe care utilizatorul o cunoaște. Cereţi acestei persoane 
să vă ajute în comunicarea cu utilizatorul de scaun rulant. 

 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Bune abilități de comunicare 
Acest material video ne arată diverse modalităţi de comunicare.  
Împărţiţi participanții în două grupe, în funcţie de locul unde sunt așezați (ei 
nu trebuie să îşi schimbe locul în sala de curs).  
Explicaţi: Fiecare grupă urmărește cu atenţie materialul video şi notează 
modalităţi de comunicare identificate. Participanţii trebuie să fie atenţi la: 
 diversele modalităţi de comunicare (de exemplu, limbaj mimico-gestual); 
 diferitele exemple de tehnici de bună comunicare (de exemplu, contact 

vizual bun). 
Prezentaţi materialul video. 
Verificaţi dacă există întrebări. 

 
Acordaţi fiecărei grupe câteva minute pentru a crea o listă cu modalităţile de comunicare 
identificate şi cu exemple de tehnici de comunicare eficiente. 
 
Întrebaţi: Care sunt modalităţile prin care comunică persoanele prezentate în materialul 
video? Cereţi uneia dintre grupe să prezinte lista. Scrieţi răspunsurile pe tablă. Bifați 
elementele care se regăsesc și pe lista celeilate grupe/ Întrebaţi participanții din cea de-a 
doua grupă dacă mai au şi alte răspunsuri. 

 
 

Răspunsuri: 
 Modalităţi de comunicare verbală: 

– vorbire clară, completată cu 
demonstraţii; 

– explicaţie şi prezentare; 
– sunete (vocalizare). 

 Modalităţi de comunicare non-verbală: 
– gesturi; 
– fixarea unui punct cu privirea; 
– semne cu ajutorul capului; 
– descrierea cu ajutorul mâinilor; 
– relaționare; 
– expresii faciale;  
– limbaj mimico-gestual;  
– contact vizual; 
– atingere; 
– întrebări la care utilizatorul de scaun 

rulant poate răspunde cu „da” sau 
„nu”; folosirea oricărui sistem pentru 
a indica „da” sau „nu”.  

 Sisteme speciale de comunicare:  
– tablă de comunicare; 
– indicarea cu ajutorul mișcării capului; 
– sisteme de calculator. 

 Modalităţi de îmbunătăţire a comunicării: 
– contact vizual bun; 
– aducerea corpului la acelaşi nivel cu 

utilizatorul de scaun rulant 
(aplecare/ghemuire); 

– limbaj corporal relaxat şi care 
facilitează comunicarea (contact 
vizual cu utilizatorul de scaun rulant, 
demonstrarea existenței interesului);  

– acordarea de timp suficient pentru 
formularea unui răspuns în cazul 
persoanelor care au dificultăţi în 
comunicare.  
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Prezentare material video: Bune abilități de comunicare; Participanţii vor 
viziona din nou materialul video şi vor vedea câte exemple au reuși să 
identifice în mod corect.  
Prezentați materialul video. 
Confirmaţi numărul de puncte identificate corect de către participanţi, după 
prima vizualizare.   

  
Explicaţi: În cazul în care un utilizator de scaun rulant nu are capacitatea de a comunica 
verbal, poate fi dificil ca acesta să comunice faptul că resimte durere. De aceea, atunci 
când se lucrează cu un utilizator de scaun rulant, personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să ştie dacă acțiunile desfășurate cauzează durere sau sporesc nivelul de 
durere resimțit de către utilizatorului. Întrebaţi: Cum comunică persoanele, în mod 
obișnuit, faptul că resimt durere? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspunsuri:  
 plâns; 
 ţipăt; 
 agitație;  
 transpiraţie; 
 împingerea mâinii evaluatorului sau 

încercarea de a se îndepărta; 

 rezistenţa la o anumită mişcare sau 
incapacitea de menţinere a unei anumite 
poziţii; 

 expresia feţei – privire încruntată şi/sau 
grimasă; 

 felul în care o persoană menține poziția 
aşezat, stând sau felul în care merge. 

  
 
Întrebaţi: Ce puteţi face pentru a vă asigura că nu cauzaţi durere sau nu sporiţi nivelul de 
durere resimțit? 
 
Răspunsuri: 
o încurajaţi utilizatorul de scaun rulant să vă anunţe dacă resimte durere pe parcursul 

evaluării;  
o dacă există dificultăți de comunicare – înainte de începerea evaluării, stabiliți un semn 

prin care utilizatorul vă poate comunica faptul că resimte durere; 
o evitaţi poziţiile care cresc nivelul de durere; 
o folosiţi poziţii sau mişcări care ameliorează durerea. 
 
 
5. Recapitulare puncte cheie (5 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.2: Evaluarea fizică – postura în poziţia de şedere fără suport  
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să prezinte trei diferenţe între specificul poziţiei așezat în cazul copiilor şi al 

adulţilor; 
 să analizeze și să înregistreze poziţia așezat folosind cuvinte, schițe sau 

ambele. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.2: Evaluarea fizică - poziţia așezat fără suport; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 DVD: Rezumatul evaluării fizice; 
 Formular de evaluare - nivel intermediar. 
 pat de evaluare – 1 pentru fiecare grupă; 
 set de suporturi din lemn pentru picioare. 
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Cunoştinţe dobândite anterior: 
 Completarea secțiunii „prezența escarelor, riscul apariției escarelor sau escare 

anterioare” din partea de evaluare fizică şi înţelegerea modului în care 
informaţiile obținute influenţează procesul de furnizare a scaunului rulant. 

 Completarea secțiunii „metoda de efectuare a propulsiei” din partea de evaluare 
fizică şi înţelegerea modului în care informaţiile obținute influenţează procesul 
de furnizare a scaunului rulant. 

 Postura în poziția așezat tipică: 
 cum putem identifica şi descrie poziția așezat; 
 înţelegerea beneficiilor poziției așezat. 

 Cum pot fi identificate zonele osoase cu importanță crescută, inclusiv creasta 
iliacă antero-superioară (CIAS), creasta iliacă postero-superioară (CIPS) şi 
tuberozităţile ischiale (TI).  

Adaptaţi conținutul acestei sesiuni astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanți. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Atunci când cereți participanţilor să identifice CIAS şi CIPS și să demonstreze 

procedeul lucrând cu un voluntar, luaţi în considerare aspectele culturale legate 
de atingerea corpului altor persoane.  
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 Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

 Recitiți cu atenţie formularul de evaluare – nivel intermediar şi exersaţi 
modalitatea de a descrie sau de a desena poziţia așezat fără suport. 

 Plasaţi un pat de evaluare în sala de curs, astfel încât acesta să poată fi văzut 
de către toți participanții. 

 Aranjaţi sala de curs de așa manieră încât participanţii să stea într-un semicerc, 
cu faţa către locul unde este amenajat patul de evaluare. 

 Poziționați paturi de evaluare în sala de curs (sau în afara sălii/în săli conexe). 
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R
E

ZU
M

A
T 

1. Introducere 
2. Analiza prezenţei escarelor, riscului apariției acestora sau a escarelor 

anterioare, precum şi a metodei de efectuare a propulsiei 
3.  Rezumatul evaluării fizice 
4. Poziţia așezat 
5. Poziţia așezat la copiii de vârstă mică 
6. Bazinul este fundația poziţiei așezat 
7. Observarea posturii în poziția așezat 
8. Înregistrarea posturii 
9. Recapitulare puncte cheie 

5 
5 
5 
20 
5 
20 
8 
20 
2 

Durata totală a sesiunii 90 
 
 

1. Introducere (5 minute) 
 

 

Explicaţi: În această sesiune vom aborda aspectele legate 
de evaluarea fizică, aceasta fiind cea de-a doua parte a 
etapei de evaluare.  
Apoi vom recapitula pe scurt cele două părţi ale evaluării 
fizice care au fost prezentate în Servicii pentru utilizatorii de 
scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază:  
o prezenţa escarelor, riscul apariției acestora sau escare 

anterioare; 
o metoda de efectuare a propulsiei. 
 
Explicaţi: Ne vom concentra apoi pe ceea ce înseamnă 
„postura în poziţia așezat fără suport” a evaluării fizice. Vom 
discuta despre:  
o specificul poziţiei așezat în cazul adulţilor şi al copiilor; 
o modul în care bazinul influențează poziția așezat; 
o exersarea modalității de analiză şi înregistrare a posturii în 

poziția așezat. 
 

 

Explicaţi: Evaluarea fizică include: 
o identificarea prezenţei escarelor, a riscului apariției 

acestora sau a istoricului escarelor; 
o identificarea metodei de efectuare a propulsiei; 
o identificarea poziției utilizatorul de scaun rulant şi a nevoii 

de suport postural suplimentar prin: 
o observarea poziţiei așezat fără suport; 
o efectuarea unei analize a posturii bazinului şi a 

şoldurilor; 
o efectuarea unei proceduri de simulare manuală;  

o efectuarea măsurătorilor. 
Întrebaţi: Știe cineva ce înseamnă termenul de „procedură 
de simulare manuală”? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
Răspuns: 

Procedeul de simulare manuală înseamnă simularea, cu 
ajutorul mâinilor, a modului în care acționează scaunul rulant 
şi suportul postural suplimentar. 
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2. Analiza prezenţei escarelor, a riscului apariției acestora sau a escarelor 
anterioare, precum și a metodei de efectuare a propulsiei (5 minute) 
 
Explicaţi: Primele două părţi ale evaluării fizice de nivel intermediar sunt identice cu cele 
ale evaluării din modulul de bază. Acestea includ: 
 prezenţa escarelor, riscul apariției acestora sau escarele anterioare; 
 metoda de efectuare a propulsiei. 
 
Explicaţi: În modulul de nivel intermediar nu vom aborda informaţiile discutate în Servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. Participanţii trebuie 
să cunoască deja modalitatea de obținere a informaţiilor şi modul în care acestea au 
impact asupra prescrierii scaunului rulant.  
 

 

Explicaţi: Este întotdeauna important să aflăm dacă la 
utilizatorul de scaun rulant este prezent riscul apariției 
escarelor. 
Întrebaţi: Aveți întrebări legate de acest aspect al evaluării? 
Răspundeţi la orice întrebare. 
Reamintiţi-le participanţilor:  
o În cazul în care un utilizator de scaun rulant spune că a 

avut escare sau dacă are escare în momentul evaluării - 
cereţi permisiunea de a vedea escara.  

o Este important ca personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante care face evaluarea să ştie exact unde este 
localizată escara (sau unde a fost localizată) şi să  
stabilească dacă este necesar ca utilizatorul să fie trimis 
la tratament.  

 

Explicaţi: În mod similar activităților specifice acestei etape la 
nivel de bază, este important să identificăm cea mai bună 
metodă de realizarea a propulsiei în cazul respectivului 
utilizator de scaun rulant. 
Întrebaţi: Aveți întrebări legate de acest aspect al evaluării? 
Răspundeţi la orice întrebare. 
Reamintiţi-le participanţilor:  
o Capacitatea de mobilitate în cel mai înalt grad de 

independenţă posibil este unul din drepturile fundamentale 
ale omului. Obținerea chiar şi a unui grad scăzut de 
independență în ceea ce privește realizarea propulsiei 
este un obiectiv care merită urmărit. 

o Furnizarea unui suport postural adecvat poate îmbunătăţi 
capacitatea utilizatorului de scaun rulant de realizare a 
propulsiei, iar acest aspect trebuie luat în considerare 
atunci când se evaluează cum şi cât de mult poate realiza 
propulsia respectivul utilizator de scaun rulant.  

 
3. Rezumatul evaluării fizice (5 minute) 
 

 

Prezentare material video: Rezumatul evaluării fizice. Acum vom viziona 
un material video scurt care oferă un rezumat al modului în care personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante poate lucra cu utilizator pentru a 
identifica poziția acestuia și tipul de suport postura suplimentar necesar. 
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Tânăra din material se numește Enith. După interviu, evaluatorul desfășoară 
activitățile în următoarea secvenţă: 
o observarea poziţiei așezat fără suport; 
o efectuarea unei analize a posturii bazinului şi a şoldurilor; 
o efectuarea unei proceduri de simulare manuală; 
Prezentați materialul video. 
Explicaţi:  
o Materialul video prezintă modul în care personalul furnizor de servicii de 

scaune rulante analizează postura lui Enith în timpul utilizării scaunului 
rulant. Datorită faptului că Enith are deja un scaun rulant, este important 
de ştiut ce fel de suport postural are deja şi care este gradul de suport 
oferit de acesta.  

o Presupunem că personalul furnizor de servicii de scaune rulante a 
observat deja postura lui Enith pe patul de evaluare, înainte de 
începerea analizei posturii bazinului şi a şoldurilor. 

Verificaţi dacă există întrebări. 
 
4. Poziţia aşezat (20 de minute) 
 
Rugați un voluntar (participant) să vină în partea din față a sălii de curs şi să se aşeze pe 
patul de evaluare, în pozitia aşezat.  
Cereţi participanţilor să descrie postura în poziția așezat a voluntarului, privită din lateral, 
începând cu bazinul. Este posibil ca participanții să fie nevoiți să se ridice pentru a putea 
vedea mai bine. 
 
Răspunsuri (abordați toate aceste aspecte): 
Vedere laterală: 
o bazinul în echilibru; 
o trunchiul drept; 
o spatele urmând curburile fiziologice; 
o capul şi gâtul drepte şi aflate în echilibru în raport cu corpul; 
o șoldurile flectate la aproximativ 90 de grade; 
o genunchii şi gleznele flectați la aproximativ 90 de grade; 
o picioarele poziţionate pe sol (sau pe suportul de picioare). 
 
Solicitați participanţilor să descrie postura voluntarului - de această dată privită din faţă. 
Din nou, cereți-le să înceapă cu bazinul. 

 
Mulţumiţi voluntarului. 
 
Explicaţi: Postura în poziția așezat descrisă trebuie folosită ca punct de reper. Atunci 
când lucraţi cu utilizatorii de scaun rulant, obiectivul este de a susţine fiecare utilizator într-
o poziție cât mai apropiată de aceasta, într-un mod care să fie cât mai confortabil, practic 
şi funcţional pentru utilizatorul de scaun rulant. 

Răspunsuri (Abordați toate aceste aspecte): 
Vedere din față: 
o bazinul la același nivel; 
o umerii la același nivel, relaxaţi, braţele au libertate de mişcare; 
o coapsele paralele sau în orientate puţin spre exterior; 
o capul drept şi în echilibru în raport cu corpul; 
o trunchiul urmează o linie dreaptă (nu este curbat sau orientat către lateral). 
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Explicaţi:  
o am discutat despre motivele pentru care poziţia aşezat este importantă; totuşi, nu toate 

persoanele au capacitatea de a menține poziţia aşezat; 
o vom întâlni la utilizatorii de scaune rulante care au nevoie de servicii de scaune rulante 

de nivel intermediar o diversitate de posturi în poziția așezat; 
o diferitele posturi sunt rezultatul faptului că o parte (sau părţi) a corpului nu se află în 

poziția neutră;  
o pe parcursul evaluării, personalul furnizor de servicii de scaune rulante şi utilizatorul de 

scaun rulant trebuie să găsească poziția așezat cea mai apropiată de oziția neutră de 
ședere pe care o poate atinge utilizatorul, în condiții de siguranţă şi în mod confortabil, 
şi pe care o poate menţine fără diminuarea funcţionalității; 

o scaunul rulant şi dispozitivele de suport postural trebuie să susţină această postură. 
o există trei rezultate finale ale evaluării posturii. Acestea sunt: 
 

 

o postura fixă; 
o postura flexibilă spre neutră; 
o postura flexibilă parţial spre neutră; 

 
 

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 participanți. 
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să discute între ei despre înţelesul acestor trei 

termeni: 
o postură fixă; 
o postură flexibilă spre neutră; 
o postură flexibilă parţial spre neutră; 
Solicitați-le să NU caute în Manualul participantului, ci să identifice 
propria or versiune a semnificației acestor termeni.  
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 10 minute pentru a efectua această 
activitate de grup, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Afişaţi slide-ul cu cei trei termeni pentru a le reaminti grupelor întrebările.  
Monitorizaţi cu atenție activitatea fiecărei grupe.  
Asiguraţi-vă că participanţii înţeleg întrebarea.   
Oferiți asistență participanţilor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 10 minute pentru activitate. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback.  

Feedback: Cereţi unei grupe să prezinte definiţia sau descrierea posturii fixe. 
o Dacă definiţia/descrierea este clară şi corectă - confirmaţi 

răspunsul. Dacă nu - întrebaţi dacă participanții oricărei alte grupe 
pot ajuta în clarificarea răspunsului. Dacă este cazul, formatorul poate 
clarifica răspunsul  

Cereţi unei alte grupe să prezinte definiţia sau descrierea posturii flexibile 
spre neutru. 
o Dacă definiţia/descrierea este clară şi corectă - confirmaţi 

răspunsul. Dacă nu - întrebaţi dacă participanții oricărei alte grupe 
pot ajuta în clarificarea răspunsului. Dacă este cazul, formatorul poate 
clarifica răspunsul  

Cereţi unei alte grupe să prezinte definiţia sau descrierea posturii flexibile 
parţiale spre neutru. 
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o Dacă definiţia/descrierea este clară şi corectă - confirmaţi 
răspunsul. Dacă nu - întrebaţi dacă participanții oricărei alte grupe 
pot ajuta în clarificarea răspunsului. Dacă este cazul, formatorul poate 
clarifica răspunsul. 

Răspunsuri: 

Postură fixă: 
 

o Utilizatorul de scaun rulant are o parte a corpului care 
este „fixă”. Aceasta nu devine mobilă prin exercitarea 
unui grad redus de forță (nu vom folosi niciodată un 
grad ridicat de forţă). 

Postură 
flexibilă spre 
neutră: 

o Prin exercitarea unui grad redus de forță, acele părţi 
ale corpului utilizatorului de scaun rulant care nu sunt 
în poziţie neutră, pot atinge această poziție.  

Postură 
flexibilă parţial 
spre neutră: 

o Prin exercitarea unui grad redus de forță, acele părţi 
ale corpului utilizatorului de scaun rulant care nu sunt 
în poziţie neutră, pot atinge parţial această poziție.  

 
Explicaţi:  
o Aceşti termeni sunt prezentaţi în Manualul participantului. Este important ca atunci 

când personalul furnizor de servicii de scaune rulante susține utilizatorul de scaun 
rulant să ia în considerare gradul de flexibilitate pentru atingerea poziției neutre prezent 
la respectivul utilizator. 

 

 

o Pentru postura fixă – o parte a corpului utilizatorului de 
scaun rulant este „fixă”. Atunci când exercităm un grad 
de forţă redus, nu există mobilitate (nu vom folosi 
niciodată un grad crescut de forță). Personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante trebuie să ofere suport pentru 
acomodarea posturii non-neutre (fixe). 

o Pentru postura flexibilă spre neutră – atunci când 
exercităm un grad de forță redus, acele părți ale corpului 
utilizatorului de scaun rulant care nu sunt în poziţie 
neutră, pot atinge această poziție. În această situaţie, 
este necesar un suport corespunzător pentru a ajuta 
utilizatorul de scaun rulant să menţină poziţia neutră de 
şedere. 

o Pentru postura flexibilă parţial spre neutră - atunci când 
exercităm un grad de forță redus, acele părți ale corpului 
utilizatorului de scaun rulant care nu sunt în poziţie 
neutră pot fi aduse parţial spre această poziție. În 
această situaţie, este necesar un suport corespunzător 
pentru a ajuta utilizatorul de scaun rulant în menținerea 
unei poziții cât mai apropiate de cea neutră, care să fie 
confortabilă și să nu influențeze negativ nivelul de 
fuuncționalitate. 

 
o Nu uitaţi că pot apărea probleme noi atunci când utilizatorul de scaun rulant este 

susţinut într-o postură care este mai aproape de poziția neutră de ședere, dar care nu 
este confortabilă sau funcţională. De aceea, evaluarea este foarte importantă şi trebuie 
să luăm în considerare atât nivelul de confort şi de funcţionalitate în desfășurarea 
activităților, cât şi menținerea utilizatorului într-o poziție cât mai apropiată de poziţia 
neutră de ședere.  
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5. Poziţia aşezat la copiii de vârstă mică (5 minute) 
 
Explicaţi: Poziția așezat ce caracterizează copiii sub vârsta de cinci ani nu este similară 
cu poziția așezat specifică copiilor mai mari sau adulţilor. Postura în poziţia aşezat se 
dezvoltă în primii cinci ani ai vieţii copilului.  
 

 

Explicaţi: Acest slide prezintă un copil cu vârsta de trei ani. 
Atât copilul, cât şi adultul din imagine sunt în poziţia aşezat.  
Întrebaţi: Ce diferenţe puteți observa între postura copilului şi 
cea a adultului? 
Încurajaţi participanţii să răspundă. 

 
Răspunsuri: 
Copil cu vârsta sub cinci ani: Adult: 
o trunchiul drept, fără curburi lombare 

sau toracice; 
o urechile şi şoldurile copilului sunt 

situate pe aceeași linie, totuşi umerii 
sunt orientaţi puţin înspre înainte; 

o membrele inferioare sunt orientate 
înspre exterior şi sunt în adducție - nu 
paralele. 

o trunchiul drept, spatele prezintă curburile 
fiziologice; 

o urechile, umerii şi şoldurile se află pe 
aceeași linie; 

o membrele inferioare paralele sau orientate 
puţin înspre exterior. 

 

 

Explicaţi:  
Cele mai importante diferenţe specifice înainte de vârsta de 
cinci ani sunt: 
o spatele copilului este plan şi nu există curburi lombare sau 

toracice; 
o urechile şi şoldurile copilului sunt situate pe aceeași linie, 

totuşi umerii sunt orientaţi puţin înspre înainte; 
o picioarele sunt orientate către exterior şi sunt în adducție - 

nu paralele. 
 
Explicaţi: Atunci când se lucrează cu copii sub vârsta de cinci ani, personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante trebuie să reţină faptul că suportul furnizat diferă de cel care 
este destinat poziţiei aşezat în cazul adulţilor. În cazul copiilor sub vârsta de cinci ani, 
acest tip de suport poate provoca disconfort şi poate cauza leziuni. 
 
 
6. Bazinul constituie baza poziţiei așezat (20 de minute) 
 
Întrebaţi: Schimbarea poziției bazinului influențează restul corpului? 
 
Răspuns: 
o da – mişcările sau schimbările poziţiei bazinului influențează întotdeauna restul 

corpului;  
o bazinul constituie baza poziţiei așezat. 
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Explicaţi:  
Vom aborda în detaliu acest aspect.  
Înţelegerea modului în care poziția bazinului influențează 
restul corpului reprezintă o componentă esențială a 
programului de instruire de nivel intermediar.  
 
 
 

 

Întrebaţi: Identificați în această imagine creasta iliacă 
postero-superioară şi creasta iliacă antero-superioară? 
Explicaţi: Din perspectivă laterală - CIPS şi CIAS sunt 
situate la același nivel. 
 

 

Explicaţi: Din perspectivă frontală - CIAS stângă şi dreaptă 
sunt situate la același nivel. 
 
 
 
 
 

 

Cereţi unui voluntar (participant) să vină în faţa celorlalți 
participanți şi să se aşeze pe patul de evaluare, în pozitie 
aşezat.  
Demonstraţi, cu ajutorul voluntarului, unde sunt localizate 
CIAS şi CIPS. Poziționați mâna pe bazinul voluntarului şi 
arătaţi modul în care puteţi susţine bazinul cu ambele mâini. 
Degetele mari sunt plasate pe cele două CIAS, iar restul 
degetelor, curbate, sunt orientate către partea posterioară a 
bazinului.  
Cereţi participanţilor să exerseze cu colegii lor (dacă încă 
nu sunt familiarizați cu această tehnică), asigurându-vă de 
faptul că fiecare persoană reuşeşte identifice CIAS şi CIPS 
în cazul colegului cu care lucrează.  
Mulţumiţi voluntarului.  

 
Întrebaţi: Ce alte posuri ale bazinului există în afară de poziţie așezat sau neutră? 
 
Răspunsuri (discutaţi toate aceste aspecte): 
o înclinare anterioară/înspre înainte (CIAS este situată la un nivel inferior comparativ cu 

CIPS - sau partea superioară a bazinului este orientată înspre înainte); 
o înclinare posterioară/înspre înapoi (CIPS este situată la un nivel inferior comparativ cu 

CIAS - sau partea superioară a bazinului este orientată înspre înapoi); 
o înclinare laterală/într-o parte (una din părțile laterale ale bazinului este situată mai jos); 
o rotaţie (o parte a bazinului se roteşte înspre înainte/înapoi în raport cu partea opusă). 
 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 72. 
 

 
 
Abrevieri utilizate în această parte 
Structura anatomică Abreviere 
Creasta iliacă antero-superioară CIAS 
Creasta iliacă postero-superioară CIPS 
Tuberozitate ischială TI 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 4 participanți. 
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să consulte Caietul de exerciții practice (B.2: 

Evaluarea fizică - poziţia așezat fără suport: baza poziţiei așezat). 
Explicaţi: Participanții din fiecare grupă trebuie să lucreze împreună 
pentru a identifica modificările poziţiei așezat atunci când postura bazinului 
se modifică, având ca rezultat înclinarea anterioară, înclinarea posterioară, 
înclinarea laterală sau rotaţia.  
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 10 minute pentru a efectua această 
activitate, iar apoi grupurile se vor reuni pentru partea de feedback.  

Monitorizare
: 

Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare dintre grupe înţelege ce are de făcut. 
Acordați asistență participanţilor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 10 minute pentru pregătirea grupelor. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback şi discuţii.  

Feedback: Întrebaţi: Fiecare grupă a observat că poziția bazinului influențează 
întreaga postură? 
Întrebaţi grupa 1: Care sunt modificările de postură care rezultă din 
înclinarea anterioară a bazinului?  
Întrebaţi grupa 2: Care sunt modificările de postură care rezultă din 
înclinarea posterioară a bazinului?  
Întrebaţi grupa 3: Care sunt modificările de postură care rezultă din 
înclinarea laterală a bazinului?  
Întrebaţi grupa 4: Care sunt modificările de postură care rezultă din rotația 
bazinului?  
Răspunsuri:  
Postura bazinului: Postura întregului corp (cu accent pe 

trunchi): 
o Înclinare anterioară o trunchi în extensie, curbură crescută în 

zona lombară (lordoză); 
o Înclinare posterioară o trunchiul se curbează/arcuieşte, cauzând 

o postură „prăbușită” (cifoză);  
o Înclinare laterală o trunchiul se curbează înspre lateral 

(scolioză); 
o Rotaţie o trunchiul se roteşte și el. 

Explicaţi:  
o Cel mai important aspect pe care trebuie să îl rețină participanții este 

faptul că poziţia bazinului va influența întotdeauna restul corpului.  
o Atunci când evaluaţi postura unui utilizator de scaun rulant, începeţi 

întotdeauna prin a observa bazinul. Atunci când oferiţi suport postural, 
începeţi întotdeauna prin a susţine bazinul.  
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7. Observarea poziţiei aşezat (8 minute) 
 
Explicaţi: Un punct de plecare în ceea ce privește înţelegerea poziţiei aşezat a 
utilizatorului de scaun rulant şi a tipului de suport necesar este observarea poziţiei așezat 
a utilizatorului de scaun rulant – în absența suportului.   
 

 

Explicaţi:  
o Pe parcursul evaluării, personalul furnizor de servicii de 

scaune rulante va începe prin observarea poziției 
utilizatorului de scaun rulant încă de la efectuarea 
interviului de evaluare. 

o La începutul evaluării fizice, cereţi utilizatorului de scaun 
rulant să efectueze transferul pe un pat de evaluare. 

o Asiguraţi-vă că utilizatorul de scaun rulant este în 
siguranţă şi că picioarele sunt susţinute de suprafața pe 
care se află.  

o Oferiţi un grad de suport suficient pentru ca persoana 
evaluată să fie în siguranță și pentru a evita căderile. Un 
asistent sau un membru de familie/însoțitor poate furniza 
acest suport.  

o Motivul observării poziţiei așezat fără suport este nevoia 
de a înţelege tendinţele/obişnuinţele posturale ale 
utilizatorului de scaun rulant.  

o Analiza posturii este o abilitate, care se dezvoltă în timp şi cu exerciţiu.  
o Vom observa în cele ce urmează patru poziţii așezat diferite - şi vom stabili cât de 

eficiente sunt abilităţile noastre de observare a diferitelor posturi..  
 
Note pentru formatori:  
o puneți accent pe faptul că poziția bazinului trebuie să fie primul element observat – 

apoi cea a trunchiului, capului şi gâtului, membrelor inferioare;  
o dacă participanţii consideră că această activitate este dificilă, sugeraţi-le să încerce să 

adopte respectiva postura, pentru a înțelege mai bine ce presupune ea. Acest lucru 
poate ajuta în înţelegerea şi observarea fiecărei poziţii de şedere.  

 
 

 

Întrebaţi: Ce observați în ceea ce privește poziția acestei 
persoane? 
Răspunsuri: 

o bazinul înclinat înspre înainte; 
o arcuirea zonei lombare; 
o umerii orientaţi înspre înapoi; 
o gâtul în extensie. 

 

Întrebaţi: Ce observați în ceea ce privește poziția acestei 
persoane? 
Răspunsuri: 

o bazinul înclinat înspre înapoi; 
o unghiul de la nivelul șoldurilor mai mare (unghiul dintre 

trunchi şi coapse mai mare de 90 grade); 
o arcuirea zonei lombare; 
o gât ușor în extensie. 
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Întrebaţi: Ce observați în ceea ce privește poziția acestei 
persoane? 
Răspunsuri: 

o bazinul nu se află în echilibru, partea din dreapta fiind mai 
jos (notaţi întotdeauna care este partea situată mai jos); 

o bazinul pare să fie în rotație posterioară pe partea 
dreaptă (rotația este deseori asociată cu o poziţie 
asimetrică, dat nu întotdeauna); 

o curbare laterală a coloanei vertebrale, cu apexul curburii 
în partea dreaptă; 

o umerii nu se află la același nivel (mai jos în partea 
dreaptă). 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 75. 
 

 

 

Întrebaţi: Ce observați în ceea ce privește poziția acestei 
persoane? 
Răspunsuri: 

o bazin în rotație posterioară pe partea dreaptă (notaţi 
întotdeaunadirecţia şi partea corpului - de exemplu, 
posterior, pe partea dreaptă); 

o un anumit grad de rotație la nivelul trunchiului (posterior, 
pe partea stângă); 

o membrul inferior drept este căzut şi orientat către exterior, 
iar piciorul drept este orientat către interior. 

 
Note pentru formatori: În cazul ultimului exemplu prezentat - dacă participanţii au 
dificultăți în a observa rotaţia bazinului, întrebaţi:  
Credeţi că spatele persoanei din imagine se sprijină pe spătar, cu presiune distribuită egal 
pe toată suprafaţa spatelui?  
 
 
8. Observarea poziţiei aşezat (20 de minute) 
 

 

Explicaţi:  
o În formularul de evaluare - nivel intermediar există o 

rubrică pe care o vom folosi pentru a descrie poziția 
așezat fără suport a utilizatorului de scaun rulant.  

o Această informaţie poate ajuta personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante: 

o să rețină aspectele legate de poziţia așezat a 
utilizatorului de scaun rulant, după terminarea 
evaluării; 

o să monitorizeze schimbările care se produc de-a 
lungul timpului. 

 

Există câteva metode de înregistrare a poziţiei așezat, 
inclusiv: 
o descrierea poziției cu ajutorul cuvintelor - ceea ce am 

exersat anterior; 
o desenarea unei imagini;  
o realizarea de fotografii (doar cu permisiunea utilizatorului 

de scaun rulant). 
Explicaţi: 
o atunci când se folosesc fotografii, personalul furnizor de 

servicii de scaune rulante trebuie să stabilească o politică 
clară în ceea ce privește realizarea şi stocarea 
fotografiilor; 

 

o cereţi întotdeauna permisiunea utilizatorului de scaun 
rulant sau a membrilor familiei/însoțitorului, în cazul 
utilizatorilor de scaun rulant copii; 

o asiguraţi-vă întotdeauna că fotografiile realizate în scopul 
evaluării sunt gestionate în condiții de confidenţialitate; 

o nu folosiţi fotografiile cu scopul de a instrui (sau cu alte 
scopuri), doar în cazul în care care aveţi permisiunea 
utilizatorului de scaun rulant în acest sens;  

o fotografiile pentru înregistrarea poziției trebuie făcute din 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 76. 
 

perspectivă frontală şi laterală. Alte unghiuri pot fi de 
asemenea folositoare.  

 
Explicaţi: Desenarea poziției utilizatorului de scaun rulant necesită exercițiu. Cu toate 
acestea, există o metodă simplă de desenare a poziției, folosind un sistem simplu, de tip 
schiță. Dezvoltarea unei metode facile și eficiente, bazată pe realizarea de schițe este 
foarte utilă pentru activitatea personalului furnizor de servicii de scaune rulante. 
 

 

Explicaţi: Aceasta este o metodă simplă de schițare a 
poziţiei așezat, vedere laterală: 
o folosiţi un triunghi pentru a reprezenta bazinul; 
o folosiţi o linie ondulată pentru a reprezenta coloana 

vertebrală; 
o folosiţi linii drepte pentru membrele inferioare; 
o folosiţi un cerc pentru a reprezenta capul. 

  

 

Explicaţi: 
o Linia pentru coloana vertebrală reprezintă curburile 

fiziologice ale coloanei - (cervicală, toracică şi lombară).  
o TI, SIPS şi CIAS sunt reprezentate de punctele 

triunghiului.  

 
Cereţi participanţilor să realizeze schițele. 
 

 

Explicaţi: Aceasta este o metodă simplă de schițare a 
poziţiei așezat, vedere frontală: 
o folosiţi un triunghi dublu pentru a reprezenta bazinul; 
o folosiţi o linie pentru a reprezenta trunchiul; 
o folosiţi linii pentru a schița coapsele (linia scurtă din 

această imagine) şi gambele (vezi mai jos Note pentru 
formatori); 

o În această imagine, genunchiul reprezintă micul cerc 
situat între liniile şoldului şi gambelor,iar picioarele sunt 
simbolizate printr-un pătrat mic. 

 

 

o folosiţi o linie dreaptă orizontală pentru umeri; 
o folosiţi un cerc pentru a reprezenta capul. 
 
Cereţi participanţilor să consulte Caietul de exerciții practice 
(B.2: Evaluarea fizică - poziţia așezat fără suport: schița 
poziției) şi să realizeze propriul desen lângă desenul din 
caietul de exerciţii. 
Explicaţi: Participanţii pot folosi această metodă simplă de 
desenare pentru a înregistra diferitele posturi ale utilizatorilor 
de scaune rulante, aspect pe care îl vom exersa în timpul 
rămas în cadrul acestei sesiuni. 
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Explicaţi: Dacă bazinul unui utilizator de scaun rulant este în 
rotație, vom desena o săgeată curbată pentru a arăta care 
parte a bazinului este în rotație posterioară.  
Cereţi participanţilor să copieze acest desen în caietul de 
exerciții practice. 

 
Note pentru formatori: Exemplele de desene tip schiță folosite în această sesiune pot 
fi adaptate/modificate. De exemplu, anumite persoane pot alege să deseneze poziția 
membrelor inferioare așa cum sunt văzute de sus. Acest lucru elimină efectul de 
„scurtare” a aspectului acestora, care apare atunci în momentul în care ele sunt 
observate din față. În acest mod, şoldurile par să aibă o lungime mai mică decât 
gambele și par a fi în abducție. 

 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 persoane.  
Instrucţiuni: Cereţi fiecărei grupe să observe pozițiile prezentate în Caietul de exerciții 

practice (B.2: Evaluarea fizică - poziţia așezat fără suport: schița poziției). 
Explicaţi faptul că aceste imagini reprezintă persoane reale. Cereţi 
grupului să lucreze împreună pentru a realiza schița poziției așezat în 
rubrica „poziţia așezat fără suport” a formularului de evaluare - nivel 
intermediar, din caietul de exerciţii practice. 
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 10 minute pentru ca fiecare grupă 
să finalizeze această activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru 
feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grupă înţelege în ce constă activitatea. 
Oferiți asistență participanţilor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 10 minute pentru activitate. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback. 

Feedback: În cazul în care este posibil, proiectaţi fiecare imagine (consecutiv) pe o 
coală de pe suportul de flichart. Cereţi unui participant din fiecare grupă 
să realizeze schița pe imaginea proiectată. Dacă nu este disponibil un 
astfel de suport cereţi participanţilor să lucreze pe caietul de exerciții 
practice, în timp ce formatorul explică/desenează pe tablă.  
Discutaţi dificultăţile întâmpinate de participanţi în ceea ce privește 
realizarea schițelor. Explicaţi că poate fi utilă varianta în care schițele 
sunt completate de explicații în cuvinte.  

 
Exemple de schițe pentru formator:  
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9. Recapitulare puncte cheie (2 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.3: Evaluarea fizică – analiza posturii bazinului şi a şoldului 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 
La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să demonstreze modalitatea de efectuare a unei analize a posturii bazinului şi a 

şoldurilor, pentru a stabili dacă: 
o dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant poate fi în echilibru; 
o dacă şoldurile pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de şedere. 

 să demonstreze că au capacitatea de a furniza suport provizoriu pentru 
acomodarea unui bazin care nu se află în echilibru şi pentru situaţiile în care 
unul sau niciunul dintre şolduri nu pot fi flectate pentru atingerea poziţiei neutre 
de şedere (unghiul dintre trunchi şi şolduri este mai mare de 90 de grade).  

R
E
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U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.3 Evaluarea fizică -  analiza posturii bazinului şi a şoldului; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 DVD: Analiza posturii bazinului şi a şoldului 
 DVD: Suporturile provizorii; 
 Formular de evaluare - nivel intermediar. 
 pat de evaluare – 1 pentru fiecare grupă; 
 goniometru – 1 pentru fiecare grupă; 
 bucăţi de burete solid/spumă solidă – 1 pentru fiecare grup;  
 inserții unghiulare din burete solid/spumă solidă – 1 pentru fiecare grupă; 
 pernă care a fost modificată pentru a susţine un bazin fix care nu se află în 

echilibru; 
 pernă care a fost modificată pentru a susţine un şold care nu poate fi flectat 

pentru atingerea poziției neutre de şedere (unghiul dintre trunchi şi coapse mai 
mare de 90 de grade) 

 pernă care a fost modificată pentru a susţine un şold sau ambele şolduri care 
nu pot poate ajunge în poziţia neutră de şedere (unghiul dintre trunchi şi 
coapse mai mică de 90 de grade); 
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Cunoştinţe dobândite anterior: 
 abilitatea de utilizare a unui goniometru este utilă, dar nu esenţială. 
Adaptaţi această sesiune pentru ca informațiile să fie în concordanță cu contextul 
în care vor lucra participanţii: 
 luaţi în considerare locul unde se va realiza evaluarea; 
 atunci când demonstraţi utilizarea suporturile provizorii cu ajutorul voluntarilor şi 

solicitații participanţilor să efectueze o analiză a posturii bazinului şi a şoldului - 
luaţi în considerare aspectele culturale legate de atingerea corpului altor 
persoane. 
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 Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

 Recitiți întregul formular de evaluare – nivel intermediar şi exersaţi efectuarea 
analizei posturii bazinului şi a șoldului. Exersaţi furnizarea de suport provizoriu. 

 Poziționați un pat de evaluare în așa fel încât să fie văzut de către toți 
participanții din sala de curs. 

 Plasaţi bucăţile şi inserțiile unghiulare din burete solid/spumă solidă pe patul de 
evaluare, pentru a fi gata de utilizare în timpul demonstraţiei. 

 Aranjaţi sala de curs de așa manieră încât participanţii să stea într-un semicerc, 
cu faţa către locul unde este amenajat patul de evaluare. 

 Poziționați paturi de evaluare în sala de curs (sau în afara sălii/în săli conexe) 
pentru ca participanţii să efectueze activităţile în grupe mici.. 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 80. 
 

R
E

ZU
M

A
T 

1. Introducere 
2. Analiza posturii bazinului şi a şoldului. 
3. Suporturi provizorii pentru bazin fix care nu se află în echilibru sau 

pentru şolduri care nu pot fi flectate pentru atingerea poziţiei neutre de 
şedere (unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mare de 90 de grade) 

4. Demonstrarea furnizării suporturilor provizorii pentru bazinul fix care nu 
se află în echilibru 

5. Demonstrarea suporturilor provizorii pentru şolduri care nu pot fi flectate 
pentru atingerea poziției neutre de şedere (unghiul dintre trunchi şi 
coapse este mai mare de 90 de grade)  

6. Exersarea furnizării suporturilor provizorii 
7. Recapitulare puncte cheie 

2 
40 
 
5 
10 
30 
30 
3 

Durata totală a sesiunii 120 
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1. Introducere (2 minute) 
 
Explicaţi: În această sesiune vom afla mai multe despre evaluarea fizică.  
 

 

În această sesiune vom discuta despre: 
o analiza posturii bazinului şi a şoldului;  
o furnizarea de suporturi provizorii pentru problemele la 

nivelul bazinului şi l şoldurilor. 

 
 
2. Analiza posturii bazinului şi a şoldului (40 de minute) 
 
Note pentru formatori: Analiza posturii bazinului şi a şoldului prezentată în acest 
program de instruire NU reprezintă o evaluare completă a gradului mobilitate.  
Bazinul:  
o analiza stabilește doar dacă bazinul este în echilibru sau nu;  
o acest lucru este necesar pentru că fără corectarea poziției bazinului, este dificilă 

efectuarea următorului stadiu al evaluării fizice (procedeul de simulare manuală)  
o Șoldurile:  
o se evaluează doar gradul de flexie al şoldului; 
o acest lucru este necesar pentru că fără acomodarea posturilor fixe ale flexiei șoldului, 

este dificilă efectuarea următorului stadiu al evaluării fizice (procedeul de simulare 
manuală); 

o punctul de referinţă îl constituie poziția neutră de ședere, cu şoldul flectat pentru 
atingerea unghiului corect (90 grade între trunchi şi şolduri). Participanţii învață să 
identifice: 

o dacă utilizatorul de scaunul rulant poate menține poziția așezat fără suport  
o dacă nu - cât de aproape de poziţia neutră este poziția utilizatorului de scaun 

rulant? 
o acest aspect este legat direct de unghiul dintre suprafața de ședere şi spătarul 

scaunului rulant.  
 
Cereţi participanţilor să citească secțiunea referitoare la analiza posturii bazinului şi a 
şoldului din formularul de evaluare – nivel intermediar, din exemplarul primit.  
 

 

Explicaţi: Știm că poziţia așezat este influenţată de postura 
la nivelul bazinului şi a şoldurilor. În cadrul aceastei părți a 
evaluării, personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
trebuie să stabilească: 
o dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant este în echilibru, 

atunci când este privit din faţă (cu suport sau în absența 
acestuia); 

o dacă şoldurile utilizatorului de scaun rulant pot fi flectate 
pentru atingerea poziției neutre de ședere (cu suport sau 
în absența acestuia). 
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Explicaţi:  
o În imagine, bazinul utilizatorului de scaun copilului este în 

echilibru,iar şoldurile în postura specifică poziţiei neutre de 
şedere.  

o observaţi faptul că reprezentantul furnizorului de servicii 
de scaune rulante are degetul mare plasat pe creasta 
iliacă antero-superioară (CIAS), putând astfel stabili cu 
exactitate dacă bazinul este la același nivel. 

 
 
 

 

Întrebaţi: În cazul utilizatorului de scaun rulant din imagine, 
stabiliți dacă bazinul este în echilibru, iar șoldurile sunt în 
postura specifică poziției neutre de ședere. 
Răspuns: Nu 
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă şoldurile nu pot fi 
flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere (unghiul 
dintre trunchi şi şolduri este mai mare de 90 grade), 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante trebuie să 
afle mai multe informaţii. Este important de ştiut: 
o dacă utilizatorul de scaun rulant poate menține poziţia 

neutră de ședere cu suport?  
o dacă nu - cât de aproape de poziţia neutră de ședere este 

postura sa? 
 
Explicaţi: Știm că bazinul se poate mişca în diverse moduri, incluzând aici înclinarea 
anterioară, înclinarea posterioară, înclinarea laterală sau rotația.  
Cereţi participanţilor să își poziționeze bazinul în diverse moduri și să se gândească unde 
anume se localizează mişcarea. Pentru a înțelege mai bine, ei pot să își plaseze mâinile 
sub oasele bazinului sau să urmărească mișcarea efectuată de un alt participant.   
Întrebaţi: Unde începe mişcarea de la nivelul bazinului ? Încurajaţi participanţii să 
răspundă. 
 
Cele mai importante răspunsuri: 
o deasupra bazinului (în zona lombară a coloanei vertebrale); 
o în partea inferioară a bazinului (la articulația şoldului).  
 
Explicaţi:   
o Dacă utilizatorul de scaun rulant nu poate menține poziţia neutră de şedere, trebuie să 

aflăm dacă acest lucru se datorează unei limitări (sau restricţii) localizate deasupra sau 
dedesubtul nivelului bazinului (articulaţiei şoldului), deoarece soluţia de suport postural 
necesară va fi diferită în funcție de acest aspect. 

 

 

Explicaţi: Iată un exemplu: 
o această persoană are o postură „prăbușită”, iar bazinul se 

află în înclinare posterioară; 
o doar observând, nu putem să ne dăm seama dacă această 

postură este cauzată de o limitare (restricţie) localizată 
deasupra sau dedesubtul nivelului bazinului (articulaţiei 
şoldului). Acest lucru înseamnă că este necesară o analiză 
a posturii bazinului şi a şoldului.  
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Explicaţi: Prima întrebare din această secțiune a formularului 
de evaluare - nivel intermediar este: 
o Bazinul este în echilibru? 
Întrebaţi: De ce este important să stabilim acest lucru? 
Cel mai important răspuns: 
o dacă bazinul persoanei nu este în echilibru, acest lucru va 

afecta poziția așezat.  
 

 

Explicaţi: După evaluarea poziției bazinului, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante stabilește dacă şoldurile 
pot fi flectate până la atingerea poziției neutre de şedere.  
Accentuaţi: Această evaluare nu este o evaluare completă a 
gradului de mobilitate. Analizați doar flexia şoldului pentru a 
stabili: 
o  dacă utilizatorul de scaun rulant poate menține poziţia 

neutră de ședere cu suport?  
o dacă nu – care este postura cea mai apropiată de poziția 

neutră de ședere pe care o poate atinge utilizatorul de 
scaun rulant? 

  

 

Explicaţi: În această imagine, schița reprezintă un caz în care 
şoldul nu este flectat pentru atingerea poziţiei neutre de şedere 
(membrul inferior desenat cu linie roşie). 
Întrebaţi: Unghiul dintre trunchi şi coapse (linia roşie) este mai 
mare sau mai mic de 90 de grade? Încurajaţi participanţii să 
răspundă. 

 

Răspuns: 
o MAI PUȚIN de 90 de grade (aproximativ 70 de grade). 

 
 
 

 
 

Explicaţi: În această imagine, schița reprezintă un caz în care 
şoldul nu este flectat pentru atingerea poziţiei neutre de şedere 
(membrul inferior desenat cu linie roşie). 
Întrebaţi: Unghiul dintre trunchi şi coapse (linia roşie) este mai 
mare sau mai mic de 90 de grade? Încurajaţi participanţii să 
răspundă. 
 
 
 

 

Răspuns: 
MAI MARE de 90 de grade (aproximativ 100 de grade). 
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Întrebaţi: De ce este important să aflăm dacă şoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de şedere? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspunsuri: 
o Dacă niciunul dintre şolduri nu poate fi flectat pentru atingerea poziţiei neutre de şedere 

(unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mare de 90 grade), acest lucru va afecta 
capacitatea utilizatorului de scaun rulant de a menține poziţia aşezat. 

o Va fi necesară acomodarea șoldului (şoldurilor), astfel încât bazinul utilizatorului de 
scaun rulant să fie drept (dacă acest lucru este posibil). 

 

 

o Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă şoldurile nu pot 
fi flectate până la atingerea poziţiei neutră de şedere 
(unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mare de 90 
grade), acestea vor trebui susţinute în postura non-neutră, 
în scaunul rulant care va fi livrat utilizatorului.  

o Pentru a continua evaluarea, este necesară folosirea unui 
suport provizoriu. 

o Acest aspect va fi abordat pe parcursul acestei sesiuni. 
 

 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Analiza posturii bazinului şi a 
şoldului Acest material video scurt va prezenta procedeul de analiză a 
posturii bazinului şi a şoldului. Cereţi participanţilor să urmărească 
materialul cu multă atenție, deoarece mai târziu vor exersa ei înșili această 
procedură. 
Prezentaţi materialul video. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
  

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 persoane.  
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să consulte Caietul de exerciţii practice (B.3: 

Evaluarea fizică -  analiza posturii bazinului şi a şoldului: efectuarea 
analizei). 
Cereţi participanţilor să joace pe rând rolul utilizatorului de scaun rulant, al 
asistentului şi al personalului furnizor de servicii de scaune rulante. 
Exersaţi efectuarea analizei posturii bazinului şi a şoldului.  
Cereţi participanţilor să înregistreze rezultatele fiecărei persoane care are 
rolul utilizatorului de scaun rulant în cadrul grupei, trecându-le la secțiunea 
„analiza posturii bazinului şi a şoldurilor”  
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 20 minute pentru a efectua această 
activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea fiecărei grupe şi asiguraţi-vă că 
persoana care are rolul personalului furnizor de servicii de scaune rulante: 
o are o poziție corectă; 
o îşi poziţionează corect mâinile pe bazinul, şoldurile şi membrele 

utilizatorului de scaun rulant; 
o flectează membrele inferioare ale utilizatorului de scaun rulant la 

nivelul genunchilor (punând sub genunchi o rolă/suport); 
o atingerea mâinilor este „uşoară” şi nu strânge sau răneşte utilizatorul 

de scaun rulant. 
(Folosiţi Notele pentru formatori din „efectuarea analizei posturii bazinului 
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şi a şoldului” pentru a vă asigura că grupele desfășoară activitatea în mod 
corect).   
Asiguraţi-vă că fiecare grupă înţelege în ce constă activitatea. 
Acordați asistență participanţilor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 20 minute pentru finalizarea activității. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback. 

Feedback: Verificaţi dacă există întrebări. 
Întrebaţi: În cazul persoanelor la acre nu există limitări în ceea ce privește 
mobilitatea, cum au completat grupele secțiunea „analiza posturii bazinului 
şi a şoldului” din formularul de evaluare – nivel intermediar? (Proiectaţi un 
model de formular de evaluare – nivel intermediar). 

Răspuns: Bifaţi ‘da’ pentru bazin în echilibru; Bifaţi ‘Da’ pentru şoldul drept 
şi cel stâng. 
Întrebaţi: Au fost cazuri în care existau limitări de mobilitate? Dacă da - 
cereţi grupelor să ofere mai multe informaţii.  

 
Note pentru formatori: Formatorii pot alege să predea partea de analiză a posturii 
şoldurilor din cadrul evaluării cu ajutorul unui goniometru sau al unui goniometru din 
carton. Dacă participanţii cunosc deja modul de utilizare a unui goniometru, atunci aceasta 
este varianta cea mai potrivită. Dacă participanţii nu au mai folosit un astfel un instrument, 
utilizarea unui goniometru din carton cu unghiuri marcate la intervale de 45 de grade este 
suficientă.  
 
Note pentru formatori: Efectuarea analizei posturii bazinului şi a şoldului: Atunci 
când monitorizaţi activitatea grupelor, asiguraţi-vă că participanţii efectuează această 
procedură urmând pașii de mai jos: 
Pregătire: 
o explicați utilizatorului de scaun rulant ce urmează să faceți și motivul pentru care 

această activitate este importantă; 
o utilizatorul trebuie să se afle pe patul de evaluare, în poziția de decubit dorsal. 
Rețineți faptul că persoana care efectuează analiza posturii bazinului și a șoldului este 
numită „evaluator”, iar persoana care asistă evaluatorul este numită „asistent”, aceasta 
putând fi un coleg, o persoană care are pregătirea de asistent, un membru al familiei sau 
un însoțitor. 
Analiza posturii bazinului: 

 

o evaluatorul flectează ușor ambii 
genunchi ai utilizatorului de scaun 
rulant, furnizând un anumit grad de 
suport, ceea ce duce la scăderea 
tensiunii la nivelul șoldurilor;  

o asistentul poziționează mâinile pe 
trunchiul utilizatorului de scaun rulant, 
la nivelul coastelor inferioare, sprjinind 
cu fermitate; 

o evaluatorul plasează mâinile pe bazinul 
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utilizatorului de scaun rulant, având 
degetele mari poziționate de creasta 
iliacă antero-superioară (CIAS); 

o evaluatorul verifică dacă 
degetele/crestele iliace antero-
superioare se situează la același nivel; 

o dacă nu sunt la același nivel, cu o 
mișcare lentă, dar fermă, evaluatorul 
încearcă să îndrepte bazinul, în așa fel 
încât ambele CIAS să fie la același 
nivel; 

o asistentul comunică dacă simte mișcare 
la nivelul trunchiului, ceea ce ar 
însemna că există o anumită restricție 
în mobilitate; 

o observați cât de aproape de poziția 
neutră poate fi poziționat bazinul (cât de 
aproape de poziția de echilibru); 

o în formularul de evaluare - nivel 
intermediar, evaluatorul notează dacă 
bazinul poate fi poziționat în așa fel 
încât să se afle în echilibru. 

Analiza posturii şoldului: 

 

 asistentul ține ferm bazinul utilizatorului 
de scaun rulant, însă fără a-l forța; 

 evaluatorul flectează puțin genunchiul 
membrului inferior care nu este testat în 
acel moment, poziționând piciorul pe 
saltea. Acest lucru ajută la reducerea 
tensiunii la nivelul șoldului testat. Este 
posibil să fie necesară sprijinirea 
membrului inferior la care se 
efectuează testul.  

 

 

 evaluatorul mută ușor membrul inferior 
testat în poziția neutră de ședere; 

 asistentul comunică dacă simte mișcare 
la nivelul bazinului, ceea ce ar însemna 
că există o anumită restricție (limitare) 
în mobilitate; 

 evaluatorul constată care este gradul 
de libertate de mișcare la nivelul 
articulației șoldului;  

 evaluatorul repetă acțiunea pe cealaltă 
parte a corpului și compară rezultatele; 

 în formularul de evaluare - nivel 
intermediar, evaluatorul notează dacă 
șoldul drept și stâng pot fi flectate în 
poziția neutră de ședere. 
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 cu ajutorul unui asistent și folosind un 
goniometru, evaluatorul constată cât de 
aproape de poziția neutră poate ajunge 
fiecare șold; 

 evaluatorul poziționează punctul pivot al 
gonimetrului pe articulația șoldului. Unul 
din brațele goniometrului va sta de-a 
lungul femurului, iar celălalt va fi aliniat 
cu trunchiul; 

 evaluatorul ține unite cele două brațe 
ale goniometrului;  

 în formularul de evaluare - nivel 
intermediar evaluatorul înregistrează 
valoarea măsurată (gradul unghiului) la 
nivelul șoldurilor drept și stâng;  

 de asemenea, evaluatorul poate 
desena unghiul goniometrului pe o 
coală separată sau pe formularul de 
evaluare – nivel intermediar (verso). 

 
 
3. Suporturi provizorii pentru bazin fix aflat în poziție vicioasă (înclinare laterală) şi 
şolduri care nu pot fi flectate pentru atingerea poziției neutre de şedere (5 minute) 
 
Explicaţi: Dacă bazinul se află în poziție vicioasă sau dacă șoldul nu poate fi flectat în 
poziția neutră de ședere (unghiul dintre trunchi și coapse este mai mare de 90 grade), 
aceste părți ale corpului trebuie susținute în postura non-neutră din scaunul rulant pregătit 
pentru utilizare. Pentru a continua evaluarea, este nevoie de un suport provizoriu. 
Întrebaţi: De ce este important să folosim un suport provizoriu pentru continuarea etapei 
de evaluare? 
 
Răspunsuri: 
Pe parcursul unei evaluări, suportul provizoriu: 
o va ajuta utilizatorul de scaun rulant să mențină o poziție mai stabilă și mai echilibrată;  
o va împiedica utilizatorul de scaun rulant „să compenseze” bazinul aflat în poziție 

vicioasă sau șoldurile care nu pot fi flectate în poziția neutră de ședere (unghiul dintre 
trunchi și coapse mai mare de 90 grade); 

o va permite personalului furnizor de servicii de scaune rulante să efectueze evaluarea și 
să se concentreze pe restul posturii utilizatorului de scaun rulant - bazin, trunchi, cap, 
gât și membre inferioare. 

 

 

Explicaţi: Suporturile provizorii sunt necesare atunci când: 
o bazinul utilizatorului este fix și inegal (în înclinare laterală) 
o şoldul nu poate fi flectat pentru atingerea poziției neutre 

de ședere (unghiul dintre coapse şi trunchi este mai mare 
de 90 de grade);   

o niciunul dintre şolduri nu pot fi flectate în întregime pentru 
atingerea poziției neutre de ședere (unghiul dintre coapse 
şi trunchi este mai mic de 90 de grade); 
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o unul sau niciunul dintre şolduri nu pot fi extinse în 
întregime pentru atingerea poziţiei neutre de ședere 
(unghiul dintre coapse şi trunchi este mai mic de 90 de 
grade);  

După evaluare, acest suport provizoriu va deveni o 
componentă permanentă încorporată în perna scaunului 
rulant. 
 

Explicaţi: 
o un suport provizoriu poate fi confecţionat dintr-o bucată de spumă solidă/burete solid; 
o în mod ideal, suportul trebuie să fie din acelaşi material din care este confecționat 

stratul de bază al pernei;   
o prin folosirea aceluiaşi tip de material, dimensiunea exactă a materialului poate fi 

stabilită pe parcursul evaluării, deoarece compresia materialului va fi identică;  
o din acest motiv, se recomandă ca pe parcursul evaluării să avem la dispoziţie bucăți 

dreptunghiulare sau unghiulare confecționate din spumă solidă/burete solid; 
o pot fi combinate bucăţi cu înălţimi diferite (de exemplu, 10 mm, 20 mm, 30 mm) pentru 

a crea componente cu înălţimi diferite.  
 
Arătaţi bucăți dreptunghiulare sau unghiulare confecționate din spumă solidă/burete solid. 
 
4. Demonstrație privind utilizarea suporturilor provizorii în cazul utilizatorilor cu 
bazinul fix, în poziție vicioasă (10 minute) 
 
Rugați un voluntar să vină în faţa participanților şi să se aşeze pe patul de evaluare. 
 
 Demonstraţi: Explicaţi: 

 

o cereţi voluntarului să adopte 
o poziție cu bazinul fix, aflat 
în poziție vicioasă (înclinare 
laterală). 

 

În cazul utilizatorilor de scaun 
rulant care au bazinul fix, în 
poziție vicioasă: 
o o parte a bazinului şi una 

dintre coapse susţin o 
greutate mai mare, 
comparativ cu partea opusă. 
Acest lucru are ca rezultat 
riscul apariției escarelor. De 
asemenea, utilizatorul de 
scaun rulant nu are o poziție 
stabilă, deoarece greutatea 
sa este mai mult pe o parte ; 

o soluția o reprezintă înălțarea 
suprafeţei de ședere pentru a 
susţine oasele bazinului 
situate mai sus. 

 

 

o Suportul provizoriu formează 
o inserție pe partea situată 
mai sus. 

o Suportul provizoriu trebuie să 
fie situat sub oasele bazinului 
de pe respectiva parte şi sub 
coapsă. Suportul nu va 
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o poziționați suportul provizoriu 
sub partea laterală situată 
mai sus. 

o asiguraţi-vă că suportul 
provizoriu este suficient de 
lung pentru a susţine coapsa 
(se extinde până în zona 
situată chiar în spatele 
genunchiului). 

modifica postura bazinului.  
o Cu ajutorul acestui suport 

provizoriu, se îmbunătățește 
echilibrul utilizatorului de 
scaun rulant, iar presiunea va 
fi distribuită egal pe întreaga 
suprafață de sub oasele 
bazinului. 

 o demonstraţi modalitatea de 
testare a nivelului de 
presiune prin plasarea 
degetelor în spațiul dintre 
ambele părți ale oaselor 
bazinului (cu palma în sus) şi 
suprafața de şedere.  

o Nivelul de presiune poate fi 
testat prin plasarea degetelor 
sub oasele bazinului (cu 
palma în sus), în timp ce 
trunchiul este susţinut şi 
drept.  

 
Mulţumiţi voluntarului. 
 

 

Explicaţi: 
o personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate 

evalua în continuare postura bazinului şi a trunchiului; 
o suportul va fi încorporat în perna scaunului rulant care va 

fi livrat utilizatorului. 
În cazul în care este disponibilă, prezentaţi o pernă care a 
fost modificată pentru a susţine un bazin fix aflat în poziție 
vicioasă. 
 

 
Note pentru formatori: 
o Atunci când bazinul utilizatorului este fix și se află în poziție vicioasă, suportul 

provizoriu contribuie la susţinerea posturii. Suportul provizoriu nu corectează postura. 
o În timpul folosirii scaunului rulant, postura utilizatorul va fi în continuare asimetrică. 

Bazinul şi una dintre coapse vor fi situate mai sus comparativ cu cealaltă coapsă. De 
asemenea, pe aceeași parte, genunchiul şi suportul pentru picioare se vor situa mai 
sus.   

o Atunci când se furnizează suport provizoriu pentru un bazin fix aflat în poziție vicioasă: 
o asiguraţi-vă că suportul se poziționează sub întreaga lungime a coapselor. Dacă 

suportul nu se extinde înspre înainte, există pericolul ca greutatea să nu fie 
distribuită în mod egal sub ambele coapse;  

o asiguraţi-vă că există o inserţie anterioară oaselor bazinului. Aceasta va reduce 
tendința corpului de a aluneca înspre înainte, fapt care poate cauza iritarea 
suprafeței pielii şi crește riscul apariției escarelor.  

 
 
6. Demonstrație privind utilizarea suportului provizoriu în cazul utilizatorilor cu 

şolduri care nu pot fi flectate sau extinse până la atingerea poziţiei neutre de 
şedere (30 de minute) 

 
Explicaţi: În cele ce urmează ne vom ocupa de suportul provizoriu necesar în cazul în 
care şoldurile nu pot fi flectate pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (unghiul dintre 
trunchi şi coapse este mai mare de 90 grade). 
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Rugați un voluntar (participant) să vină în faţa grupului de participanți la curs şi să se 
aşeze pe patul de evaluare. 
 
 Demonstraţi: Explicaţi: 

 

o Cereţi voluntarului să stea cu 
şoldul DREPT fix, având 
unghiul dintre trunchi şi 
coapse MAI MARE de 90 de 
grade.  

 

o În cazul unui şold fix, care nu 
poate fi flectat până la 
atingerea poziției neutre de 
ședere (unghiul dintre trunchi 
şi coapsă este mai mare de 
90 de grade), bazinul se va 
înclina înspre lateral şi există 
posibilitatea apariției rotației 
bazinului. 

o Acest lucru are ca rezultat o 
poziție necorespunzătoare a 
bazinului şi a trunchiului şi 
distribuția inegală a greutății 
sub oasele bazinului. 

 

 

o Plasaţi 
suportul 
provizoriu 
sub ambele 
părți ale 
oaselor 
bazinului şi 
sub coapsa 
STÂNGĂ 
(partea pe 
care coapsa 
poate fi 
flectată până 
la atingerea 
poziţiei 
neutre de 
şedere) 

o Se introduce o inserţie sub 
ambele părți ale oaselor 
bazinului şi sub coapsa de pe 
partea unde şoldul poate fi 
flectat pentru atingerea 
poziției neutre de şedere. 
Șoldul care se află într-o 
poziție fixă, având un unghi 
mai mare decât cel specific 
poziției de ședere neutre, va 
reuşi astfel să se relaxeze.  

o Înălţimea inserţiei trebuie să 
fie calculată corect, astfel 
încât inserția să acomodeze 
gradul de limitare a mobilității 
la nivelul şoldului. 

 

o Arătați spațiul triunghiular 
format între coapsa 
DREAPTĂ şi suprafața de 
ședere a patului de evaluare. 

o Există un spațiu triunghiular 
format între coapsă şi 
suprafața de ședere a patului 
de evaluare. 

o Acesta trebuie să fie identic 
cu unghiul stabilit prin analiza 
posturii şoldului. 

o Șoldul fix este susținut şi nu 
va cauza o poziţie vicioasă a 
bazinului. Personalul furnizor 
de servicii de scaune rulante 
poate efectua în continuarea 
evaluarea posturii bazinului şi 
a trunchiului. 

 
Mulţumiţi voluntarului. 
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Explicaţi:  
o Acest suport provizoriu va fi încorporat în perna scaunului 

rulant care va fi livrat, pentru a oferi suport permanent.  
o O inserție unghiulară este introdusă în perna scaunului 

rulant, pentru a sprijini coapsa la unghiul dintre trunchi şi 
coapsă stabilit în cadrul etapei de evaluare. Imaginea 
prezintă o modalitate prin care poate fi realizat acest lucru. 
Notă – se recomandă poziționarea unui strat din 
spumă/burete moale deasupra inserției din spumă 
solidă/burete solid. Asiguraţi-vă că nu există margini 
ascuţite în interiorul pernei. 

Dacă este disponibilă, prezentaţi o pernă care a fost 
modificată în acest mod. 

 
Note pentru formatori:   
o Există posibilitatea ca participanţii să vă întrebe de ce un suport cu formă unghiulară 

nu poate fi folosit ca suport provizoriu. Explicaţi faptul că dacă un utilizator de scaun 
rulant ar sta pe o suprafaţă plană, fără a beneficia de sprijin, ar fi necesară 
îndepărtarea unui suport cu formă unghiulară de sub coapsa de pe partea unde șoldul 
are un grad de mobilitate limitat. Evident, tăierea suprafeței patului de evaluare nu 
reprezintă nicidecum o soluție. În consecință, utilizatorul de scaun rulant este ridicat de 
pe suprafaţa de ședere pentru a acomoda şoldul aflat în poziție fixă.   

o Pentru a economisi timp şi materiale, se lasă un spațiu sub coapsă, astfel suportul 
provizoriu va fi poziționat doar sub oasele bazinului şi cealaltă coapsă. Coapsa se va 
situa la unghiul corespunzător în spațiul suportului provizoriu. La produsul final (perna), 
spațiul de sub coapsă va fi umplut, iar sub coapsă va exista un suport de formă 
unghiulară. 

o Suportul provizoriu este o pernă asimetrică. Acest lucru înseamnă că genunchiul şi 
suportul pentru picioare de pe o parte sunt situate mai jos decât pe partea opusă. Pot 
rezulta instabilitate şi alunecare şi se recomandă luarea în considerare a altor DSP-uri, 
cum ar fi centura pentru bazin. Acest aspect nu este discutat în acest program de 
instruire. 

 
Explicaţi: Vom discuta în cele ce urmează despre suporturi provizorii pentru cazurile în 
care niciunul dintre şolduri nu poate fi flectat pentru atingerea poziţiei neutre de şedere 
(unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mare de 90 de grade).  
Întrebaţi: Ce fel de suporturi provizorii pot fi folosite atunci când niciunul dintre şolduri nu 
poate fi flectat pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (unghiul dintre trunchi şi coapse 
este mai mare de 90 de grade)? 
Încurajaţi unul sau doi voluntari (voluntari) să vină în faţa grupului, pentru a face o 
demonstraţie. Ceilalți participanți pot oferi sugestii.  
Asiguraţi-vă că participanţii vor identifica răspunsul corect. 
 
Răspuns: 
Suporturi provizorii pentru cazul în care unul sau niciunul dintre şolduri nu pot fi flectate 
pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (ambele unghiuri sunt mai mari de 90 de 
grade): 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 92. 
 

o se folosește o inserţie sub ambele părți ale oaselor bazinului, pentru a acomoda 
mobilitatea limitată la nivelul şoldurilor; 

o înălţimea inserţiei trebuie să fie calculată corect, astfel încât inserția să acomodeze 
gradul de limitare a mobilității la nivelul şoldurilor. 

o există un spațiu triunghiular între coapsă şi suprafața de ședere a patului de evaluare. 
o acesta trebuie să fie identic cu unghiul măsurat cu ajutorul goniometrului. 
o evaluarea poate fi efectuată în continuare. 

 

 

Explicaţi: 
o În cazul în care niciunul dintre şoduri nu poate fi flectat 

pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (unghiul dintre 
trunchi şi coapse este mai mare de 90 grade), atunci 
acestea pot fi sprijinite tenporar cu ajutorul unei inserţii 
poziținate sub ambele părți ale oaselor bazinului.   

 

 

Explicaţi: La livrarea scaunului rulant, acest suport provizoriu 
nu va fi încorporat în pernă. Suportul este creat prin 
creşterea unghiului dintre suprafața de edere şi spătar.  
Întrebaţi: De ce suportul permanent nu este încorporat în 
pernă, la fel ca şi în cazul suportului provizoriu? 
Răspuns: 

Utilizatorul de scaun rulant ar avea tendinţa de a aluneca 
înspre înainte în scaunul rulant. Acest lucru îngreunează 
utilizarea scaunului rulant şi crește riscul apariției escarelor.   

 
Întrebaţi: Ce fel de suporturi provizorii pot fi folosite atunci când unul sau niciunul dintre 
şolduri nu poate fi extins pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (unghiul dintre trunchi 
şi coapse este mai mic de 90 de grade)? 
Încurajaţi unul sau doi voluntari (voluntari) să vină în faţa grupului, pentru a face o 
demonstraţie. Ceilalți participanți pot oferi sugestii.  
Asiguraţi-vă că participanţii vor identifica răspunsul corect. 
 
Răspuns: 
Suporturi provizorii pentru cazul în care unul sau niciunul dintre șolduri nu poate fi extins 
pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mic 
de 90 de grade): 
o furnizarea unui suport provizoriu anterior oaselor bazinului şi sub coapse; 
o cea mai bună soluție o reprezintă folosirea unei inserţii unghiulare din spumă 

solidă/burete solid; 
o evaluarea poate fi efectuată în continuare. 
 

 

Explicaţi: 
o în cazul în care unul sau niciunul dintre șolduri nu poate fi 

extins pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (unghiul 
dintre trunchi şi coapse este mai mic de 90 de grade), 
furnizați suport provizoriu în zona anterioară oaselor 
bazinului şi sub coapse;  

o  puteți folosi o inserţie unghiulară din spumă solidă/burete 
solid, dacă este disponibilă; 
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o în caz contrar, folosiți o bucată de spumă solidă/burete 
solid de formă dreptunghiulară, pentru a confecționa un 
suport provizoriu. 

Explicaţi: 
o imaginea alăturată ne arată modul în care ar arăta acest 

suport încorporat în perna unui scaun rulant. 
Dacă este disponibilă, prezentaţi o pernă care a fost 
modificată în acest mod. 

 
Note pentru formatori:  
Este posibil ca participanţii să întrebe motivul pentru care se furnizează suport sub ambele 
coapse, chiar dacă limitările de mobilitate sunt prezente doar la unul dintre șolduri. 
Răspuns: 
o de regulă, perna are o formă unghiulară sub ambele coapse, deoarece acest lucru 

ajută la menţinerea simetriei: 
o totuşi, în anumite cazuri, se recomandă ca inserția unghiulară să fie plasată doar sub 

membrul inferior pe partea căruia există limitarea de mobilitate; de exemplu, dacă 
forma inserției îngreunează realizarea transferului în și din scaunul rulant. 

 
 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Suporturi provizorii. Acest 
material video scurt îl prezintă pe Richard. Bazinul lui Richard este drept, cu 
toate acestea niciunul dintre șolduri nu poate fi flectat până la atingerea 
poziţiei neutră de şedere (unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mare de 
90 de grade). Veţi vedea modul în care personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante lucrează cu Richard pentru efectuarea analizei bazinului şi z 
şoldului și cum se furnizează suporturile provizorii.     
Prezentaţi materialul video. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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6. Exersarea suporturilor provizorii (30 de minute) 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 2 sau 3 persoane.  
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să citească cazul fiecărui utilizator de scaun rulant 

din Caietul de exerciții practice (B.3: Evaluarea fizică -  analiza posturii 
bazinului şi a şoldului: exersarea suporturilor provizorii).   
Explicaţi: În cazul fiecărui utilizator de scaun rulant, participanţii vor trebui 
să decidă dacă bazinul utilizatorului este drept şi dacă șoldurile pot fi 
flecate pentru atingerea poziţiei neutre de şedere.  
Cereţi participanţilor să completeze secțiunea referitoare la analiza 
posturii bazinului şi a şoldului din formularul de evaluare – nivel 
intermediar și să decidă dacă utilizatorul are nevoie de suport provizoriu.  
Solicitaţi participanţilor să pregătească un suport provizoriu pentru fiecare 
dintre utilizatorii de scaun rulant din exercițiu.  
Cereţi participanţilor să verifice fiecare suport provizoriu.  
Se recomandă ca fiecare participant să testeze suportul provizoriu, pentru 
a înțelege modul în care acesta funcționează. 
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 20 de minute pentru a efectua 
această activitate, apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea fiecărei grupe. 
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege ce presupune activitatea. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 
Asiguraţi-vă că participanţii pregătesc corect suporturile provizorii.  

Durata: Acordaţi 20 minute pentru finalizarea activității. 
Acordaţi 10 minute pentru feedback. 

Feedback: Cereţi unei grupe să descrie suportul provizoriu confecționat pentru Sam;  
Cereţi unei grupe să descrie suportul provizoriu confecționat pentru 
Martha;  
Cereţi unei grupe să descrie suportul provizoriu confecționat pentru 
Seren; 
Cereţi unei grupe să descrie suportul provizoriu confecționat pentru Joe;  
Verificaţi dacă există întrebări. 

 
Sam Analiza posturii bazinului şi a şoldului 
Sam are 4 ani. El este diagnosticat cu 
paralizie cerebrală și nu poate menține 
singur poziția așezat. Făcând analiza 
posturii bazinului și a șoldului vom 
constata că: 
o Bazinul lui Sam este în echilibru 
(crestele iliace antero-superioare se află la 
același nivel); 
o Șoldul stâng al lui Sam poate fi flectat 
până la atingerea poziției neutre de 
ședere, fără a-i produce vreun disconfort. 
Sam acuză dureri la nivelul șoldului drept, 
iar acesta nu poate fi flectat în întregime 
pentru poziția neutră de ședere (unghiul 
dintre trunchi și coapse este mai mare de 
90 de grade). Unghiul dintre trunchi și 
coapsă, pe partea dreaptă, este de 

Verificați dacă oasele bazinului se află la 
același nivel, precum și gradul de flexie al 
șoldului atunci când utilizatorul se află în 
poziția de decubit. 
Bazinul este în echilibru? Da   
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere? 

 Unghi: 105 de grade 
Stânga: Da  90 de grade 
 
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă 
șoldurile nu pot fi flectate pentru atingerea 
poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu. 
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aproximativ 105 grade. 
Necesită Sam suport provizoriu?  Da    Nu   
Suportul provizoriu este poziționat sub ambele părți ale oaselor bazinului şi sub coapsa 
stângă. Nu există suport sub coapsa dreaptă, iar aceasta formează un unghi. 
 

Martha Analiza posturii bazinului şi a şoldului 
Martha are 57 de ani. Este diagnosticată 
cu artrită severă. Se poate deplasa pe o 
distanță de câțiva pași, dar acest lucru îi 
provoacă un grad ridicat de durere. 
Făcând analiza posturii bazinului și a 
șoldului vom constata că: 

o Bazinul Marthei este în echilibru 
(crestele iliace antero-superioare se 
află la același nivel); 

o Niciunul dintre șolduri nu poate fi 
flectat în întregime până la 
atingerea poziției neutre de ședere 
(unghiul dintre coapse și trunchi 
este mai mare de 90 de grade). 
Unghiul dintre trunchi și coapse la 
ambele șolduri este de aproximativ 
100 de grade. 

o  

Verificați dacă oasele bazinului se află la 
același nivel, precum și gradul de flexie al 
șoldului atunci când utilizatorul se află în 
poziția de decubit. 
Bazinul este în echilibru?  Da    Nu   
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere? 

 Unghi: 100 de grade 
Stânga: Da   Nu  Unghi: 100 de grade 
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă 
șoldurile nu pot fi flectate pentru atingerea 
poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu. 
 

Necesită Martha suport provizoriu?  Da    Nu   
Suportul este situat doar sub oasele bazinului. Nu există suport sub coapse, iar acestea 
formează un unghi. 

 
Seren 

 
Analiza posturii bazinului şi a şoldului 

Seren are 16 ani. În copilărie a avut 
poliomielită  și a rămas cu contracții 
severe la membrele inferioare.pilărie şi 
prezintă contracţii severe la ambele 
picioare.  Seren se deplasează cu 
rapiditate pe podea, ținând membrele 
inferioare încrucișate. Făcând analiza 
posturii bazinului și a șoldului vom 
constata că: 
o Bazinul lui Seren nu este în echilibru.  

Partea dreaptă a bazinului ei este 
situată cu cu 20 mm mai sus decât 
cea stângă; 

Ambele şolduri pot fi flectate până la 
atingerea poziției neutre de şedere.   

Verificați dacă oasele bazinului se află la 
același nivel, precum și gradul de flexie al 
șoldului atunci când utilizatorul se află în 
poziția de decubit. 
Bazinul este în echilibru? Da    Nu   
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere? 
Dreapta: Da  Nu  Unghi: 90 de grade    
Stânga: Da  Nu  Unghi: 90 de grade 
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă 
șoldurile nu pot fi flectate pentru atingerea 
poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu. 

o Necesită Seren suport provizoriu?  Da    Nu   
Suportul este poziționat sub partea dreaptă a bazinului şi  



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 96. 
 

 
Joe Analiza posturii bazinului şi a şoldului 
Joe are 25 de ani. În copilărie a avut 
poliomielită și a rămas cu contracții severe 
la ambele membre inferioare. Făcând 
analiza posturii bazinului și a șoldului vom 
constata că: 
o Bazinul lui Joe este fi echilibru (crestele 
iliace antero-superioare se află la același 
nivel); 
o Șoldul drept al lui Joe poate fi flectat 
până la atingerea poziției neutre de 
ședere, fără a-i produce disconfort. Totuși, 
șoldul stâng nu poate fi extins în întregime 
(unghiul dintre coapse și trunchi este mai 
mic de 90 de grade). Unghiul dintre trunchi 
și coapsă este de 70 de grade. 

Verificați dacă oasele bazinului se află la 
același nivel, precum și gradul de flexie al 
șoldului atunci când utilizatorul se află în 
poziția de decubit. 
Bazinul este în echilibru? Da    Nu   
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea 
poziției neutre de ședere? 
Dreapta: Da  Nu  Unghi: 90 de grade  
Stânga: Da  Nu Unghi: 70 de grade 
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă 
șoldurile nu pot fi flectate pentru atingerea 
poziției neutre de ședere, folosiți un suport 
provizoriu. 

Necesită Joe suport provizoriu?  Da    Nu   
Un suport în formă de inserţie unghiulară este poziționat în faţa oaselor bazinului şi sub 
ambele coapse. Unghiul suportului unghiular trebuie să fie de aproximativ 70 de grade 
(suportul unghiular poate fi poziționat exclusiv sub coapsa stângă, în cazul în care Joe 
preferă această variată sau dacă suportul plasat sub ambele coapse împiedică utilizatorul 
în realizarea transferului în și din scaunul rulant). 

 
 
 
7. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 

 
 
 
 
 
 

 
 

sub coapsa dreaptă.  
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B.4: Evaluarea fizică – procedeul de simulare manuală 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 

La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să descrie modul în care, cu ajutorul procedeului de simulare manuală, putem 

afla: 
o dacă utilizatorul de scaun rulant poate menține poziția așezat cu 

suport; 
o dacă nu - cât de aproape de poziţia neutră de ședere este postura 

utilizatorului de scaun rulant; 
o tipul de suport necesar şi poziționarea acestuia. 

 notaţi informaţiile obținute în urma exersării procedeului de  simulare manuală 
în formularul de evaluare – nivel intermediar. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.4: Evaluarea fizică – procedeul de simulare manuală; 
 Manualul participantului; 
 DVD: Demonstraţie procedeul de simulare manuală - Deepak; 
 DVD: Demonstraţie procedeul de simulare manuală - Enith; 
 DVD: Demonstraţie procedeul de simulare manuală - Bahati; 
 Formular de evaluare - nivel intermediar. 
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Adaptaţi conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță 
cu contextul în care vor lucra participanţii. Luați în considerare următoarele 
aspecte: 
 Se recomandă ca materialul care urmează să fie folosit pentru confecționarea 

suporturilor provizorii să fie cel din care este confecționat stratul de bază al 
pernei care va fi livrată utilizatorului de scaun rulan. Astfel vom putea evalua 
cât mai corect care sunt dimensiunilor necesare pentru adaptarea stratului de 
bază a pernei. 

D
E
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R

E
G

Ă
TI

T  Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul 
video şi citiţi planificarea sesiunii. 

 Recitiți în întregime formularul de evaluare – nivel intermediar şi exersaţi 
procedeul de simulare manuală. 
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1. Introducere 
2. Cu se realizează procedeul de simulare manuală 
3. Înregistrarea rezultatelor procedeului de simulare manuală 
4. Recapitulare puncte cheie 

5 
15 
35 
5 

Durata totală a sesiunii 60 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 98. 
 

 
 
1. Introducere (5 minute) 
 

 

Explicaţi:  
o Pe parcursul acestei sesiuni vom discuta despre 

următorul pas al etapei de evaluare fizică, numit 
„procedeul de simulare manuală”.  

o Procedeul de simulare manuală înseamnă că personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante stabilește 
următoarele, cu ajutorul mâinilor: 

o dacă utilizatorul de scaun rulant poate menține 
poziția așezat cu suport?  

o dacă nu – care este postura cea mai apropiată de 
cea neutră pe care utilizatorul o poate menține, 
fără a resimți disconfort? 

o ce tip de suport este necesar şi unde este acesta 
poziționat. 

 
Pe parcursul procedeului de simulare manuală, personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante oferă utilizatorului 
suportul necesar, lucrând împreună cu un asistent sau 
membru al familiei/însoțitor. 
 

 

Explicaţi:  
o Aceasta este secțiunea din formularul de evaluare - nivel 

intermediar folosită pentru înregistrarea rezultatelor 
procedeului de simulare manuală.  

o Vom aborda partea referitoare la înregistrarea 
rezultatelor procedeului de simulare manuală pe 
parcursul acestei sesiuni.  

 
 
 
2. Cum se realizează procedeul de simulare manuală (15 minute) 
 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Demonstraţie procedeul de 
simulare manuală – Deepak. Vom vedea personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante lucrând cu un tânăr pe nume Deepak, pentru realizarea 
procedeului de simulare manuală. Deepak nu poate menține poziţia aşezat. 
Cereţi participanţilor să urmărească materialul video cu multă atenție. 
Prezentaţi materialul video. 
Verificaţi dacă există întrebări.  

 
Explicaţi: 
o Este important să fiți foarte atenți la acțiunile necesare. Cu ajutoul mâinilor, furnizați 

suportul pe care mai târziu îl vor oferi scaunul rulant şi DSP-urile.  
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o Pe parcursul procedeului de simulare manuală, fiţi atenţi 
la următoarele: 

o locul unde vă sunt poziționate mânile; 
o direcţia forţei/suportului; 
o nivelul de forţă şi gradul de suport; 
o suprafaţa pe care acționează mâinile (de exemplu, 

dacă se folosește doar un deget sau întreaga 
palmă); 

o Aceaste informaţii vor contribui la prescrierea scaunului 
rulant şi a DSP-urilor corespunzătoare pentru respectivul 
utilizator de scaun rulant. 

 
Întrebaţi participanţii: În materialul video prezentat, care parte a corpului a fost sprijinită 
prima de către personalul furnizor de servicii de scaune rulante? Încurajaţi participanţii să 
răspundă. 
 
Răspuns: 
o bazinul  
 

 

Explicaţi:  
o Bazinul va fi întotdeauna prima parte a corpului pe care o 

vom sprijini. Acest lucru este rezultatul faptului că poziția 
bazinului influențează poziția celorlate părți ale corpului.  

o Dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant nu este în 
poziţie neutră, încercați să corectați poziția cu ajutorul 
mâinilor. 

 
 

 

o După ce bazinul a fost stabilizat, ne vom concentra pe 
celelalte părți ale corpului, conform următoarei secvențe: 

o trunchi/membre superioare; 
o cap şi gât; 
o şolduri şi coapse; 
o gambe.  

o Efectuaţi câte o singură schimbare, consecutiv. De 
exemplu, nu încercaţi să schimbați postura trunchiului 
simultan cu schimbarea posturii bazinului. 

o Lucraţi cu un asistent - acesta poate fi un membru al 
familiei/însoțitor.   

o Observaţi modul în care modificarea posturii unei părţi a 
corpului influențează celelalte părţi ale corpului 
utilizatorului. 

o Solicitați un feedback utilizatorului de scaun rulant.   
o Observaţi conturul bazinului şi al trunchiului din lateral. 

Acest aspect este important pentru a decide care va fi 
forma spătarului, astfel încât acesta să furnizeze suportul 
optim.  
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3. Înregistrearea rezultatelor unei simulări manuale (35 de minute) 
 

 

Explicaţi: Rezultatele procedeului de simulare manuală sunt 
înregistrate în formularul de evaluare - nivel intermediar. 
Există secțiuni pentru: 
o a bifa dacă părțile corpului utilizatorul de scaun rulant pot 

atinge poziția neutră de ședere, cu ajutorul suportului 
manual; 

o a descrie sau schița postura finală a utilizatorului de scaun 
rulant, rezultată în urma furnizării suportului manual;  

o a descrie sau a schița tipul de suport oferit, astfel încât 
utilizatorul să poată atinge respectiva postură de şedere.  

 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Demonstraţie procedeul de 
simulare manuală – Enith. Vom viziona un alt exemplu de realizare a 
procedeului de simulare manuală.  
Explicaţi: 
o Vom afla acum mai multe despre Enith. În acest material video, este 

prezentată Enith, care a venit la evaluare împreună cu mama ei. Pe 
parcursul interviului de evaluare, Enith şi mama ei au explicat că Enith 
are luxație de şold drept, care face ca orice mișcare să îi provoace 
durere. 

o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante observă că Enith nu 
poate menține poziţia aşezat fără suport. Bazinul se află în înclinare 
posterioară, trunchiul este curbat înspre înainte, iar membrele inferioare 
sunt „înclinate” spre stânga. 

o Se efectuează analiza posturii bazinului şi a şoldului. Se stabilește că 
bazinul ei se află în echilibru şi că ambele şolduri pot fi flectate pentru 
atingerea poziţiei neutre de şedere. Cu toate acestea, şoldul ei drept 
este orientat spre interior (spre linia mediană), iar această postură este 
fixă (nu poate fi corectată). 

o Priviţi cu atenţie – vom discuta apoi care sunt celelalte informaţii pe care 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante le-a obținut cu ajutorul 
procedeului de simulare manuală.  

Prezentaţi materialul video. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
 
Întrebaţi: Care a fost postura inițială a lui Enith? 
 
Răspunsuri: 
o bazin în înclinare posterioară fixă; 
o bazin care nu se află în echilibru, având partea dreaptă situată puţin mai sus; 
o trunchi curbat/„prăbușit”/în colaps; 
o umerii la același nivel (mama ei o sprijină la nivelul umerilor ei. În absența acestui 

suport, postura lui Enith se modifică); 
o şold drept orîn adducție (orientat spre stânga); 
o lungimea coapsei drepte este mai scurtă decât cea stângă. 
 
Întrebaţi: Care parte a corpului beneficiază prima de sprijin? Care sunt următoarele și în 
ce ordine? 
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Răspunsuri: 
o pasul 1: suport furnizat în partea posterioară a bazinului; 
o pasul 2: suport în partea posterioară a trunchiului; 
o pasul 3: suport în părţile laterale ale trunchiului; 
o pasul 4: suport la nivelul membrelor superioare. 
 
 

 

Proiectaţi acest slide (dacă acest lucru este posibil). 
Explicaţi: Vom completa împreună partea referitoare la 
procedeul de simulare manuală din formularul de evaluare - 
nivel intermediar – cazul Enith. 
Întrebaţi (pentru fiecare parte a corpului) dacă suportul 
manual a contribuit la atingerea poziției neutre de ședere. 
Bifaţi „da” de fiecare dată când se oferă un răspuns 
corect. 
Întrebaţi: Cum putem descrie postura finală a lui Enith?  
Scrieţi/desenaţi pe tablă o descriere a posturii lui Enith, 
precum şi în spaţiul corespunzător din formularul de 
evaluare – nivel intermediar. 

Dacă nu este disponibilă o tablă, cereţi participanţilor să folosească exemplarul pe care îl 
au, în timp ce formatorul explică/desenează pe o coală de flipchart. 
 
Note pentru formatori: Pentru acest exerciţiu, puteţi ruga participanţii să vină în faţă 
pentru a desena postura finală a lui Enith. 
 
Răspuns:     
Procedeul de simulare manuală: suportul necesar pentru atingerea poziției neutre de 
ședere / poziții cu bazinul cu bazinul cât mai aproape de poziția neutră de ședere, fără a 
cauza disconfort. 
Pentru fiecare parte a corpului: Dacă este posibilă atingerea poziţiei neutre de şedere cu 
ajutorul suportului manual, bifaţi „da”. În caz contrar, bifaţi „nu”. 
Parte a 
corpului Da Nu Descrieţi sau schițați poziția așezat finală a utilizatorului de scaun 

rulant, realizată cu suport manual şi descrieţi sau desenaţi sau 
schițați suportul oferit pentru obţinerea respectivei poziții de ședere.    
 
Postură: 

 bazin aflat în înclinare posterioară. 
 unghiul dintre trunchi şi coapsă este mai mare de 90 de 

grade; 
 partea inferioară a trunchiului este plană (absența curburii 

lombare) şi înclinată (nu dreaptă); 
 partea superioară a trunchiului este dreaptă; 
 capul în poziție dreaptă (cu ajutorul suportului manual); 
 picior drept orientat spre interior spre linia mediană (în 

adducție). 
Notă: Lungimea coapsei drepte a lui Enith este mai scurtă decât cea 
stângă. 
 
Suport oferit: 

 grad ridicat de suport în partea posterioară a bazinului lui 
Enith; 

Bazin  ✓ 
Trunchi  ✓ 
Cap ✓  
Șold S ✓  
Șold D ✓  
Coapse  ✓ 
Genunchi 
S ✓  

Genunchi 
D ✓  

Gleznă S ✓  

Gleznă D ✓  
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 suport în partea posterioară a trunchiului lui Enith; 
 grad scăzut de suport în părţile laterale ale trunchiului; 
 suport pentru membrele superioare (cu brațul poziționat în 

față).  
 
Note pentru formatori: 
Participanţii ar putea să vă întrebe dacă se poate oferi suport la nivelul coapsei drepte, în 
vederea atingerii poziţiei neutre de şedere. Informaţiile din evaluare legate de durerea 
resimțită la nivelul şoldurilor (cauzată de orice mişcare sau încercare de corectare a 
posturii) indică faptul că se recomandă doar un grad minim de suport (sau absența 
suportului). 
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Pregătiţi vizionarea materialului video: Demonstraţie procedeul de 
simulare manuală – Bahati. Vom vedea în cele ce urmează un alt exemplu 
de procedură de simulare manuală.  
Explicaţi: 
o Bahati este student la științe administrative la facultatea locală.    
o Scaunul ei rulant este uzat şi nu îi oferă suport postural corespunzător.   
o Pe parcursul interviului de evaluare, Bahati a spus că oboseşte o zi în 

scaunul rulant o obosește mult. Ea își dorește să aibă un scaun rulant pe 
care să îl poată folosi pe durate mai lungi, fără a resimți disconfort, 
reducând astfel oboseala şi având condiții mai bune pentru studiu. 

o Priviţi cu atenţie – vom discuta mai târziu despre ce alte informaţii a aflat 
personalul furnizor de servicii de scaune rulante cu ajutorul procedeului 
de simulare manuală. 

                        Prezentaţi materialul video. 
                        Verificaţi dacă există întrebări. 
 
Întrebaţi: Care a fost postura inițială a lui Bahati? 
 
Răspuns: 
o poziţie așezat „prăbușită”; 
o bazin aflat în înclinare posterioară. 
o trunchi curbat; 
o şold drept flectat mai mult decât este necesar pentru atingerea poziţiei neutre de 

şedere, cu coapsa dreaptă în abducție; 
o şold stâng flectat mai mult decât este necesar pentru atingerea poziţiei neutre de 

şedere, cu coapsa stângă în abducție; 
 
Întrebaţi: Care parte a corpului beneficiază prima de sprijin? Care sunt următoarele și în 
ce ordine? 
 
Răspuns: 
o pasul1: suport furnizat în partea posterioară a bazinului; 
o pasul 2: suport furnizat în partea posterioară, la nivelul inferior al trunchiului; 
o pasul 3: suport la nivelul membrelor superioare. 
 

 

Proiectaţi acest slide (dacă acest lucru este posibil). 
Explicaţi: Ca şi în cazul lui Enith, vom completa împreună 
partea referitoare la procedeul de simulare manuală din 
formularul de evaluare - nivel intermediar (pentru Bahati). 
Întrebaţi (pentru fiecare parte a corpului) dacă suportul 
manual a contribuit la atingerea poziției neutre de ședere. 
Bifaţi „da” de fiecare dată când se oferă un răspuns 
corect. 
Întrebaţi: Cum putem descrie postura finală a lui Bahati?  
Scrieţi/desenaţi pe tablă o descriere a posturii lui 
Bahati, precum şi în spaţiul corespunzător din 
formularul de evaluare – nivel intermediar. 
Întrebaţi: Aveți întrebări legate de completarea acestei 
secțiuni din formularul de evaluare – nivel intermediar? 
Răspundeţi la orice întrebare. 
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Dacă nu este disponibilă o tablă, cereţi participanţilor să folosească exemplarul pe care îl 
au, în timp ce formatorul explică/desenează pe o coală de flipchart. 
 
Note pentru formatori: Pentru acest exerciţiu, puteţi ruga participanţii să vină în faţă 
pentru a desena postura finală a lui Bahati. 
 
 
Răspuns:  
Procedeul de simulare manuală: suportul necesar pentru atingerea poziției neutre de 
ședere / poziții cu bazinul cu bazinul cât mai aproape de poziția neutră de ședere, fără a 
cauza disconfort. 
Pentru fiecare parte a corpului: Dacă este posibilă atingerea poziţiei neutre de şedere cu 
ajutorul suportului manual, bifaţi „da”. În a corpului caz contrar, bifaţi „nu”. 
Parte Da Nu Descrieţi sau schițați poziția așezat finală a utilizatorului de scaun 

rulant, realizată cu suport manual şi descrieţi sau desenaţi sau 
schițați suportul oferit pentru obţinerea respectivei poziții de ședere.  
 
Postură: 

 bazin drept şi aflat în echilibru; 
 trunchi drept; 

Suport oferit: 
 grad ridicat de suport în partea posterioară a bazinului; 
 suport în partea posterioară, la nivelul inferior al trunchiului; 
 suport la nivelul membrelor superioare, pentru stabilitatea 

părții superioare a trunchiului.  

Bazin ✓  
Trunchi ✓  
Cap ✓  
Șold S ✓  
Șold D ✓  
Coapse ✓  
Genunchi 
S ✓  

Genunchi 
D ✓  

Gleznă S ✓  
Gleznă D ✓  
 
Note pentru formatori: 
Bahati are nevoie de un grad ridicat de suport în partea posterioară a bazinului şi la nivelul 
inferior al trunchiului, astfel încât ea să poată menține poziția așezat. Partea superioară a 
trunchiului nu este în întregime stabilă și are tendința de a se orienta înspre înainte. Prin 
suportul furnizat la nivelul membrelor superioare, partea superioară a trunchiul devine 
stabilă. 
 
 
 
4. Recapitulare puncte cheie (5 minute) 

 
 Citiţi punctele cheie. 

Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.5: Evaluarea fizică - efectuarea măsurătorilor 
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 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să explice care este scopul efectuării măsurătorilor; 
 să aleagă măsurătorile necesare pentru a selecta dimensiunea şi poziția corectă 

a DSP-urilor;   
 să demonstreze modalitatea de efectuare a măsurătorilor; 
 să folosească formularul de evaluare – nivel intermediar pentru a înregistra 

valorile măsurătorilor. 
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Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.5: Evaluarea fizică - efectuarea măsurătorilor: 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 Formular de evaluare - nivel intermediar. 
 ruletă metalică (sau şubler, dacă este disponibil şi poate fi folosit în mod 

confortabil) - 1 pentru fiecare grup; 
 pat de evaluare – 1 pentru fiecare grup; 
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Cunoştinţe dobânsite anterior: 
 „Efectuarea măsurătorilor” din Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet 

de instruire – nivel de bază (lăţime şold, adâncime şezut, lungime gambă, limita 
inferioară a cutiei toracice şi limita inferioară a omoplaţilor) 

Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Atunci când demonstraţi efectuarea măsurătorilor cu ajutorul voluntarilor şi când 

solicitați participanţilor să efectueze aceste măsurători - luaţi în considerare 
aspectele culturale legate de atingerea corpului altor persoane.  
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 Pregătiți toate materialele, revedeți slide-urile PPT şi parcurgeți planul de 
sesiune. 

 Recitiți formularul de evaluare – nivel intermediar şi exersaţi efectuarea 
măsurătorilor. 

 Plasaţi un pat de evaluare în sala de curs, pentru a putea fi văzut de către toți 
participanții. 

 Aranjaţi sala de curs de așa manieră încât participanţii să stea într-un semicerc, 
cu faţa către locul unde este amenajat patul de evaluare. 

 Plasaţi paturi de evaluare în sala de curs (sau în exteriorul sălii/în săli 
adiacente), pentru ca participanţii să exerseze efectuarea măsurătorilor. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Efectuarea măsurătorilor pentru alegerea dimensiunii corespunzătoare și 

a poziției adecvate a DSP-urilor 
3. Exersarea efectuării măsurărilor 
4. Recapitulare puncte cheie 

2 
25 
 
30 
3 
 

Durata totală a sesiunii 60 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicaţi: Pe parcursul acestei sesiuni, participanţii vor 
discuta modalitatea de efectuare a măsurătorilor, astfel încât 
să putem alege dimensiunea optimă a scaunului rulant şi a 
DSP-urilor. 
 
 

 
 
2. Efectuarea măsurătorilor pentru alegerea dimensiunii optime a scaunului rulant și 
a DSP-urilor. 
 
Note pentru formatori: Cele cinci măsurători prezetate aiciau fost abordate și în modulul 
de instruire anterior. Participanţii trebuie să fie deja familiarizați cu modalitatea de 
efectuare corectă a acestor măsurători. În caz contrar, formatorii trebuie să reia capitolul 
referitor la evaluarea fizică din „Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de 
instruire – nivel de bază”, punând accentul pe efectuarea măsurătorilor, astfel încât toți 
participnații să poată realiza aceste măsurători corect și cu un nivel ridicat de încredere în 
cunoștințele pe care le au.  
 
Cereţi participanţilor să citească secțiunea „Efectuarea măsurătorilor” din formularul de 
evaluare – nivel intermediar.  
 

 

Explicaţi:  
o În rubrica referitoare la măsurători din 

formularul de evaluare - nivel intermediar, sunt 
enumerate douăsprezece tipuri de măsurători.  

o Cinci dintre ele au fost deja prezentate în 
pachetul de instruire anterior (nivel de bază). 

o În formularul de evaluare – nivel intermediar, 
capitolul măsurători corp include un element 
suplimentar, referitor la înălțimea spătarului. 
Distanța dintre suprafața de ședere și limita 
superioară a omoplatului este valoarea 
utilizată în cazul unui spătar înalt.  

o Există alte șase măsurători care contribuie la 
alegerea dimensiunii și/sau a poziției DSP-
urilor. 

o Uneori va fi necesar să efectuați mai multe 
măsurători, în funcție de dispozitivele de 
suport postural prescrise.  

o Există o rubrică în formularul de evaluare - 
nivel intermediar pentru înregistrarea 
acestora.  
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Explicaţi: Această imagine inclusă în formularul 
de evaluare – nivel intermediar prezintă 
corespondențele dintre măsurătorile corp și 
dimensiunile scaunului rulant/DSP-urilor. 
Întrebaţi: De exemplu – care este corespondența 
dintre măsurătoarea G: Lăţimea trunchiului și 
scaunul rulant (la localizarea cărei componente a 
scaunului rulant va contribui această 
măsurătoare?) Încurajaţi participanţii să 
răspundă. 
Răspuns: 

o Distanţa dintre inserţiile laterale sau inserţiile 
unghiulare laterale pentru trunchi. 

 

 

Evidenţiaţi în secțiunea„Efectuarea măsurătorilor” din 
formularul de evaluare – nivel intermediar faptul că: 
o măsurătorile corp sunt enumerate pe partea stângă, iar 

componentele legate de fiecare măsurătoare corp sunt 
enumerate în partea dreaptă.  

o în anumite cazuri, există o formulă care ajută la stabilirea 
dimensiunilor componentelor scaunului rulant. De 
exemplu, adâncimea suprafeţei de şedere (de la partea 
posterioară a bazinului până la partea posterioară a 
genunchilor/zona poplitee) MINUS 30-50 mm EGAL cu 
adâncimea suprafeţei de şedere a scaunului rulant.  

Explicaţi:  
o Pentru acele măsurători corp pentru care există o formulă 

în vederea stabilirii dimensiunii componentei scaunului - 
este bine să identificați valoarea ideală a componentei 
scaunului rulant atunci când efectuaţi măsurătorile părților 
corpului.  

o Acest lucru vă va ajuta mai târziu, în etapa de prescriere 
a scaunului rulant.  

o Măsurătorile corp sunt: 
o B (adâncimea suprafeței de şedere);  
o H (distanţa dintre suprafaţa de şedere şi axilă);  
o L (distanţa dintre partea posterioară a bazinului şi 

oasele bazinului).  
 
Cereţi unui voluntar (participant) să vină în faţa celorlați participanți şi să se aşeze pe 
patul de evaluare. 
Demonstraţi pe scurt modalitatea de efectuare a fiecărei măsurători, folosind notele 
pentru formatori. Asiguraţi-vă că fiecare participant vede clar cum sunt realizate 
măsurătorile.  
 
Note pentru formatori: Puneţi accent pe următoarele puncte cheie: 
o Atunci când efetuați măsurătorile corp, „șezutul” reprezintă suprafaţa ocupată de 

oasele bazinului. 
o Efectuați întotdeauna măsurătorile cu utilizatorul de scaun rulant în poziţia așezat sau 

în postura care a fost identificată ca fiind cea mai apropiată de aceasta, în limitele 
păstrării nivelului de confort și funcționalitate, așa cum rezultă în urma procedeului de 
simulare manuală. 
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o Atunci când realizați măsurătorile în cazul unei persoane care are dificultăţi în ceea ce 
privește menținerea poziției așezat, este posibil să aveți nevoie de asistență. 

o Pentru toate măsurătorile verticale (C,D,E,F,H,I,K) – localizarea respectivei 
componente va fi influențată de orice schimbare în ceea ce privește înălţimea 
suprafeţei de şedere şi a pernei. 

o Poziția exactă a tuturor componentelor scaunului rulant este întotdeauna verificată în 
etapa de probare a produsului (a scaunulu rulant). 
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Modalitatea de efectuare a măsurătorii: Componenta scaunului rulant: Comentarii: 

A: Lățimea șoldului Suprafața de ședere (lățimea)  
Înainte de efectuarea măsurătorilor, asigurați-vă că 
nu există niciun fel de obiecte în buzunarele 
utilizatorului de scaun rulant. Măsurați șoldurile sau 
partea cea mai lată a coapselor utilizatorului.  
Țineți două clipboard-uri de fiecare parte a coapselor 
utilizatorului de scaun rulant și astfel veți obține 
măsurători corecte. Puteți folosi și șublere. 

Lățimea șoldurilor este egală cu 
lățimea suprafeței de ședere 
sau cu distanța dintre inserțiile 
laterale pentru bazin.  

Dacă se furnizează inserții 
laterale pentru bazin, lățimea 
suprafeței de ședere trebuie să 
fie mai mare. 
Încercați întotdeauna ca lățimea 
recomandată să aibă cea mai 
mică valoare posibilă. 
În țările cu climat rece, unde se 
poartă îmbrăcăminte groasă, 
trebuie să aveți în vedere acest 
aspect atunci când calculați 
lățimea recomandată a 
scaunului rulant.   

B: Adâncimea șezutului  Suprafața de ședere 
(adâncimea) 

 

Pentru a obține măsurători exacte, poziționați un 
clipboard la spatele bazinului utilizatorului de scaun 
rulant. Măsurați de la partea posterioară a bazinului 
până la partea posterioară a genunchiului, în linie 
dreaptă.  
Măsurați întotdeauna pe ambele părți.  
Dacă există vreo diferență între partea dreaptă și 
stângă, verificați dacă utilizatorul de scaun rulant stă 
în poziția așezat, cu bazinul în echilibru. Dacă 
diferența persistă, la prescrierea scaunului rulant luați 
în considerare valoarea mai mică. 

Adâncimea suprafeței de 
ședere minus 30-50 mm este 
egală cu adâncimea suprafeței 
de ședere. 
 

În cazul în care un utilizator are 
genunchii flectați într-un unghi 
mult sub 90 grade, adâncimea 
șezutului scaunului rulant va 
trebui să fie mai redusă.  
Vezi „Pentru utilizatorii de 
scaun rulant cu înclinare 
posterioară fixă a bazinului sau 
cu înclinare fixă anterioară a 
trunchiului”. 

C: Lungimea gambei Suporturile de picioare 
(înălțimea) 

 

Măsurați distanța dintre partea posterioară a 
genunchilor și baza călcâiului. Asigurați-vă că 

Înălțimea corespunzătoare 
lungimii gambei este egală cu 

Poziția exactă a suporturilor de 
picioare se va modifica puțin, în 
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gleznele utilizatorului de scaun rulant sunt flectate la 
90 de grade (dacă este posibil).  
Măsurați întotdeauna ambele membre inferioare. 
Dacă utilizatorul de scaun rulant poartă încălțăminte, 
efectuați măsurătoarea cu încălțămintea pe care o 
poartă în mod frecvent. 
Dacă piciorul este fixat în flexie plantară (direcție în 
jos), măsurați până la degetele picioarelor. 

distanța dintre limita superioară 
a pernei și suporturile de 
picioare SAU cu distanța dintre 
limita superioară a pernei și 
podeaua, în cazul propulsiei cu 
ajutorul membrelor inferioare. 

funcție de gradul de 
comprimare a pernei, atunci 
când utilizatorul de scaun rulant 
este așezat pe aceasta.  
Va fi întotdeauna nevoie de 
ajustare finală în etapa de 
probare a produsului (a 
scaunului rulant). 

D, E și F Spătarul (înălțimea)  

D: Distanța dintre șezut și limita inferioară a cutiei 
toracice. Măsurați distanța dintre șezutul 
utilizatorului de scaun rulant și limita 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. Limita inferioară a 
cutiei toracice este chiar deasupra taliei. 

Măsurătorile D, E și F ajută la 
stabilirea înălțimii spătarului. 
Înălțimea acestuia depinde de 
nevoile utilizatorului de scaun 
rulant. 
Informațiile din formularul de 
evaluare vor ajuta personalul 
furnizor de servicii de scaune 
rulante să decidă care este 
înălțimea corespunzătoare a 
spătarului, în așa fel încât 
acesta să furnizeze suportul de 
care are nevoie utilizatorul de 
scaun rulant.  

Dacă este nevoie de o înclinare 
în spațiu a spătarului, înălțimea 
acestuia trebuie să aibă cel 
puțin valoarea standard (până 
la limita inferioară a omoplaților 
utilizatorului de scaun rulant). 
Rețineți! Dacă utilizatorul de 
scaun rulant va realiza singur 
propulsia scaunului rulant, el va 
avea nevoie de libertate de 
mișcare la nivelul omoplaților. 

E: Distanța dintre șezut și omoplat: Măsurați 
distanța dintre șezutul utilizatoruluide scaun rulant și 
limita inferioară a omoplatului, în linie verticală. 
Pentru a găsi limita inferioară a omoplatului, cereți 
utilizatorului de scaun rulant să își ridice umerii. 
F: Distanța dintre șezut și limita superioară a 
omoplatului: Măsurați distanța dintre șezutul 
utilizatorului de scaun rulant și limita superioară a 
umărului.  
G: Lățimea trunchiului Inserțiile laterale pentru 

trunchi sau inserțiile 
unghiulare laterale pentru 
trunchi (distanța dintre 
acestea) 
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Măsurați lățimea trunchiului utilizatorului de scaun 
rulant în porțiunea situată chiar sub axile.  
 

Lățimea trunchiului este 
distanța dintre inserțiile laterale 
de trunchi sau inserțiile 
unghiulare laterale pentru 
trunchi. 

Poziția finală a inserțiilor 
laterale pentru trunchi sau a 
inserțiilor unghiulare laterale 
pentru trunchi se poate 
modifica în etapa de probare,în 
cazul în care este nevoie să fie 
plasate mai jos de nivelul 
axilelor. 

H: Distanța dintre șezut și axilă  Inserțiile laterale pentru 
trunchi sau inserțiile 
unghiulare laterale pentru 
trunchi (înălțimea) 

 

Măsurați distanța dintre șezutul utilizatorului de scaun 
rulant și axilă.  
 

Valoarea aferentă distanței 
dintre șezutul utilizatorului de 
scaun rulant și axilă minus 30 
mm este distanța maximă dintre 
partea superioară a pernei și 
partea superioară a inserțiilor 
laterale pentru trunchi/inserțiilor 
unghiulare pentru trunchi. 
 

Această valoare este 
orientativă. Înălțimea finală 
depinde de evaluare și 
probarea produsului (a 
scaunului rulant).  
Inserțiile laterale pentru trunchi 
nu trebuie niciodată să fie atât 
de înalte încât să exercite 
presiune la nivelul axilelor. 
Acest lucru poate cauza 
disconfort și deterioarea 
ireversibilă a nervului. Trebuie 
să existe întotdeauna o distanță 
de cel puțin 30 mm între partea 
superioară a inserțiilor laterale 
pentru trunchi și axilă. 
Vezi „Măsurarea inserțiilor 
laterale pentru trunchi în cazul 
unui utilizator de scaun rulant 
cu scolioză”. 

I: Distanța dintre șezut și partea superioară a Inserția posterioară pentru  
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bazinului (creasta iliacă postero-superioară) bazin (înălțime mediană) 
Măsurați distanța dintre șezutul utilizatorului de scaun 
rulant și partea superioară a bazinului (CIPS) 

Măsurătoarea aferentă distanței 
dintre șezut și partea 
superioară a bazinului (CIPS) 
este folosită pentru a localiza 
mijlocul înălțimii inserției 
posterioare pentru bazin. 

Adâncimea (grosimea) inserției 
posterioare pentru bazin 
depinde de rezultatele evaluării.  

J: Distanța dintre genunchi Inserția/dispozitivul pentru 
separarea genunchilor  

 

Măsurați distanța dintre genunchi - cu genunchii 
situați într-o poziție cât mai apropiată de cea neutră, 
fără a cauza disconfort. 

Distanța dintre genunchi este 
egală cu lățimea 
inserției/dispozitivului pentru 
separarea genunchilor.  
Distanța va depinde de postura 
în poziția așezat a utilizatorului 
de scaun rulant. 

 

K: Distanța dintre șezut și baza craniului (occiput) Tetiera (înălțimea)  

Măsurați distanța dintre șezutul utilizatorului de scaun 
rulant și baza craniului (occiput).  
 

Măsurătoarea de la șezut până 
la baza craniului (occiput) ajută 
la localizarea poziției tetierei. 

 

I: Distanța dintre partea posterioară a bazinului și 
oasele bazinului 

Inserția anterioară oaselor 
bazinului 

 

Măsurați distanța dintre partea posterioară a 
bazinului și oasele bazinului.  
Poziționați-vă pe partea laterală a utilizatorului de 
scaun rulant și plasați mâna (cu palma orientată în 
sus) sub șezutul acestuia, pentru a identifica oasele 
bazinului. Localizați oasele bazinului cu degetul, apoi 
retrageți mâna pe lateral, fără a modifica poziția 
degetului. Măsurați distanța dintre partea posterioară 
a bazinului și degetul care a fost poziționat sub 

Valoarea măsurată de la partea 
posterioară a bazinului până la 
oasele bazinului plus 20–40 
mm este distanța dintre spătar 
și linia de început a inserției 
anterioare oaselor bazinului. 
 

Dacă utilizatorul are o înclinare 
fixă posterioară a bazinului sau 
trunchi fix înclinat anterior, 
măsurătorile pot fi diferite (vezi 
Pentru utilizatorii de scaun 
rulant cu înclinare posterioară 
fixă a bazinului sau cu înclinare 
anterioară fixă a trunchiului) 
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oasele bazinului.  
Personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
poate marca poziția degetului pe patul de evaluare 
(de exemplu, cu o bucată de cretă). Semnul se 
trasează lângă corpul utilizatorului de scaun rulant, 
pe linia oaselor bazinului. Se va măsura distanța 
dintre acest semn și partea posterioară a bazinului. 
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Mulţumiţi voluntarului.  
 
Întrebaţi: Care este modalitatea de efectuare a măsurătorilor în cazul unui utilizator copil 
care este agitat sau care își schimbă frecvent poziția? 
 
Răspuns: 
o dacă este posibil, aşteptaţi până când utilizatorul copil se linişteşte; 
o faceți o pauză şi încercaţi efectuarea măsurătorilor puţin mai târziu, după ce acesta s-a 

odihnit/a consumat alimente sau lichide; 
o cereţi unui membru al familiei/însoțitor să vă ajute și să îl facă pe utilizatorul copil să se 

simtă în siguranţă; 
o în cazul unui copil mic, putem efectua măsurătorile în timp ce acesta se află în braţele 

unui membru al familiei/însoțitorului. Totuşi, personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să fie atent ca postura „finală” a copilului mic să fie aceeaşi cu cea 
identificată cu ajutorul procedeului de simularea manuală. 

 
 
3. Exersarea efectuării măsurătorilor (30 de minute) 
 
Activitate cu grupe mici 
Grupe: Împărţiţi toţi participanţii în 3 grupe.  
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să citească cazul lui Madavi din Caietul de exerciții 

practice (B.5: Evaluarea fizică - efectuarea măsurătorilor). Oferiţi fiecărei 
grupe o ruletă (şi o riglă, dacă este disponibilă şi folosită în mod frecvent).  
Explicaţi faptul că participanţii trebuie: 
o să citească rezultatele procedeului de simulare manuală pentru 

Madavi,  
o să decidă care sunt măsurătorile corp care trebuie efectuate pentru a 

prescrie un scaun rulant pentru Madavi; 
o să efectueze aceste măsurători pe cel puţin unul din membrii grupei şi 

să le înregistreze în secțiunea „Efectuarea măsurătorilor” din formularul 
de evaluare – nivel intermediar, din caietul de exerciții practice.  

Explicaţi:  
o Bazinul lui Madavi se află într-o uşoară înclinare fixă posterioară. 

Participanţii trebuie să se gândească la modul în care vor stabili 
valoarea corectă pentru adâncimea suprafeței de ședere. 

o Madavi a solicitat o măsuţă - așadar, participanţii trebuie să se 
gândească la tipul de măsurători necesare pentru a pregăti o măsuţă 
pentru acest scaun rulant. 

Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 20 minute pentru a efectua această 
activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback.  

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
Dacă este cazul, corectaţi tehnicile de efectuare a măsurătorilor. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar.  
Note pentru formatori: Încurajați participanţii să identifice măsurătorile pe 
care ei le consideră necesare. În această etapă, participanții nu trebuie să 
abordeze în detaliu diferitele soluţii de suport postural, deoarece acest 
aspect se va discuta în următoarea sesiune.  

Durata: Acordaţi 20 minute pentru desfășurarea activității. 
Acordaţi 10 minute pentru feedback. 
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Feedback: Întrebaţi: Care sunt măsurătorile pe care pearticipanţii le consideră 
necesare? 
Răspuns: Măsurătorile: A, B, C, F, G, H, I, J, L. 
Întrebaţi: Care este modalitatea prin care participanţii vă puteți asigura de 
faptul că ați efectuat în mod corect măsurătorilor corecte pentru 
adâncimea suprafaţei de şedere? Încurajaţi răspunsurile şi permiteţi 
participanților să poarte scurte discuţii. Prezentaţi slide-ul pentru 
clarificarea acestui aspect. 

 

Explicaţi: În cazul în care bazinul unui 
utilizator de scaun rulant se află în înclinare 
posterioară sau dacă trunchiul este într-o 
postură fixă, orientată înspre înainte, 
personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să identifice modul în care 
aceste posturi vor fi acomodate în scaunul 
rulant. Acest lucru poate schimba modul în 
care se efectuează măsurarea adâncimii 
suprafeţei de şedere. 
o dacă spătarul este înclinat pentru a 

sprijini bazinul/trunchiul, măsuraţi distanța 
dintre partea posterioară a bazinului și 
partea posterioară a genunchiului (zona 
poplitee), în linie dreaptă; 

o dacă spătarul nu se înclină, se vor crea 
suporturi pentru a sprijini bazinul/trunchiul 
în spaţiul creat de adâncimea suprafeţei de 
şedere. Măsuraţi distanța dintre limita 
posterioară a corpului (trunchi/bazin) pentru 
a vă asigura că există suficient spațiu, după 
cum este prezentat în slide.  

 Întrebaţi: Care sunt măsurătorile necesare pentru a stabili înălţimea şi 
mărimea/forma măsuţei pentru Madavi? Încurajaţi răspunsurile şi 
permiteţi participanților să poarte scurte discuţii. Prezentaţi slide-ul pentru 
clarificarea acestui aspect. 

 

Explicaţi: 
Pentru a decide valoarea ideală a înălțimii 
măsuţei, stabiliți la ce înălţimea sunt situate 
coatele:  
o distanța dintre limita superioară a suprafeţei 

de şedere coatele flectate la 90 de grade, 
având cu umerii relaxaţi sau 

o în funcţie de nevoia de suport identificată 
pe parcursul procedeului de simulare 
manuală (de exemplu, pentru unele 
persoane ar constitui un avantaj măsuţa 
situată puţin mai sus, care oferă mai mult 
suport la nivelul antebraţelor). 

Pentru a decide distanța dintre măsuţă și 
trunchiul lui Madavi: 
o măsuraţi adâncimea trunchiului lui Madavi 

(dinspre partea anterioară spre cea 
posterioară).  
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Dacă forma măsuţei va urma linia trunchiului lui 
Madavi (ca în imaginea din slide): 
o măsuraţi lăţimea trunchiului ei (valoare 

inclusă în tabelul de măsurători din 
formularul de evaluare – nivel intermediar). 

 
 
4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.6: Selecția scaunului rulant şi a pernei 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să descrie caracteristicile şi posibilitățile de ajustare a scaunelor rulante şi ale 

pernelor disponibile la nivel local; 
 să prezinte caracteristicile scaunelor rulante standard, care permit furnizarea de 

suport postural suplimentar.  

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.6: Alegerea scaunelor rulante şi pernelor: 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 Formular de prescriere (selecţie) – nivel intermediar; 
 Scaune rulante şi perne disponibile la nivel local – 1 din fiecare tip; 
 Informaţii scrise despre scaunul rulant oferit de furnizor (de exemplu, 

broşura/fișa specificaţiilor tehnice ale scaunului rulant); 
 formulare de date tehnice ale scaunului rulant, completate şi necompletate, 

pentru fiecare tip de scaun rulant disponibil la nivel local. 
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Cunoştinţe dobândite anterior: 
 Este important ca participanții la această sesiune de instuire să cunoască 

principiile necesare pentru prescrierea (selecția) scaunului rulant care au fost 
predate în cadrul modulului de bază. Faceţi referire la Manualul participantului 
din Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de 
bază, Etapa 3: Prescrierea (selecţia)”. Participanții care nu au parcurs recent 
modulul de bază trebuie să recitească acest capitol. 

Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Tipurile de scaun rulant şi de perne disponibile în zona în care lucrează 

participanţii. 
 Pregătirea unor modele de formulare de prescriere (selecţie) – nivel intermediar, 

care să includă tipurile de scaune rulante şi perne disponibile în zona în care 
lucrează participanții. 
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 Pregătiți toate resursele, revedeți slide-urile PPT şi parcurgeți planul de sesiune. 
 Completaţi fișa de date tehnice - nivel intermediar pentru fiecare tip de scaun 

rulant disponibil la nivel local. Formatorii trebuie să cunoască fiecare produs, 
precum și dimensiunile, posibilitățile de ajustare, caracteristicile şi opţiunile sau 
DSP-urile disponibile. 

 Aranjaţi scaunele rulante şi pernele disponibile la nivel local în sala de curs. 
Asiguraţi-vă că sunt într-o stare bună de funcţionare. Asigurați-vă că sunt 
disponibile informaţiile scrise oferite de furnizorul pe scaunul rulant. Marcaţi 
fiecare scaun rulant (de exemplu, scaunul rulant unu, doi, trei, patru). 

R
E

ZU
M

A
T 

1. Introducere 
2. Tipul de scaun rulant şi tipul pernă 
3. Recapitulare puncte cheie 

8 
50 
2 

Durata totală a sesiunii 60 
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1. Introducere (8 minute) 
 

 

Explicaţi: Prescrierea (selecția) este cea de-a treia etapă a 
procesului de furnizare a serviciilor de scaune rulante. 
Prescrierea/selecția înseamnă găsirea celei mai bune 
corespondențe dintre tipurile de scaune rulante disponibile 
și nevoile utilizatorului. 
Cereţi participanţilor să se analizeze formularul de 
prescriere (selecție) - nivel intermediar. 
 

 

Explicaţi:  
o În această sesiune vom discuta despre selecția 

scaunelor rulante şi a pernelor pentru acei utilizatori de 
scaun rulant care au nevoie de suport postural 
suplimentar pentru menținerea poziţiei aşezat. 

o De asemenea, vom analiza scaunele rulante disponibile 
pe plan local, pentru a ne asigura că suntem familiarizați 
cu diversele lor caracteristici.  

 

 
 
 

Explicaţi: Prescrierea înseamnă: 
 alegerea tipului de scaun rulant adecvat și a dimensiunii 

celei mai potrivite, în cazul fiecărui utilizator de scaun 
rulant; 

 descrierea oricărei configurări specifice ale respectivului 
scaun rulant. 

Întrebaţi: Ce fel de informații ar trebui notate în această 
secțiune a formularului de prescriere (selecție) a scaunului 
rulant – nivel intermediar? 
Răspunsuri: 

o poziţia roţii din spate (pentru creșterea nivelului de 
siguranță/activă); 

o înclinarea. 
Explicaţi: Aceasta nu reprezintă secțiunea unde se 
înregistrează detaliile despre DSP-uri – aceasta este 
inclusă în continuarea formularului.  

 

Explicaţi: Prescrierea înseamnă, de asemenea:  
 alegerea tipului și dimensiunii pernei. 
Explicaţi: Dacă perna are nevoie de modificări pentru 
confecționarea corectă a unui DSP - detaliile acestui aspect 
sunt descrise într-un capitol ulterior al formularului de 
prescriere (selecție) - nivel intermediar.  
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Explicaţi: Prescrierea include :  
o selecţia DSP-urilor sau a modificărilor necesare pentru a 

furniza utilizatorului de scaun rulant suportul postural 
suplimentar de care acesta are nevoie. 

Explicaţi:  
o Acest slide prezintă doar o parte a formularului de 

prescriere (selecție) a scaunului rulant – nivel 
intermediar.  

o Vom explica mai detaliat modul de completare al acestei 
secţiuni a formularului pe parcursul următoarele sesiuni 
şi vom exersa această activitate în sesiunile practice. 

 
Explicaţi:  
o Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază ne învaţă 

modalitatea de a alege varianta optimă de scaun rulant și pernă pentru utilizatorii de 
scaun rulant care nu pot menține poziţia aşezat fără suport postural suplimentar. 
Selecţia unui scaun rulant corespunzător se face pornind de la nevoile fizice și 
cerințele legate de de stilul de viaţă, precum şi de mediul în care trăiește utilizatorul de 
scaun rulant.  

o În programul de instruire modul intermediar, personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante trebuie să ia în considerare faptul că este necesar un grad mai ridicat de suport 
postural. 

o În acelaşi timp, trebuie să avem în vedere specificul legat de stilul de viaţă şi mediul în 
care trăiește utilizatorul de scaun rulant.  

 
Întrebaţi: Dați exemple de cerințe legate de stilul de viaţă sau de mediul în care trăiește 
utilizatorul de scaun rulant?  
 
Răspunsuri: 
o locul unde utilizatorul îşi foloseşte scaunul rulant (de exemplu, în interior, în exterior, pe 

teren accidentat); 
o distanţa zilnică parcursă de utilizatorul de scaun rulant; 
o durata de timp petrecută în scaunul rulant; 
o modalitatea de realizare a transferului; 
o tipul de toaletă pe care îl folosește utilizatorul de scaun rulant; 
o necesitatea utilizării frecvente a transportului public; 
o care sunt activităţile pe care utilizatorul doreşte să le desfășoare în scaunul rulant. 
 

 

Reţineţi:  
o prescrierea (selecția) este întotdeauna rezultatul 

unui parteneriat complet cu utilizatorul de scaun 
rulant;  

o pe formularul de prescriere (selecție) a scaunului 
rulant – nivel intermediar, folosit în acest program de 
instruire, este nevoie de trei semnături;  

o acestea reprezintă acordul utilizatorului de scaun 
rulant, al persoanei care efectuează evaluarea 
(personalul furnizor de servicii de scaune rulante) şi 
al managerului serviciului de scaune rulante.  
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2. Tipul de scaun rulant şi de pernă (50 de minute) 
 
Explicaţi: Vom discuta în cele ce urmează despre diferitele tipuri de scaune rulante 
disponibile la nivel local. Pentru a prescrie un scaun rulant, personalul furnizor de servicii 
de scaune rulante trebuie să dețină următoarele informații despre utilizator:  
 

 

Explicaţi pe scurt: 
o Tipul cadrului: de exemplu, trebuie să știm dacă este un 

scaun rulant cu patru sau cu trei roți; cu un cadru pliabil 
sau fix, dacă acesta poate fi înclinat și dacă baza roții este 
lungă sau scurtă. 

o Dimensiunea disponibilă şi gamă de dimensiuni: 
dimensiunea scaunului rulant este de obicei dată de 
lăţimea suprafeţei de şedere şi adâncimea suprafeţei de 
şedere. Lățimea suprafeței de ședere este distanța dintre 
exteriorul barelor laterale ale cadrului șezutului sau dintre 
suporturile de brațe, dacă acestea sunt plasate pe 
respectivele bare.   
Adâncimea suprafeței de ședere a scaunului rulant se 
măsoară de la partea frontală a suprafeței de ședere până 
la spătar. 
Caracteristicile disponibile: de exemplu: tipul suprafeței de 
ședere, tipul de spătar, de suport de picioare, suport de 
brațe, tipul de roată frontală, roată din spate și DSP-urile 
(de exemplu inserții laterale pentru trunchi, tetieră, 
centuri).   

o Tipul și gama de ajustări posibile: este esențiat să știm 
care sunt acele componente care pot fi ajustate şi în ce 
mod.  

 

Explicaţi:  
o Anumite tipuri de scaune rulante cu antrenare manuală au 

mai multe opțiuni pentru ajustări, comparativ cu altele.  
o Există ajustări sau caracteristici de care beneficiază 

utilizatorii de scaune rulante care necesită suport postural 
suplimentar.  

o Vom vedea în continuare câteva astfel de caracteristici şi 
ajustări folositoare. 

 
 
Explicaţi fiecare punct de mai jos: 
 

 

Majoritatea tipurilor de scaune rulante au suporturi pentru 
picioare care pot fi ajustate pe înălțime.  
Anumite scaune rulante au și alte opțiuni de ajustare 
suplimentare, cum ar fi: 
o suporturile de picioare pot fi deplasate înspre înainte sau 

înspre înapoi; 
o unghiul suportului de picioare poate fi crescut sau 

diminuat. 
Aceste ajustări oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește 
poziția picioarelor utilizatorului.  
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Un suport de picioare ajustabil pe verticală creează 
posibilitatea extensiei piciorului, cu genunchiul întins. Această 
caracteristică este de folos în cazul utilizatorilor de scaun 
rulant care nu pot flecta genunchii pentru atingerea poziției 
neutre și, implicit, pentru realizarea poziției așezat. 
 

 

Un spătar cu poziție ajustabilă (înclinare în spațiu) oferă mai 
multe opţiuni pentru sprijinirea trunchiului.  
 
Înclinarea spătarului (înclinarea spătarului înspre înapoi) este 
utilă atunci când: 
o șoldurile utilizatorului nu pot fi flectate pentru a ajunge în 

poziția neutră de ședere (unghiul dintre coapse și trunchi 
este mai mare de 90 de grade);  

o este prezentă înclinarea posterioară fixă a bazinului;  
o este prezentă postura fixă înclinată a părții inferioare a 

trunchiului. 

 

Unele tipuri de scaune rulante au disponibilă opțiunea de 
„înclinare în spaţiu”.  
Acest lucru înseamnă că spătarul și suprafața de ședere 
fomează un ansamblu de ședere. Unghiul de deschidere 
dintre suprafața de ședere și spătar nu se modifică. Poziția 
înclinată a suprafeței de ședere este utilă în următoarele 
cazuri: 
 când este prezentă înclinarea fixă posterioară a bazinului, 

cu contractura flexorilor de șold și genunchi; 
 există o toleranță scăzută în ceea ce privește menținerea 

poziției așezat sau disconfortul posturii corpului în poziția 
normală de ședere; 

 când este necesară creșterea nivelului de confort și 
relaxare. 

 

Anumite tipuri de scaune rulante au o suprafață de ședere 
rigidă, care nu se pliază. Aceasta oferă: 
o o bază adecvată pentru adăugarea suporturilor posturale 

suplimentare pentru bazin și șolduri;  
o un grad de stabilitate mai ridicat decât în cazul suprafeței 

de ședere pliabile. Acesta este un element important în 
cazul utilizatorilor de scaun rulant care au mișcări 
necontrolate sau o greutate corporală foarte mare. 

 

Anumite scaune rulante au un spătar rigid. Spătarul rigid 
reprezintă o bază corespunzătoare pentru adăugarea de 
suporturi posturale suplimentare. 
Un suport rigid înseamnă: 
o un grad de stabilitate crescut în comparație cu cel al 

spătarului flexibil. Acesta este un aspect important în 
cazul în care utilizatorul de scaun rulant are mișcări 
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necontrolate; 
o un grad crecut de suport pentru utilizatorii de scaune 

rulante cu înălțimea sau greutatea mai mare și/sau cu 
trunchiul foarte instabil.  

Imaginea prezintă un spătar rigid căruia i s-a adăugat 
spumă/burete pentru a furniza suport la nivelul trunchiului, în 
zona unde acest lucru este necesar, precum și inserții laterale 
încorporate în spătar. 

 

Unele scaune rulante sunt dotate cu spătar cu tensiune 
ajustabilă în locul celui simplu, pliabil. Un spătar cu tensiune 
ajustabilă vă permite să modificați cu ușurință gradul de 
suport. Benzile individuale se pot regla în funcție de 
tensiunea necesară pentru furnizarea unui grad mai ridicat 
sau mai scăzut de suport postural. 

 

Există tipuri de scaune rulante cu diverse componente 
suplimentare care au ca scop furnizarea de suport postural 
suplimentar. Vom discuta despre diferitele suporturi posturale 
în următoarea sesiune. 
 
 
 

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 participanți. 
Instrucţiuni: Cereţi fiecărei grupe să lucreze cu Caietul de exerciţii practice (B.6:  

Selecţia scaunului rulant şi a pernei). 
Cereţi participanţilor să observe cu atenţie fiecare tip de scaun rulant 
disponibil la nivel local şi să răspundă la întrebările din caietul de exerciții 
pratice.  
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 30 minute pentru a parcuge 
această activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege ce presupune activitatea. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 30 minute pentru finalizarea activității. 
Acordaţi 15 minute pentru feedback. 
Note pentru formatori:  
o În cazul în care sunt disponibile mai mult de patru tipuri de scaune 

rulante, adaptați durata de timp destinată acestui exercițiu. 
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Feedback: Reluați fiecare întrebare, împreună cu întregul grup, după cum urmează: 
o cereţi participanţilor să dea răspunsuri; 
o verificaţi dacă toată lumea este de acord;  
o dacă nu există neînţelegeri, confirmaţi răspunsurile (dacă sunt 

corecte) şi treceţi la următoarea întrebare; 
o dacă nu toți participanții au acelaşi răspuns, alegeți răspunsul corect şi 

clarificaţi.  
Permiteţi discuţii scurte. 
Explicaţi:  
o Este foarte important ca personalul furnizor de servicii de scaune 

rulante să cunoască foarte bine diferitele caracteristici ale scaunelor 
rulante disponibile. Utilizatorul va primi cel mai potrivit scaun rulant 
doar dacă personalul cunoaşte foarte bine caracteristicile scaunelor 
rulante. 

o Reamintiți-le participanților că în Caietul de exerciții practice există 
fișa de date tehnice a scaunului rulant - nivel intermediar şi/sau că au 
la dispoziție setul de formulare de servicii de scaune rulante. Explicaţi 
faptul că participanţii pot completa acest formular pentru tipurile de 
scaune rulante pe care le au disponibile în locurile unde lucrează, 
după finalizarea acestui curs.  

 
Note pentru formatori:  
o Consultaţi notele pentru formatori de mai jos pentru răspunsuri şi 

pentru a vă asigura că punctele cheie sunt evidenţiate. 
o După această sesiune, atașați fiecărui scaun rulant fișa de date 

tehnice – nivel intermediar completată. Aceasta va fi folosită pe 
parcursul sesiunii practice cu utilizatorii de scaune rulante. 

 
Note pentru formatori: 
1. Stilul de viaţă şi mediul în care trăiește 
Întrebări: Răspunsuri/puncte cheie de evidenţiat de 

către formatori: 
Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile 
de scaune rulante) cel mai potrivit pentru 
utilizarea pe teren accidentat/denivelat? 
 
De ce? 
 

Caracteristicile care cresc uşurinţa cu care 
se utilizează scaunul rulant pe teren 
accidentat includ: 
o formatul cu trei roţi; 
o bază a roții lungă; 
o roată frontală lată/roţi frontale late; 
o anvelope late pe roțile din spate (stil 

‘mountain bike’); 
o camerele solide sunt mai durabile și 

reduc probabilitatea fisurării acestora; 
o de asemenea, durabilitatea şi 

posibilitatea de a repara la nivel local 
eventualele probleme trebuie luate în 
considerare, deoarece uzura scaunelor 
rulante folosite pe teren accidentat este 
mai mare. 

Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile 
de scaune rulante) care facilitează 
efectuarea transferului în poziția stând? 
De ce? 

Caracteristicile care uşurează efectuarea 
transferului în poziția stând includ: 
o suporturi de picioare pliabile; 
o suporturi de brațe care furnizează sprijin. 
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Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile 
de scaune rulante) care facilitează 
efectuarea transferului pe lateral?  
De ce? 

Caracteristicile care uşurează efectuarea 
transferului pe lateral includ: 
o suporturi braţe detaşabile;  
o suporturi de braţe care sunt situate pe 

aceeași în linie cu inelul de antrenare al 
roții din spate. 

Care este modalitatea de pliere sau de 
demontare a scaunului rulant, în vederea 
transportării?  
 
 

Metode frecvente:  
o scaunul rulant nu se pliază,  
o plierea pe verticală 
o plierea spătarului 
o roţi cu sistem rapid de detaşare. 

Care este tipul de scaun rulant (sau tipurile 
de scaune rulante) pe care fiecare grupă de 
participanți îl consideră ca fiind cel mai uşor 
de transportat cu mijloace de transport 
public? 
De ce? 
 

Încurajaţi participanţii să ia în considerare 
următoarele: 
o durata necesară pentru plierea/ 

demontarea scaunului rulant; 
o greutatea părţilor componente după 

pliere/demontare 
o posibilitatea pierderii părţilor 

componente (de exemplu, dacă un 
scaun rulant este demontat în multe 
componente diferite); 

o dimensiunea scaunului rulant după 
pliere/demontare 

Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) care au roţi pneumatice? 

 

Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) care au camere interioare solide? 

 

Care sunt tipurile de scaune rulante (dacă 
există) care au roţi solide? 

 

2. Reducerea nivelului de presiune 
Întrebări:  Răspunsuri/puncte cheie de evidenţiat de 

către formatori: 
Ce tipuri de perne sunt prezente în sala de 
curs? 
 

Pernele pot fi descrise în funcţie de:  
o Materialul din care sunt confecționate: 

o perne din spumă/burete; 
o perne confecționate din fibre de 

nucă cocos; 
o perne cu aer.  
o perne cu lichid sau gel. 

o Formă: 
o perne plate; 
o perne cu contur; 
o perne modelate; 
o perne multistrat  

Care dintre aceste tipuri de perne 
consideraţi că sunt perne pentru reducerea 
presiunii?  
De ce? 

Pernele pentru reducerea presiunii includ: 
o perne cu contur din spumă/burete; 
o perne cu lichid sau gel pe un strat de 

bază cu contur; 
o perne cu aer. 
Participanţii trebuie să identifice elementele 
care fac ca o pernă să fie o „pernă pentru 
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reducerea presiunii”. Acestea se referă la: 
o Contur/formă, inclusiv: 

o zona de sub oasele bazinului 
(zona de reducere a presiunii); 

o o inserţie anterioară oaselor 
bazinului; 

o suport sub partea superioară a 
coapselor; 

o caneluri sau crestături pentru 
poziționarea coapselor. 

o Pachete cu gel/lichid, care ajută la 
distribuirea presiunii. (Notă - pachetele 
cu gel/lichid trebuie să fie poziționate pe 
o bază conturată, confecționată din 
spumă solidă/burete solid, așa cum se 
arată mai sus). 

Care dintre tipurile de perne pentru 
reducerea presiunii ar fi cel mai uşor de 
modificat pentru: 
o creșterea nivelului de reducere a 

presiunii; 
o furnizarea de suport postural 

suplimentar. 

De obicei, o pernă cu contur din 
spumă/burete este mai uşor de modificat, 
deoarece materialul poate fi tăiat sau i se 
poate adăuga un alt strat, pentru reducerea 
presiunii. 
Dacă stratul de contact cu aer/gel este un 
element separat, atunci modificarea bazei, 
adăugarea unui strat suplimentar etc., cu 
schimbarea ulterioară a stratului de contact 
nu constituie o operațiune dificilă. 
(Pentru mai multe informaţii, vezi Servicii 
pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de 
instruire – nivel de bază, sesiunea „Perne”). 

Care sunt caracteristicile huselor pernelor 
care se află în sala de curs?  
 

Participanţii pot identifica aceste 
caracteristici: 
o impermeabilitatea; 
o durabilitatea; 
o elasticitatea (materialul se potrivește mai 

bine cu conturul pernei); 
o poate fi îndepărtată pentru a fi spălată. 

3. Efectuarea propulsiei 
Întrebări:  Răspunsuri/puncte cheie de evidenţiat de 

către formatori: 
Aşezaţi-vă în scaunul rulant. Roata din 
spate are o poziţie corespunzătoare pentru 
efectuarea propulsiei? Verificaţi: 
o extindeți braţul în jos. Mâna este pe linia 

axului? 
o poziționați mâna pe partea superioară a 

inelului de antrenare, pe aceeași linie cu 
umărul. Cotul este flectat într-un unghi 
de 90-120 de grade? 

o dacă poziţia roţii din spate este 
ajustabilă? În cazul ajustării – se 
ameliorează poziţia pentru efectuarea 
propulsiei? 

Asiguraţi-vă că participanţii au observat 
dacă poziţia roţii din spate poate fi 
modificată pentru îmbunătățirea realizării 
propulsiei, prin ajustarea poziţiei axului. 
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Există vreun scaun rulant în sala de curs 
care are suprafaţa de şedere ajustabilă pe 
înălţime?  
În ce situații poate fi util acest aspect? 

Opțiunea de coborâre a suprafeței de 
ședere poate contribui la configurarea 
corectă a scaunului pentru un utilizator care 
realizează propulsia cu ajutorul membrelor 
inferioare. 
Totuşi, această nu este o caracteristică 
frecvent disponibilă.  

4. Caracteristicile suportului postural 
Întrebări:  Răspunsuri/puncte cheie de evidenţiat de 

către formatori: 
Care tipuri de scaune rulante (dacă există) 
au suporturi de picioare ajustabile pe 
verticală? 

 

Care tipuri de scaune rulante (dacă există)  
au suprafaţă de şedere solidă? 

 

Care tipuri de scaune rulante (dacă există) 
au spătar cu tensiune ajustabilă? 

 

Care tipuri de scaune rulante (dacă există)  
au componente suplimentare care au ca 
scop furnizarea de suport postural 
suplimentar? 

 

5. Ajustabilitatea 
Întrebări:  Răspunsuri/puncte cheie de evidenţiat de 

către formatori: 
Care tipuri de scaune rulante (dacă există) au următoarele opțiuni de ajustări? 
o Înălţimea suportului de picioare Mai multe opțiuni de ajustare sunt de folos 

atunci când lucrăm cu utilizatori de scaune 
rulante care au nevoie de suport postural 
suplimentar. 
Note pentru formatori: În acest stadiu puteţi 
prezenta următorul punct legat de instruirea 
utilizatorului: 
o Explicaţi întotdeauna utilizatorului de 

scaun rulant şi membrilor 
familiei/însoțitorului modul în care 
configurația (sau ajustarea) scaunului 
rulant influențează suportul postural al 
utilizatorului de scaun rulant. 
Componentele se reajustează doar dacă 
este necesar. Este importantă să 
păstrăm configurația stabilită pentru 
etapa finașă de probare a produsului (a 
scaunului rulant) şi să verificăm/fixăm 
componentele ajustate.  

o Unghiul suportului de picioare 
o Deplasarea înspre înainte/înapoi a 

suporturilor de picioare 
o Modificarea înălțimii spătarului 
o Înclinarea spătar 
o Înclinarea în spaţiu (înclinarea suprafeţei 

de şedere şi a spătarului) 
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3. Recapitulare puncte cheie (2 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.7: Prescrierea (selecţia) dispozitivelor de suport postural (DSP) - Introducere 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să definească „dispozitivul de suport postural’; 
 să explice scopul formularului de prescriere (selecţie) a scaunului rulant – nivel 

intermediar. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune:  
 slide-uri PPT: B.7: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - introducere; 
 Manualul participantului; 
 afiş: Tabel dispozitive de suport postural (DSP); 
 Formular de prescriere (selecţie) a scaunului rulant – nivel intermediar; 
 Tabel cu dispozitive de suport postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare 

participant; 
 Set DSP 
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Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 DSP-urile, materialele şi metodele de confecționare a DSP-urilor disponibile în 

zona în care lucrează participanţii. 
 Locul unde participanţii vor efectua probarea scaunului rulant - de exemplu, în 

comunitate/domiciliul utilizatorilor, într-un atelier sau la centrul de servicii de 
scaune rulante. Acest aspect poate influența modul în care se lucrează şi 
selectează DSP-urile. 

 Pregătirea unui model de formular de prescriere (selecţie) a scaunului rulant – 
nivel intermediar, care să includă opţiunile de DSP-uri disponibile în zona 
particpanţilor. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T Pregătiți toate resursele, revedeți slide-urile PPT şi parcurgeți planul de sesiune. 
Folosiți afişul „Tabelul de dispozitive de suport postural (DSP)”. 
 Luați mostrele de DSP-uri din setul DSP şi plasaţi-le pe o masă în faţa sălii de 

curs, unde să aveţi acces uşor la ele. 
 Aranjaţi sala de curs de așa manieră încât participanţii să stea într-un semicerc, 

cu faţa către locul unde este amenajat patul de evaluare. 

R
E

ZU
M

A
T 

1. Introducere 
2. Ce este dispozitivul de suport postural? 
3. Înregistrarea DSP-urilor în formularul de prescriere (selecţie) a scaunului 

rulant - nivel intermediar 
4. Recapitulare puncte cheie 

2 
10 
15 
3 
 

Durata totală a sesiunii 30 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicaţi:  
o Pe parcursul următoarelor cinci sesiuni vom continua să 

învăţăm mai multe despre cea de-a treia etapă a 
procesului de furnizare a serviciilor de scaune rulante, 
adică despre prescriere (selecţie). În ultima sesiune am 
discutat despre alegerea celui mai potrivit tip de scaun 
rulant şi de pernă.  

o În această sesiune vom discuta despre: 
o Ce înseamnă „dispozitivul/dispozitivele de suport 

postural (DSP/DSP-uri);  
o partea finală a formularului de prescriere (selecție) 

a scaunului rulant – nivel intermediar. 
o În fiecare dintre sesiunile următoare vom aborda în detaliu 

aceste DSP-uri.  
o Rețineți – înainte de finalizarea unei prescrieri, este 

important să vă asiguraţi că suporturile posturale 
necesare pot fi furnizate împreună cu scaunul rulant 
selectat.  

 
 
2. Ce este un dispozitiv de suport postural (DSP)? (10 minute) 
 
Oferiţi fiecărui participant Tabelul cu dispozitivele de suport postural (DSP), laminat 
(denumit în continuare Tabel DSP). 
Întrebaţi: Ce este un „dispozitiv de suport postural”? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspunsuri: 
o • Un dispozitiv de suport postural (DSP – singular şi DSP-uri – plural) este: 

o este orice dispozitiv fizic adăugat scaunului rulant pentru a furniza suport 
postural suplimentar; 

o tipurile de DSP includ: tetieră, centură pentru bazin, inserţii laterale pentru bazin; 
o rețineți – suprafaţa de şedere, spătarul, suporturile de picioare şi suporturile de 

braţe oferă, de asemenea, suport postural.  
 

 

Explicaţi: Imaginea oferă câteva exemple de DSP.  
Întrebaţi: Ce DSP-uri identifică participanţii? 

Răspunsuri (participanţii pot folosi o terminologie diferită): 
o inserţii laterale de trunchi 
o spătar cu contur/cu formă şi pernă cu contur; 
o inserţii laterale pentru bazin 
o inserţie anterioară oaselor bazinului 

 
Explicaţi:  
o Există diferite forme de DSP şi diferite moduri prin care scaunul rulant poate fi 

configurat pentru a oferi utilizatorului suport postural suplimentar.  
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o În acest program de instruire vom discuta despre câteva tipuri de DSP, care sunt 
frecvent utilizate.  

o Denumirile folosite în acest program de instruire sunt termeni simpli, descriptivi. Este 
posibil ca participanţii să cunoască alţi termeni, care sunt folosiţi pentru descrierea 
aceluiaşi tip de dispozitiv. În cadrul fiecărui serviciu de scaune rulante, personalul și 
utilizatorii pot folosi termenii cu care sunt familiarizați.  

o Ulterior, vom aborda și modalitatea de confecționare al acestor DSP-uri. 
o Nu uitaţi – un număr mare de utilizatori de scaun rulant poate avea nevoie de mai 

multe soluţii diferite oferite de DSP, care, combinate,oferă soluţia generală corectă. 
 
 
3. Înregistrarea DSP-urilor în formularul de prescriere (selecţie) a scaunului rulant - 
nivel intermediar (15 minute) 
 

 
 

 Explicaţi:  
o Obiectivul formularului de prescriere (selecție) a scaunului 

rulant - nivel intermediar este ca personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante care pregătește scaunul rulant, 
să dețină cât mai multe informații cu privire la: 
o tipul, dimensiunea şi configuraţia scaunului rulant 

(subiect abordat anterior); 
o tipul şi dimensiunea pernei (subiect abordat anterior); 
o DSP-uri sau la modificările necesare. 

 
 
Explicaţi:  
o În formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar se găsesc 

toate informaţiile dobândite pe parcursul evaluării, „traduse” într-o descriere clară a 
scaunului rulant de care are nevoie utilizatorul de scaun rulant. 

o Cu cât formularul conține informaţii mai detaliate, cu atât mai bine vom reuși să 
pregătim scaunul rulant, chiar pentru prima probare. 

o Formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar nu prezintă 
neapărat modul în care trebuie confecționate DSP-urile. Acest aspect se decide în 
urma discuţiilor dintre personalul furnizor de servicii de scaune rulante care pregăteşte 
scaunul rulant şi personalul furnizor de servicii de scaune rulante care a efectuat 
evaluarea.  

o Serviciile de scaune rulante au deseori metode diferite de înregistrare a informaţiilor 
necesare prescrierii.   

 
Cereţi participanţilor să analizeze exemplele de formulare de prescriere (selecție) - nivel 
intermediar care sunt deja completate în Manualul participantului (la finalul capitolului) .  
 

 

Explicaţi: Personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
poate folosi secțiunea „DSP-urile sau modificările necesare” 
din formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant - 
nivel intermediar pentru: 
o a alege, din lista DSP-urilor uzuale, acele dispozitive pe 

care trebuie să le prescrie/selecteze (folosind căsuţele). 
De asemenea, există un spaţiu pentru notarea altor tipuri 
de DSP-uri, denumit „Altele”; 

o a trasa peste desenele existente forma şi dimensiunile 
DSP-urile prescrise (selectate); 
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o a nota sau schiţa orice informaţie suplimentară. 

 

o Alături de lista de verificare a DSP-urilor, participanţii 
trebuie să ofere informații referitoare la dimensiunile 
acestora, pentru ca DSP-urile confecționate să aibă 
mărimea corectă şi să fie poziţionate corect. 

o Schiţa de dimensiuni din tabelul DSP este un ghid pentru 
a ajuta participanţii în alegerea mărimii fiecărui DSP.  

 

 

o Cele două „schiţe” din formular pot fi folosite de către 
participanţi pentru a desena DSP-urile prescrise şi pentru 
a preciza dimensiunile.  

 

o De exemplu, acest slide prezintă modul în care schiţele şi 
lista de verificare a DSP-urilor din formularul de prescriere 
(selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar au fost 
folosite pentru descrierea unui inserţii anterioare oaselor 
bazinului şi a unei inserţii pentru reglarea unghiului de 
înclinare a bazinului pe partea dreaptă. 

o Întrebaţi: Puteți numi cauzele pentru care un utilizator de 
scaun rulant poate avea nevoie de o astfel de reglare a 
unghiului de înclinare, într-o parte? Aprobaţi răspunsurile 
corecte. 

Răspuns: 

o şoldul drept al utilizatorului de scaun rulant nu poate fi 
flectat pentru atingerea unghiului de 90 de grade. 

 

o Explicaţi: Acesta este un exemplu care arată modul în 
care pot fi folosite schiţele şi lista de verificare a DSP-
urilor de pe a doua pagină a formularului de prescriere 
(selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar. 

o Întrebaţi: Care au fost DSP-urile înregistrate în formular? 
Încurajaţi participanţii să consulte Tabelul DSP şi Tabelul 
de referinţe DSP din Manualul participantului, în cazul în 
care nu sunt siguri. Aprobaţi răspunsurile corecte 

Răspunsuri: 

o inserţie anterioară oaselor bazinului (aceasta este 
selectată din lista de verificare a DSP-urilor de pe prima 
pagină a formularului); 

o inserţii laterale pentru trunchi – dreapta și stânga; 
o inserţii unghiulare pentru suportul de picioare - stânga; 
o centură pentru bazin 
Explicaţi: Fiecărui desen i s-au adăugat linii pentru 
dimensiuni. Acestea indică dimensiunile necesare pentru 
confecționarea acestor DSP-uri.   
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Explicaţi: Pe parcursul următoarelor sesiuni vom discuta mai mult despre informațiile 
necesare pentru descrierea dimensiunilor şi poziției DSP-urilor. Participanţii vor exersa 
acest aspect în sesiunile practice. 
 
 
 
4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.8: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - stabilizarea bazinului 
  

O
B

IE
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 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să descrie DSP-urile care contribuie la stabilizarea şi susţinerea bazinului; 
 să specifice dimensiunile inserţiei anterioare oaselor bazinului şi ale inserţiei 

posterioare pentru bazin. 

R
E
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U
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S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.8 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - stabilizarea bazinului; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 DVD: Soluţii de suport postural pentru înclinarea anterioară a bazinului; 
 afiş: „Tabel dispozitive de suport postural (DSP)”; 
 Tabel dispozitive de suport postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare 

participant; 
 Set DSP: 
 centură pentru bazin – 1 pentru fiecare grup;  
 pat de evaluare – 1 pentru fiecare grup; 
 plăci de burete solid/spumă solidă – câteva pentru fiecare grup, inserţie 

unghiulară din spumă solidă/burete solid – 1 pentru fiecare grup; 
 scaune rulante – 1 pentru fiecare grup (cel puţin trei tipuri, dacă este posibil). 
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Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții.Luați în considerare următoarele aspecte: 
 DSP-urile, materialele şi metodele de confecționare a DSP-urilor disponibile în 

zona unde lucrează participanţii. 
 Locul unde participanţii vor efectua probarea scaunului rulant - de exemplu, în 

comunitate/domiciliul utilizatorilor, într-un atelier sau clinică. Acest aspect poate 
afecta modul în care se lucrează şi se selectează DSP-urile. 

 Atunci când faceți demonstraţia/cereţi participanţilor să lucreze cu voluntarii, 
luaţi în considerare aspectele culturale legate de atingerea corpului altor 
persoane.  

D
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 Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

 Plasaţi afişul „Tabelul de dispozitive de suport postural (DSP)”. 
 Luați mostrele de DSP din setul DSP şi plasaţi-le pe o masă în faţa sălii de curs, 

unde să aveţi acces uşor la ele. 
 Plasaţi un pat de evaluare în partea din faţă a sălii de curs. 
 Aranjaţi sala de curs de așa manieră încât participanţii să stea într-un semicerc, 

cu faţa către locul unde este amenajat patul de evaluare. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Problemă: Bazinul se află în înclinare posterioară şi/sau alunecă înspre 

înainte 
3. Problemă: Bazinul se află în înclinare laterală (bazin fix inegal) 
4. Problemă: Bazinul se află în înclinare anterioară (bazinul este orientat 

înspre înainte)  
5. Problemă: Bazinul se deplasează spre o parte 
6. Recapitulare puncte cheie 

2 
45 
5 
25 
10 
3 

Durata totală a sesiunii 90 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicaţi:  
o În această sesiune, vom învăţa despre DSP-urile folosite 

pentru stabilizarea bazinului. 
o rețineți – chiar dacă în această sesiune şi în următoarele 

sesiuni vom aborda separat diferitele tipuri de DSP, 
acestea, de cele mai multe ori, se folosesc împreună.  

  

 

Explicaţi: Pentru ca utilizatorul de scaun rulant adult să 
poată menține poziţia așezat, este nevoie de suport la nivelul  
a două părți ale corpului. Acestea sunt: 
o bazinul; 
o trunchiul. 
 
 
 

 

Explicaţi: Întâi vom observa bazinul:  
o Atunci când bazinul nu se află în echilibru, se produc 

modificări la nivelul trunchiului şi al şoldurilor. 
o așadar, sprijinirea şi stabilizarea bazinului sunt cei mai 

importanți pași pentru menținerea poziției așezat. 
o suportul oferit la nivelul bazinului poate reduce gradul de 

suport necesar la nivelul unei alte părți a corpului. 

 
Explicaţi: Pe parcursul acestei sesiuni şi a sesiunii „B.11: Prescrierea (selecţia) DSP-
urilor - sprijinirea capului, coapselor şi a gambelor”, vom vedea exemple care prezintă 
probleme posturale, suportul necesar şi soluţiile DSP. În anumite sesiuni, formatul este 
puţin diferit.  
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2. Problemă: Bazinul se află în înclinare posterioară şi/sau alunecă înspre înainte (45 
de minute) 
 

 

Poziţie inițială: 
o înclinare posterioară a bazinului. 
 
Cereţi unui voluntar (participant) să vină în faţa sălii de curs 
şi să prezinte problema.    
 

 

Întrebaţi participanţii – ce tip de suport (suport manual) 
putem furniza, astfel încât bazinul voluntarului să atingă o 
poziţie cât mai apropiată de cea neutră de şedere?  
Rugați unul sau doi participanţi să vină în faţa sălii de curs şi 
să demonstreze modalitatea de furnizare de suport manual. 
Încurajaţi întregul grup să ofere sfaturi, dacă este nevoie. 
Participanţii trebuie să ofere suport în partea posterioară a 
bazinului.  
Aprobaţi răspunsurile corecte.  

 

Explicaţi: 
Atunci când se furnizează suport pentru a aduce bazinul 
dintr-o înclinare posterioară către o poziţie mai apropiată de 
poziția neutră de şedere, este nevoie, de obicei, de suport în 
două zone: 
o în partea posterioară a bazinului, la nivelul CIPS - după 

cum au procedat participanții; 
o în partea anterioară a bazinului, mai precis în faţa oaselor 

bazinului (tuberozităţi ischiale).  
În absența suportului în partea anterioară oaselor bazinului, 
bazinul va avea tendința să alunece înspre înainte, 
îndepărtându-se de suportul oferit în partea posterioară a 
bazinului. 
Întrebaţi: Cum poate fi oferit suportul în partea anterioară a 
oaselor bazinului? 
Rugați unul sau doi voluntari (participanți) să vină în faţa sălii 
de curs pentru a demonstra modul de furnizare a suportului în 
partea anterioară oaselor bazinului, folosind plăci de spumă 
solidă/burete solid. În timpul acestei activităţi, un alt 
participant trebuie să ofere suport în partea posterioară a 
bazinului. Încurajaţi întregul grup să ofere sfaturi, dacă este 
nevoie. 
Aprobaţi răspunsurile corecte.  

 Mulţumiţi voluntarilor. 
Întrebaţi participanţii ce tip de DSP poate oferi acest fel suport? Participanţii pot consulta 
Tabelul DSP sau Tabelul de referinţe DSP, pentru identificarea răspunsului. 
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Inserţia anterioară oaselor bazinului oferă susţinere în partea 
frontală a oaselor bazinului.  
Contribuie la: 
 menținerea în echilibru a bazinului; 
 prevenirea alunecării bazinului înspre înainte; 
 reducerea tendinței de adoptare a unei poziții „prăbușite”. 
Inserţia anterioară oaselor bazinului este plasată exact în faţa 
oaselor bazinului. 
Întrebaţi: Care sunt măsurătorile corp pe care trebuie să 
efectuaţi pentru a putea decide unde pe o pernă se va 
localiza inserţia anterioară oaselor bazinlui?  
Răspuns: 
o distanţa dintre partea posterioară a bazinului şi oasele 

bazinului.  

 

Explicaţi: Inserţia posterioară pentru bazin oferă suport la 
nivelul părții superioare a bazinului (la nivelul CIPS) 
Contribuie la: 
o menţinerea în echilibru a bazinului; 
 

 

Explicaţi: 
o Aici puteţi vedea două DSP-uri furnizate utilizatorului de 

scaun rulant prezentat în slide-ul anterior. 
o Cu ajutorul inserţiei anterioare oaselor bazinului şi a 

inserţiei posterioare pentru bazin, acest utilizator de scaun 
rulant poate menține poziţia aşezat. 

o Observaţi modul în care spătarul se înclină înspre înapoi, 
pentru a acomoda curbura fiziologică a trunchiului acestui 
utilizator de scaun rulant.  

o Suportul corespunzător la nivelul trunchiului este o parte 
importantă a soluţiei generale. Vom discuta mai multe 
despre sprijinirea trunchiului în sesiunile următoare.  

 
Explicaţi:  
o Utilizarea simultană a inserţiei anterioare oaselor bazinului şi a inserţiei posterioare 

pentru bazin este o soluție folosită frecvent pentru ca utilizatorii de scaun rulant să 
poate menține bazinul în echilibru (în cazul în care postura inițial nu este fixă) şi pentru 
mai multă stabilitate. 

o Pe parcursul acestei activități, participanţii vor lucra la modalitatea de înregistrare a 
dimensiunilor și a poziției acestor două DSP-uri frecvent utilizate, în formularul de 
prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar.  

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 2 participanți.  
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să citească cazul lui Madavi din Caietul de exerciții 

practice (B.8: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - stabilizarea bazinului). 
Cereţi participanţilor să lucreze împreună şi să folosească valorile din 
secțiunea referitoare la efectuarea măsurătorilor din formularul de 
evaluare - nivel intermediar, pentru a putea nota dimensiunile 
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corespunzătoare în schiţa de mai jos.  
Explicaţi: Participanţii pot folosi următoarele:  
o Tabelul DSP; 
o Tabelul de referinţe DSP; 
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 10 minute ca pentru a efectua 
această activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
Încurajaţi grupele să folosească Manualul participantului şi cunoştinţele 
proprii. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 10 minute pentru desfășurarea activității. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback. 

Feedback:  

 
 

Prezentaţi slide-ul: 
Întrebaţi participanţii: 
o Care trebuie să fie distanţa dintre 

spătarul şi limita inserţiei anterioare 
oaselor bazinului în cazul Marianei? 

o Care trebuie să fie distanţa dintre partea 
superioară a suprafeţei de şedere şi linia 
de mijloc a inserţiei posterioare pentru 
bazin în cazul Marianei? 

o Ce alte dimensiuni sau informaţii pot fi de 
folos? 

Explicaţi: Atunci când se completează un formular de prescriere 
(selecţie), participanţii pot face mai multe schiţe, cu dimensiuni și cu 
notiţe, similare cu aceasta, pentru a oferi informații cu privire la 
dimensiunile şi poziția DSP-urilor.  

 
Răspunsuri: 
o Distanţa dintre spătar şi limita inserţiei anterioare oaselor bazinului trebuie să fie de 170 

-190 mm în cazul Marianei (măsurătoarea S plus 20-40 mm). 
o Distanţa dintre partea superioară a suprafeţei de şedere (zona în care sunt poziționate 

oasele bazinului) şi linia de mijloc a inserţiei posterioare pentru bazin trebuie să fie de 
160 mm în cazul Marianei. 

o Alte dimensiuni sau informaţii care pot fi de folos: 
o specificarea tipului de spumă/burete (de ex., spumă solidă/burete solid sub 

spumă moale/burete moale, atât pentru confecționarea inserţiei anterioare 
oaselor bazinului, cât şi a inserţiei posterioare pentru bazin); 

o specificarea înălţimii inserţiei anterioare oaselor bazinului. În cazul unui adult, 
aceasta este de obicei de 20-30 mm; 

o specificarea adâncimii inserţiei posterioare pentru bazin. Va depinde de 
procedeul de simulare manuală/nevoile utilizatorului de scaun rulant. 

 
Explicaţi: Am discutat despre inserţia anterioară oaselor bazinului, precum şi despre 
inserţia posterioară pentru bazin.  
 
Întrebaţi: Ce se poate întâmpla dacă utilizatorul de scaun rulant care foloseşte aceste 
suporturi are mişcări necontrolate, hipertonie sau spasme care cauzează extensia corpului 
(tipare de extensie)? 
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Răspuns:  
o utilizatorul de scaun rulant își poate modifica poziția în raport cu inserţia anterioară 

oaselor bazinului şi cu inserţia posterioară pentru bazin. 
 
Întrebaţi: Care ar trebui să fie direcția suportului exercitat pentru a ajuta la prevenirea 
acestei situaţii? 
Rugați unul sau doi participanţi să vină în faţa sălii de curs şi să prezinte zonele 
 în care s-ar putea oferi acest suport.   
 
Răspunsuri: 
o suport descendent, în partea superioară a coapselor. 
 
Aprobaţi răspunsurile corecte. 
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Explicaţi: Săgeata verticală reprezintă suportul suplimentar 
care poate fi oferit pentru a menţine în poziție bazinul 
utilizatorului de scaun rulant, în opoziție cu suportul din partea 
posterioară a bazinului şi din partea anterioară oaselor 
bazinului. 
Întrebaţi: Care sunt DSP-urile care furnizează acest tip de 
suport?  
Răspuns: 
o o centură pentru bazin. 

 

Explicaţi: 
o O centură pentru bazin ajută la menţinerea bazinului în 

poziția corectă. 
o Centura pentru bazin este recomandată în cazul 

utilizatorilor de scaune rulante care au mişcări 
necontrolate şi/sau tendinţa de a aluneca înspre înainte în 
scaunul rulant.   

o Centura pentru bazin ajută la menţinerea în poziție a 
bazinului, astfel încât inserţia anterioară oaselor bazinului 
şi inserţia posterioară pentru bazin să furnizeze suportul 
corespunzător. 

o Locul în care centura este ataşată de scaunul rulant va 
afecta unghiul/direcţia de întindere. Acest aspect 
afectează direct modul de funcţionare a centurii pentru 
bazin. 

 

o Unghiul poate fi între 45 şi 90 de grade. 
o Valoarea ideală a acestuia va depinde de nevoile 

utilizatorului de scaun rulant.  
o La evaluare, discutați întotdeauna cu utilizatorul și, dacă 

este posibil, testați unghiul centurii pentru bazin împreună 
cu acesta, pentru a stabili poziția cea mai eficientă și mai 
confortabilă.  

o Demonstraţi cu un exemplu.  
Mulţumiţi voluntarilor.  

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 participanți.  
Instrucţiuni: Fiecare grupă va lucra cu câte un scaun rulant (cu tipuri diferite de scaune 

rulante, dacă acest lucru este posibil) şi o centură pentru bazin. Cereţi 
participanţilor să se gândească unde va fi localizată centura pentru bazin, 
în așa fel încât să rezulte un unghi de: 
o 45 de grade 
o 60 de grade 
o 90 de grade 
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 5 minute pentru a efectua această 
activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 5 minute pentru desfășurarea activitoții. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback. 
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Feedback: Cereţi grupelor să prezinte pentru fiecare tip de scaun rulant locul unde 
trebuie poziționată centura pentru bazin pentru ca rezultatul să fie un 
unghi de 45 de grade, 60 de grade şi 90 de grade. 
Confirmați răspunsurile corecte.  
Explicaţi: Deseori este nevoie de soluţii diverse pentru diferite tipuri de 
scaune rulante. Totuşi, unghiul trebuie decis în funcţie de cerințele 
utilizatorului de scaun rulant, nu de tipul scaunului rulant. 
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Explicaţi:  
o Uneori, mişcările necontrolate, hipertonia sau spasmele 

pot fi diminuate prin creşterea flexiunii şoldului.  
o Acest lucru se poate obține prin înălțarea părții anterioare 

a suprafeţei de şedere, cu o inserţie unghiulară 
poziționată sub coapsele utilizatorului de scaun rulant.  

o Notă – marginea inserţiei unghiulare trebuie să fie 
întotdeauna situată la limita anterioară a oaselor bazinului, 
conform slide-ului. Oasele bazinului trebuie să se afle pe o 
suprafaţă plană.  

 
Întrebaţi: Care este tipul de suport  necesar în cazul în care bazinul utilizatorului de scaun 
rulant este se află în înclinare posterioară fixă, în poziție vicioasă? Încurajaţi participanţii 
să răspundă. 
 
Răspuns:  
o Este posibil ca utilizatorii de scaun rulant cu o înclinare posterioară fixă a bazinului să 

aibă nevoie de mai multe ajustări pentru acomodarea posturii.  
o O soluţie o reprezintă creşterea unghiului dintre suprafaţa de şedere şi spătar pentru 

acomodarea poziţiei bazinului şi furnizarea de suport, astfel încât să prevenim 
orientarea înspre înapoi a bazinului. Aceasta va fi denumită „deschiderea unghiului 
dintre suprafaţa de şedere şi bazin” (vezi Tabelul de referinţe DSP). 

o Trebuie să ne asigurăm că utilizatorul de scaun rulant nu va aluneca înspre înainte. 
Acest lucru poate irita suprafața pielii, ceea ce duce la riscul apariției escarelor. 

o Inserţia anterioară oaselor bazinului, centura pentru bazin şi înălţarea suprafeţei de 
şedere prin inserţie anterioară pot preveni alunecarea înspre înainte. 

 

 

Explicaţi: 
o Această imagine prezintă o modalitate de deschidere a 

unghiului dintre suprafaţa de şedere şi spătar.  
o Rețineți – Buretele trebuie să fie conturat pentru a oferi 

suport acolo unde este necesar.  

 
 
3. Problemă: Bazinul se află în înclinare laterală (bazin fix inegal) (5 minute) 
 

 

Explicaţi: Vom aborda încă o problemă posturală legată de 
bazin. Rețineți, utilizatorii de scaune rulante pot avea mai 
multe probleme posturale.  
Vom discuta despre următorul caz: 
o bazinul se află în înclinare laterală/bazin fix inegal (una 

dintre CIAS este situată mai sus comparativ cu cealaltă). 
Explicaţi: Modalitatea de furnizare de suport în cazul acestei 
posturi a fost abordată în sesiunea „B.3: Evaluarea fizică -  
analiza posturii bazinului şi a şoldului:   
Întrebaţi: Care este soluția DSP recomandată? Confirmați 
răspunsurile. 
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O inserţie sub partea ridicată a bazinului va avea ca rezultat: 
o creşterea nivelului de stabilitate a utilizatorului de scaun 

rulant; 
o evitarea exercitării unui nivel de presiune riscant în partea 

inferioară a bazinului.  
Explicaţi: Presiunea trebuie să fie distribuită egal pe toată 
suprafața zonei de contact dintre ambele părți ale oaselor 
bazinului şi coapse. Poate fi necesară ajustarea suporturilor 
pentru picioare (unul va fi situat mai sus decât celălalt).  
Eplicaţi faptul că imaginea din slide reprezintă partea 
posterioară a scaunului rulant. 

 

Explicaţi: Inserţiile laterale pentru bazin vor contribui și ele la 
susţinerea bazinului şi ar trebui folosite în cazul utilizatorilor 
care au o inserţie pentru stabilizarea bazinului.  

 
 
 
4. Problemă: Bazinul se deplasează înspre lateral (10 minute) 
 
Explicaţi: Vom aborda încă o problemă posturală legată de bazin.  
 

 

Problemă posturală: 
o Bazinul se deplasează înspre lateral. 
Explicaţi:  
o Există mai multe cauze care au ca rezultat această 

problemă posturală.  
o În mod frecvent, această problemă este asociată cu alte 

probleme posturale. 
o În acest slide puteţi vedea: 

o Același utilizator ca mai înainte, cu bazinul aflat în 
înclinare laterală (bazin fix inegal) şi bazinul 
orientat înspre stânga;  

o un utilizator cu o curbură laterală a coloanei 
vertebrale. Bazinul este orientat mai mult înspre 
stânga.  

Întrebaţi: Ce tip de suport putem furniza pentru ca bazinul să 
rămână situat pe linia mediană a scaunului rulant? 
Confirmați răspunsurile corecte 
Răspuns: 
o este necesar suport în partea laterală a ambelor şolduri. 
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Întrebaţi: Care este soluţia DSP recomandată? Participanţii 
pot consulta Tabelul de referinţe DSP.  
Confirmați răspunsurile corecte 
Răspuns: 

o inserţii laterale pentru bazin 

 

Explicaţi: 
o Inserţiile laterale pentru bazin previn deplasarea înspre 

lateral a bazinului. 
o Inserţiile laterale pentru bazin trebuie să ofere un grad 

ridicat de suport de ambele părţi ale bazinului.  
Reţineţi: 
o În cazul copiilor mici, gradul de abducție al coapselor 

trebuie să fie mai mare comparativ cu adulţii. Acest lucru 
este important pentru sănătatea şi dezvoltarea articulaţiilor 
şoldului. Este esențial ca inserţiile laterale pentru bazin să 
nu exercite presiune asupra coapselor copiilor, 
apropiindu-le. 

 
 
5. Bazinul se află în înclinare anterioară (bazin înclinat anterior) (25 de minute) 
 

 

Explicaţi: O altă problemă posturală o reprezintă înclinarea 
anterioară a bazinului (bazinul înclinat anterior)  

 
Întrebaţi participanţii – ce fel de suport putem oferi pentru menținerea bazinului într-o 
poziție mai apropiată de cea neutră? Confirmați răspunsurile. 
 
Răspunsuri:  
o suport în partea anterioară a bazinului (CIAS), direcționat înspre înapoi; 
o inserţie unghiulară înclinată, cu partea înclinată orientată posterior. 
 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Soluţii de suport postural pentru 
înclinare anterioară a bazinului. În acest material video îl vom vedea pe 
Caro, un utilizator de scaun rulant al cărui bazin se află în înclinare 
anterioară. Priviţi cu atenţie pentru a vedea soluţia DSP recomandată. După 
vizionarea acestui materia video, vom discuta despre soluția identificată.   
Prezentaţi materialul video. 
Verificaţi dacă există întrebări.  

 
Întrebaţi participanţii – ce tip de suport a fost furnizat pentru ca bazinul utilizatorului de 
scaun rulant să fie într-o poziție cât mai apropiată de cea neutră de şedere? 
 
Răspuns:  
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o Caro a încercat o pernă cu inserţie unghiulară pentru înclinare anterioară (o inserţie 
unghiulară cu partea înclinată orientată posterior) pentru a stabili dacă aceasta ajută la 
îndreptarea bazinului ei. 

o Apoi, personalul furnizor de servicii de scaun rulante a testat o centură pentru bazin, cu 
scopul de a vedea dacă suportul suplimentar furnizat de o centură în patru puncte 
pentru prevenirea înclinaţiei anterioare a bazinului poate fi o soluție eficientă.  

 

 

Explicaţi: 
o Inserţia unghiulară pentru înclinarea anterioară a bazinului 

(o inserţie unghiulară cu partea înclinată orientată 
posterior) este poziţionată sub oasele bazinului. Acest 
lucru poate determina bazinul aflat în înclinare anterioară, 
să se orienteze înspre înapoi, spre spătar.  

o Suprafața inserţiei unghiulare pentru înclinarea anterioară 
a bazinului trebuie să se oprească la limita anterioară a 
oaselor bazinului şi să se situeze la același nivel sub 
coapse. 

o Atunci când luaţi în considerare utilizarea acestui tip de 
DSP, testați-l împreună cu utilizatorul de scaun rulant, 
pentru a stabili: 
o modul în care este perceput de către utilizatorul de 

scaun rulan; 
o dacă este eficient; 
o care este unghiul care oferă senzația de confort. 

Notă – în acest material video, personalul furnizor de servicii 
de scaune rulante a întrebat-o pe Caro dacă perna a ajutat-o 
să stea mai confortabil.  

 

Explicaţi: 
o Această imagine prezintă cum modalitatea de 

confecționare a acestui tip de inserţie unghiulară, prin 
combinarea spumei solide/buretelui solid cu spumă 
moale/burete moale. 

 

Explicaţi: 
o Putem furniza suport şi în partea anterioară a bazinului 

pentru a-l determina să se mențină într-o poziţie mai 
apropiată de cea neutră de şedere.  

Notă - în acest material video, personalul furnizor de servicii 
de scaune rulante a oferit un astfel de tip de suport și a 
întrebat-o pe Caro cum se simte.  
Întrebaţi participanţii care sunt acele DSP-uri care furnizează 
acest tip de suport? 
Răspunsuri: 
o centura în patru puncte pentru prevenirea înclinării 

anterioare a bazinului 
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Explicaţi:  
o Această centură este folosită special pentru înclinarea 

anterioară a bazinului. 
o Observaţi în imagine faptul că centura este atașată de 

cadrul suprafeței de ședere, iar în partea posterioară de 
cadrul spătarului. 

o Astfel este oprită alunecarea centurii în sus pe abdomenul 
utilizatorului de scaun rulant, fapt care ar produce 
disconfort. 

o Este important ca orice centură care oferă suport la nivelul 
ambelor CIAS să fie acoperită cu un strat de protecție, 
astfel încât să fie redus riscul apariţiei escarelor. 

 
Note pentru formatori: Materialul video prezintă o centură simplă. Aceasta este folosită 
doar pentru a vedea dacă centura reprezintă o soluție confortabilă în cazul lui Caro şi 
pentru a stabili unghiul de exercitare a forței. Dacă participanţii întreabă, precizați că 
centura în patru puncte trebuie folosită din motivele menționate mai sus.  
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 participanți.  
Instrucţiuni: Oferiţi fiecărei grupe câteva bucăţi de spumă solidă/burete solid; o 

inserţie unghiulară din spumă solidă/burete solid (suficient de mare pentru 
a se putea sta pe ea); o centură pentru bazin. 
Cereţi participanţilor să lucreze pe echipe pentru: 
o a experimenta modul prin care suprafaţa de şedere poate contribui la  

schimbarea posturii bazinului din înclinare anterioară spre o poziţie mai 
apropiată de cea corectă (să simuleze utilizarea unei inserţii unghiulare 
pentru înclinarea anterioară a bazinului); 

o a testa centura pentru bazin, în vederea identificării celei mai eficiente 
direcţii de exercitare a suportului, astfel încât postura bazinului să se 
schimbe de la o înclinare anterioară la o poziţie mai apropiată de cea 
neutră de şedere. 

Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 10 minute pentru a efectua această 
activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
Asiguraţi-vă că fiecare participant are oportunitatea de a testa efectele 
inserţiei unghiulare asupra poziţiei bazinului. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 10 minute pentru desfășurarea activității. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback. 

Feedback: Întrebaţi întregul grup – A contribuit inserţia unghiulară pentru înclinarea 
anterioară a bazinului la orientarea înspre spate a bazinului? Confirmați 
răspunsurile.  
Întrebaţi întregul grup - Care a fost cel mai eficient unghi stabilit pentru 
centura pentru bazin? Încurajaţi participanţii să răspundă. Aprobaţi 
răspunsurile.  
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6. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

 
Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.9: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - sprijinirea şoldurilor 
 

O
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 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să descrie tipurile de DSP care oferă suport la nivelul şoldurilor; 
 să specifice dimensiunile necesare pentru confecționarea a cel puţin două DSP-

uri. 
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Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.9 Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - sprijinirea şoldurilor; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice;  
 afiş: „Tabel dispozitive de suport postural (DSP)”; 
 Tabel de dispozitive de suport postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare 

participant;  
 Set DSP: 
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 Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 DSP-urile, materialele şi metodele de confecționare a DSP-urilor disponibile în 

zona în care lucrează participanţii. 
 Locul unde participanţii vor efectua probarea scaunului rulant - de exemplu, în 

comunitate/domiciliul utilizatorilor, într-un atelier sau clinică. Acest aspect poate 
afecta modul în care se lucrează şi se selectează DSP-urile. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T Pregătiți toate resursele, revedeți slide-urile PPT şi parcurgeți planul de sesiune. 
Folosiți afişul „Tabelul de dispozitive de suport postural (DSP)”. 
 Luați mostrele de DSP-uri din setul DSP şi plasaţi-le pe o masă în faţa sălii de 

curs, unde să aveţi acces uşor la ele. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Sprijinirea şoldurilor 
3. Completarea secţiunii „DSP-uri sau modificări necesare” din formularul 

de prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar 
4. Recapitulare puncte cheie 

2 
25 
15 
3 

Durata totală a sesiunii 45 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicaţi:  
o În această sesiune vom discuta despre diferite tipuri de 

DSP care au ca scop acomodarea posturilor fixe non-
neutre ale şoldurilor, în cazurile în care: 

o unul din șolduri nu poate fi flectat pentru atingerea 
poziţiei neutră de şedere (unghiul dintre coapse şi 
trunchi este mai mare de 90 de grade) 

o niciunul dintre şolduri nu poate fi flectat pentru 
atingerea poziţiei neutră de şedere (unghiul dintre 
coapse şi trunchi este mai mare de 90 de grade) 

o unul sau niciunul dintre şolduri nu poate fi extins 
pentru atingerea poziției neutre de ședere (unghiul 
dintre trunchi şi coapse este mai mic de 90 de 
grade) 

o În absența acomodării, orice postură fixă/non-neutră a 
şoldurilor va afecta postura bazinului. Pe parcursul 
secțiunii „B3: Evaluarea fizică - analiza posturii bazinului şi 
a şoldurilor” am discutat despre modalitatea de 
acomodare a acestor posturi, cu ajutorul suportului 
postural suplimentar. 

o În această sesiune vom vedea modul prin care aceste 
suporturi provizorii devin DSP-uri cu utilizare permanentă. 

o Reţineţi – de regulă, DSP-urile nu sunt prescrise separat - 
multe dintre acestea se folosesc împreună.  

 
 
2. Sprijinirea şoldurilor (25 de minute) 
Problemă: Unul dintre şolduri nu poate fi flectat până la atingerea poziţiei neutre de 
şedere (unghiul dintre coapse şi trunchi este mai mare de 90 de grade) 
 
Explicaţi: În cele ce urmează, vom identifica soluții pentru cazul în care doar unul dintre 
şolduri nu poate fi flectat până la atingerea poziției neutre de şedere (unghiul dintre trunchi 
şi coapse este mai mare de 90 de grade doar în cazul uneia dintre coapse).  
Întrebaţi: Conform celor discutate anterior, ce suport provizoriu este recomandat pentru 
rezolvarea acestei probleme? Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspuns:  
o introduceţi o inserţie (spumă/burete) sub ambele părți ale oaselor bazinului şi sub 

coapsa şoldului care nu poate fi flectat până la atingerea poziției neutre de ședere 
(unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mare de 90 de grade). 
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Explicaţi:  
o Acest suport poate fi încorporat definitiv în perna 

scaunului rulant, pentru acomodarea şoldului care nu 
poate fi flectat până la atingerea poziției neutre de şedere 
(unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mare de 90 de 
grade) prin reglarea unghiului de înclinare a bazinului 
(unilateral).  

o Inserţia pentru reglarea unghiului de înclinare a bazinului 
Unghiul secțiunii tăiate va depinde de unghiul dintre 
trunchiul şi coapsele utilizatorului de scaun rulant - deci, 
acest aspect trebuie verificat la evaluare. 

o Luați în considerare faptul că perna are încorporată o 
inserție anterioară oaselor bazinului.  

Problemă: Niciunul dintre şolduri nu poate fi flectat până la atingerea poziţiei neutre 
de şedere (unghiul dintre coapse şi trunchi este mai mare de 90 de grade) 
 

 

Problemă: 
o Niciunul dintre şolduri nu poate fi flectat până la atingerea 

poziției neutre de şedere (unghiul dintre coapse şi trunchi 
este mai mare de 90 de grade) 

Întrebaţi: Ce fel de suport provizoriu se recomandă pentru 
această problemă posturală? 
Răspuns: 
o introduceţi o inserţie (spumă/burete) sub ambele părți ale 

oaselor bazinului. 
 

 
Întrebaţi: Ar putea fi aceasta o soluţie permanentă? De ce? De ce nu? 
 
Răspuns:  
o nu, corpul utilizatorului de scaun rulant ar avea tendinţa de a aluneca înspre înainte în 

scaunul rulaant. 
 
Întrebaţi: Ce se poate face în schimb? 
 
Răspuns:  
o creşterea unghiului dintre suprafaţa de şedere şi spătar pentru a se potrivi cu unghiul 

dintre trunchi şi coapse; 
o furnizarea unui suport corespunzător în partea posterioară a corpului, pentru a ajuta 

utilizatorul de scaun rulant să mențină o poziție cât mai apropiată de cea așezat. 
 

 

În cazul în care niciunul dintre şolduri nu poate fi flectat 
pentru atingerea poziţiei neutre de şedere, o soluţie o poate 
constitui deschiderea (creşterea) unghiului dintre suprafaţa de 
şedere şi spătar: 
o creşterea unghiului dintre suprafaţa de şedere şi spătar va 

acomoda unghiul mai mare dintre trunchi şi coapse;  
o unghiul va depinde de unghiul dintre trunchiul şi coapsele 

utilizatorului de scaun rulant - acest aspect trebuie decis 
pe parcursul evaluării; 
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o prescrierea unei inserţii anterioare oaselor bazinului şi a 
unei centuri pentru bazin, pentru prevenirea alunecării 
înspre înainte a bazinului utilizatorului de scaun rulant. 

 
Problemă: Unul sau niciunul dintre şolduri nu poate fi extins pentru atingerea 
poziţiei neutre de şedere 
 
Explicaţi: Vom discuta despre o altă problemă posturală la nivelul şoldurilor - când unul 
sau niciunul dintre șolduri nu poate fi extins pentru atingerea poziției neutre de şedere 
(unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mic de 90 de grade). 
Cereţi tuturor participanţilor să demonstreze această postură, fără a-și părăsi locurile. 
Verificaţi ca toți participanții să aibă șoldurile flectate de așa manieră încât genunchii să 
se situeze mai sus decât nivelul şoldurilor.   
Întrebaţi: Puteți sugera o soluţie? Gândiţi-vă la soluţiile provizorii discutate anterior. 
Încurajaţi participanţii să răspundă. 
 
Răspuns:  
o introducerea unei inserţii (inserţie unghiulară din spumă solidă/burete solid) înaintea 

oaselor bazinului şi sub coapsa/coapsele care nu pot fi extinse pentru atingerea poziției 
corecte (unghiul dintre trunchi şi coapse este mai mic de 90 de grade). 

 

 

Explicaţi: 
o O potențială soluţie permanentă o reprezintă ridicarea 

suprafeţei de şedere prin inserţie unghiulară în faţa 
oaselor bazinului şi sub coapse. 

o Acesta reduce unghiul dintre suprafaţa de şedere şi 
spătar. Gradul de înălţare a suprafeţei de şedere va 
depinde de unghiul dintre trunchiul şi coapsele 
utilizatorului de scaun rulant. Acest lucru ar trebui decis pe 
parcursul evaluării. 

o Înălţarea suprafeţei de şedere contribuie și la reducerea 
mişcărilor necontrolate puternice sau a hipertoniei, care 
provoacă extensia corpului.  

 
3. Completarea secţiunii „DSP-uri sau modificări necesare” din formularul de 
prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar (15 minute) 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în grupe de câte 2 sau 3 persoane. 
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să citească descrierile utilizatorilor de scaun rulant 

din Caietul de exerciţii practice (B.9: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
sprijinirea şoldurilor). 
Cereţi participanţilor să lucreze împreună pentru a descrie DSP-urile de la 
secțiunea „DSP-uri sau modificări necesare” din formularul de prescriere 
(selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar.  
Explicaţi: Participanţii pot folosi următoarele:  
o Tabelul DSP; 
o Tabelul de referinţe DSP;  
Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 10 minute pentru a efectua această 
activitate, iar apoi gurpele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
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Încurajaţi grupele să folosească Manualul participantului şi Tabelul de 
referinţe DSP. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 10 minute pentru desfășurarea activității. 
Acordaţi 5 minute pentru feedback. 

Feedback: Cereţi părerea participanţilor cu privire la schițarea DSP-urilor. 
Rețineți faptul că, în cazul multor persoane, este nevoie de exerciţiu 
pentru a putea descrie corect DSP-urile.  

 

Prezentaţi slide-ul. 
Explicaţi: dimensiunile importante sunt:  
o A: Locul de unde începe inserţia 

anterioară oaselor bazinului. 
o B: Înălţimea inserţiei anterioare 

oaselor bazinului. 
o C: Diferenţa de înălţime a părţii 

frontale a suprafeţei de şedere dintre 
şoldul stâng şi cel drept. Aceasta 
creează unghiul pentru acomodarea 
şoldului drept al Siennei. 

Întrebaţi: Cum se decide valoarea 
corectă a acestor dimensiuni? 

Răspunsuri: 
o A: Cu ajutorul măsurătorilor corp ale Siennei (partea posterioară a 

bazinului până la oasele bazinului) puteţi decide locul de unde trebuie 
să înceapă inserţia anterioară oaselor bazinului. 

o B: Înălţimea unei inserţii anterioare oaselor bazinului este, de obicei, 
între 25–30 mm.  

o C: Măsuraţi înălţimea suportului provizoriu pentru a determina 
înălţimea C. 

 
 

Prezentaţi slide-ul. 
Explicaţi: dimensiunile importante sunt: 
o A: Locul de unde începe inserţia 

anterioară oaselor bazinului. 
o B: Înălţimea inserţiei anterioare 

oaselor bazinului. 
o C şi D oferă împreună dimensiunile 

necesare confecționării inserţiei 
unghiulare, pentru deschiderea 
unghiului dintre suprafaţa de şedere şi 
spătar.  

Întrebaţi: Cum se decide valoarea 
corectă a acestor dimensiuni? 

 
 Răspunsuri: 

o A: Cu ajutorul măsurătorilor corp ale lui Robert (partea posterioară a 
bazinului până la oasele bazinului) puteţi decide locul de unde trebuie să 
înceapă inserţia anterioară oaselor bazinului. 

o Notă: Această măsurătoare trebuie să ia în considerare inserţia 
unghiulară adăugată spătarului pentru a deschide unghiul dintre 
suprafaţa de şedere şi spătar. 

o B: Înălţimea unei inserţii anterioare oaselor bazinului este, de obicei, 
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între 25–30 mm.  
o C şi D: Cea mai bună metodă de efectuare a acestor măsurători este 

folosirea unei inserţii unghiulare de probă, pe care o puteți testa 
împreună cu utilizatorul de scaun rulant.    

Explicaţi: Atunci când se confecționează DSP-uri similare cu cele descrise 
în această sesiune, se recomandă să NU atașați cu adeziv spuma/buretele 
înainte de prima probare. Astfel, DSP-ul va putea fi ajustat pentru a ne 
asigura că se potriveşte în mod corect. 

 
Note pentru formatori: În cazul lui Robert, în desenul cu dimensiuni, inserţia unghiulară 
de pe spătar a fost astfel plasată încât să lase loc unui strat de spumă/burete moale, care 
se adaugă părții superioară a pernei, introducându-se sub inserţie. Există diferite metode 
de confecționare a acestui DSP, iar variantele individuale pot fi explicate de către 
formatori, în funcţie de context, materiale şi soluţii tehnice uzuale.  
 
 
4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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B.10: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - sprijinirea trunchiului 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 

La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să descrie modificările şi DSP-urile care contribuie fie la sprijinirea trunchiului în 

poziţie neutră de şedere (dacă acest lucru este posibil), fie la acomodarea 
trunchiului într-o poziţie cât mai apropiată de cea neutră de şedere, în limita 
menținerii confortului utilizatorului de scaun rulant; 

 să înceapă rezolvarea problemelor legate de modificări sau DSP-uri care oferă 
suport la nivelul bazinului, şoldurilor şi a trunchiului;  

 să completeze un formular de prescriere (selecţie) a scaunului rulant - nivel 
intermediar, cu asistenţă.  

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.10: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - sprijinirea trunchiului; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 afiş: „Tabel dispozitive de suport postural (DSP)”; 
 Formular de prescriere (selecţie) a scaunului rulant – nivel intermediar; 
 Tabel de dispozitive de suport postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare 

participant;  
 Set DSP: 
 Materiale DSP; 
 Scaun rulant – 1 pentru fiecare grupă (un model care să fie cât mai apropiat de 

cel descris în fiecare caz); 
 bucăţi de spumă solidă/burete solid – câteva pentru întregul grup; 
 inserţii unghiulare din spumă solidă/burete solid – câteva pentru întregul grup; 

C
O

N
TE

X
T 

Ș
I 

C
U

N
O

Ș
TI

N
ȚE

 
D

O
B

Â
N

D
IT

E
 

A
N

TE
R

IO
R

 Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 DSP-urile, materialele şi metodele de fabricare a DSP-urilor disponibile în zona 

în care lucrează participanții. 
 Locul unde participanţii vor efectua probarea scaunului rulant - de exemplu, în 

comunitate/domiciliul utilizatorilor, într-un atelier sau clinică. Acest aspect poate 
afecta modul în care se lucrează şi se selectează DSP-urile. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T Pregătiți toate resursele, revedeți slide-urile PPT şi parcurgeți planul de sesiune. 
Folosiți afişul „Tabelul de dispozitive de suport postural (DSP)”. 
 pregătiți setul DSP, materialele, plăcile şi inserţiile unghiulare din spumă solidă/ 

burete solid şi plasaţi aceste echipamente pe o masă, în partea din faţă a sălii 
de curs. 

 Aranjaţi scaunele rulante în partea din faţă a sălii de curs. 

R
E

ZU
M

A
T 1. Introducere 

2. Sprijinirea trunchiului 
3. Completarea formularului de prescriere (selecţie) a scaunului rulant - 

nivel intermediar 
4. Recapitulare puncte cheie 

2 
115 
30 
3 

 

Durata totală a sesiunii 150 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicaţi:  
Am discutat despre diferitele DSP-uri care au ca rezultat 
stabilizarea bazinului, sprijinirea șoldurilor şi a trunchiului.  
În această sesiune: 
o vom învăţa despre acele DSP-uri care oferă suport la 

nivelul trunchiului; 
o vom discuta de ce este important să stabilizăm întâi 

bazinul, urmând să ne ocupăm de sprijinirea trunchiului. În 
cazul multor persoane, problemele posturale legate de 
trunchi pot fi rezolvate sau îmbunătăţite prin suport 
postural corespunzător. 

În cea mai mare parte a sesiunii, participanţii vor lucra 
împreună în grupe mici, pentru a găsi soluţia DSP potrivită 
pentru trei utilizatori de scaune rulante diferiți. 
Pe parcursul acestei sesiuni, participanţii trebuie să observe 
că DSP-urile pentru trunchi nu lucrează în mod independent, 
ci, de regulă, se folosesc împreună cu DSP-uri care 
furnizează suport la nivelul bazinului şi, câteodată, al 
şoldurilor.  

 
 
2. Sprijinirea trunchiului (115 de minute) 
 
Activitate pentru întregul grup 
Grupe: Această activitate este efectuată cu întregul grup.  
Instrucţiuni: Cereţi participanţilor să găsească un perete plan şi să poziționeze o 

masă/bancă lângă acesta. Cereţi participanţilor să stea pe masă/bancă cu 
bazinul lipit de perete. Explicaţi faptul că poziția lor trebuie să fie cât mai 
aproape de poziţia aşezat.  
Explicaţi: Participanţii vor sta în această poziţie aproximativ 5 minute, iar 
apoi grupul va oferi feedback.  

Monitorizare: Monitorizaţi fiecare participant. 
Asiguraţi-vă că fiecare participant înţelege în ce constă activitatea.  
Verificaţi ca mesele/băncile să fie drepte lângă perete şi ca fiecare 
participant să stea cu bazinul drept, atingând peretele.  
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 5 minute pentru desfășurarea activității.  
Acordaţi 5 minute pentru feedback.  

Feedback: Întrebaţi: Este această poziţie una confortabilă? Este posibilă menținerea 
poziţiei aşezat?  
Răspunsuri: 
o participanţii ar trebui să aibă senzația că peretele le împinge înspre 

înainte partea superioară a trunchiului;   
sau  

o să aibă senzația că trebuie să îşi orienteze bazinul înspre înainte 
pentru a putea menține poziţia aşezat.  
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Explicaţi:  
o Motivul disconfortului este că peretele 

împiedică menținerea poziţiei aşezat.  
o Peretele nu permite părții superioare a 

trunchiului să depășească linia bazinului.  
o Aceasta situaţie este similară cu cea a 

utilizatorilor care stau într-un scaun 
rulant cu un spătar drept. 

 
Explicaţi: Am discutat despre diferite căi de stabilizare a bazinului. Totuşi, este important 
să privim şi modul în care trunchiul poate fi susţinut deasupra bazinului - ori în poziţia 
neutră de şedere (dacă se poate) sau susţinut cât mai aproape de poziţia neutră de 
şedere.  
 
Activitate cu grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în 3 grupe.  
Instrucţiuni: Desemnați fiecărei grupe un număr (de la 1 la 3) şi câte un scaun rulant 

care să corespundă celui descris în fiecare caz din Caietul de exerciții 
practice (B.10: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - sprijinirea trunchiului).  
Oferiţi fiecărei grupe un scaun rulant care se potriveşte (într-o cât mai 
mare măsură) cu scaunul rulant descris în cazul de care se va ocupa 
echipa. Oferiţi fiecărei echipe materiale DSP, plăci şi inserţii unghiulare 
din spumă solidă/burete solid. 
Explicaţi: 
o Fiecare grupă trebuie să citească cu atenţie cazul care îi revine.  
o Fiecare grupă se ocupă de un utilizator de scaun rulant diferit, cu nevoi 

individuale diferite. Totuşi, fiecare utilizator de scaun rulant descris are 
nevoie de sprijin la nivelul bazinului şi al trunchiului. În două dintre 
cazuri este vorba despre şold aflat într-o postură fixă.  

o Fiecare grupă ar trebuie să decidă modalitatea prin care va oferi 
suportul necesar utilizatorului de scaun rulant din cazul respectiv.  

o Fiecare grupă trebuie să se gâdească la diferite opţiuni şi metode de 
confecționare a DSP-urilor. 

Explicaţi:  
o Participanţii trebuie să folosească materialele disponibile pentru a 

„simula” cel puţin o soluţie pentru scaunul rulant care le-a fost 
desemnat (formatorul trebuie să indice materialele disponibile). 

o Încurajaţi participanţii să pună întrebări în orice moment al desfășurării 
activității.  

o Participanţii trebuie să fie pregătiţi să prezinte cazul utilizatorului de 
scaun rulant şi soluţiile identificate.  

Explicaţi: 
o Participanţii au la dispoziţie 60 de minute pentru a rezolva cazul și 

sarcinile asociate cu acesta. Fiecare echipă va oferi feedback 
întregului grup de participanți, prezentând posibilele soluţii la 
respectivele probleme posturale. Cereţi participanţilor să NU 
COMPLETEZE formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant - 
nivel intermediar de la finalul fiecărui caz. Acest lucru se va face după 
sesiunea de feedback şi după ce soluţiile de prescriere (selecţie) au 
fost aprobate de întregul grup.  

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
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Încurajaţi fiecare grupă să folosească scaunul rulant şi materialele oferite 
pentru a confecționa DSP-ul pe care l-ar oferi utilizatorului de scaun rulant.  
Asiguraţi-vă că fiecare grupă urmează secvența corectă a paşilor:   Bazin 
+ Șolduri           Trunchi 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar.      

Timp: Acordaţi 60 minute pentru desfășurarea activității. 
Acordaţi 45 minute pentru feedback. 

Feedback: Cereţi fiecărei grupe să prezinte cazul utilizatorului de scaun rulant.  
Participanţii trebuie: 
o să ofere o scurtă descriere a utilizatorului de scaun rulant; 
o să prezinte soluţia de suport postural suplimentar identificată pentru 

respectivul utilizator de scaun rulant. 
După ce fiecare echipă propune soluţia, întrebaţi întregul grup: 
o Sunteţi de acord cu această soluţie? De ce? 
o Mai există o altă modalitate prin care putem oferi același tip de suport?  
Încurajaţi participanţii să ia în considerare diferitele soluţii tehnice 
posibile, în funcţie de materialele şi echipamentele disponibile.  
Asiguraţi-vă că răspunsurile sunt corecte. Dacă există confuzii, încurajaţi 
întregul grup să rezolve problema. Folosiţi Notele pentru formatori de mai 
jos. 
În concluzie – accentuaţi faptul că prioritatea fiecărei grupe a fost (sau 
trebui să fie) stabilizarea bazinului.  

 
 
Note pentru formatori: 
Mark, în vârstă de 16 ani, are un traumatism vertebro-medular cu o leziune la nivel înalt. 
El are un scaun rulant cu spătar și suprafață de ședere pliabile. Scaunul său rulant are 
dimensiunea corectă și are o pernă moale și plată, confecționată din spumă/burete.  
Mark are dificultăți în a menține poziția așezat. Spatele său urmează o linie curbată și are 
tendința de a aluneca înspre înainte în scaunul rulant. Pielea de sub oasele bazinului și în 
zona omoplaților se înroșește.  
Care sunt tipurile de DSP cu ajutorul cărora Mark poate menține poziţia aşezat în scaunul 
rulant? 
În urma evaluării lui Mark, constatăm că el poate menține poziţia aşezat cu suport. DSP-
urile pentru susţinerea poziţiei neutre de şedere sunt: 
La nivelul bazinului: 
o inserţie anterioară oaselor bazinului - pentru sprijinirea bazinului în poziţia neutră de 

şedere şi pentru prevenirea înclinării posterioare a bazinului; 
o inserţie posterioară pentru bazin - pentru susţinerea părţii superioare a bazinului, astfel 

încât să fie menținută poziţia neutră de şedere şi pentru prevenirea înclinării 
posterioare a bazinului; 

o centură pentru bazin (dacă este necesară) – pentru a menţine bazinul în postura 
corectă de şedere şi pentru a opri distanțarea de inserţia posterioară pentru bazin şi 
alunecarea corpului peste inserţia anterioară oaselor bazinului. 

La nivelul trunchiului: 
o creşterea înălţimii spătarului - pentru a oferi suport la nivelul omoplaţilor (notă – atunci 

când Mark menține poziția așezat, cu ajutorul suportului la nivelul bazinului, înălţimea 
spătarului trebuie să fie mai mare). 

Cum pot fi montate aceste suporturi pe scaunul rulant al lui Mark? 
1. Suprafaţă de şedere / pernă: 
o confecționarea unei perne conturate noi, cu o inserţie anterioară oaselor bazinului şi un 
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strat superior din spumă moale/burete moale. 
2. Spătar: 
Inserţia anterioară pentru bazin poate fi adăugată prin mai multe modalităţi: 
o opțiunea 1: adăugarea unei centuri ajustabile căptuşite în spatele materialului textil al 

spătarului şi atașarea acesteia de barele verticale ale spătarului; 
o opțiunea 2: plasarea unei bucăți de spumă solidă/burete solid în spatele materialului 

textil al spătarului şi atașarea ei de barele verticale ale spătarului; 
o opțiunea 3: adăugarea unui spătar cu tensiune ajustabilă şi reglarea acestuia, astfel 

încât gradul de suport la nivelul părții superioare a bazinului lui Mark să fie unul ridicat ; 
o opțiunea 4: îndepărtarea spătarului pliabil cu unul solid. Capitonaţi spătarul cu un strat 

de spumă solidă/burete solid acoperit cu un strat de spumă moale/burete moale, între 
cele două straturi, şi adăugaţi o inserţie posterioară pentru bazin confecționată din 
spumă solidă/burete solid. Acoperiţi spătarul cu un material textil ce poate fi spălat. 
Această opţiune poate avea ca rezultat imposibilitatea de a plia scaunul rulant. 

Înălţimea spătarului poate fi modificată prin mai multe căi: 
o opțiunea 1: fixați o bucată suplimentară de material textil între barele verticale ale 

spatarului, dacă înălţimea acestora o permite;  
o opțiunea 2: extindeţi barele verticale ale spătarului, dacă nu este suficient de înalte. 

Acest lucru se poate face prin tăierea barelor verticale ale spătarului şi introducerea 
unor tuburi cu un diametru mai mic, confecționate din lemn sau metal (care nu este 
umplut). Fixațiţi cu şuruburi (lemn) sau sudaţi (în funcţie de tipul metalului) tuburile şi 
adăugaţi material textil suplimentar pentru spătar sau înlocuiţi-l cu unul care are 
dimensiunea adecvată (de exemplu, spătar cu tensiune ajustabilă); 

o opțiunea 3: eliminaţi materialul textil al spătarului şi montaţi un spătar solid, de înălţime 
corespunzătoare, fixat de barele verticale ale spătarului cu ajutorul şuruburilor. Puteți 
utiliza alte dispozitive de fixare Această opţiune poate avea ca rezultat imposibilitatea 
de a plia scaunul rulant. 

3. Centuri: 
o montaţi o centură pentru bazin pe barele suprafeţei de şedere; 
 
Josephine, 35 de ani, are un traumatism vertebro-medular. Locuiește în mediul rural și 
este membru activ al bisericii locale. Josephine a primit un scaun rulant cu o bază a roții 
lungă, de care este mulțumită, deoarece familia ei o poate împinge cu ușurință pe terenul 
accidentat din satul ei. Josephine poate efectua și ea propulsia scaunului rulant, pe 
distanțe scurte, pe teren fără denivelări, în interior. Scaunul rulant are dimensiunea 
potrivită pentru ea și are spătarul și suprafața de ședere rigide. Are o pernă groasă și 
plană, confecționată din spumă.  
Poziția de ședere în scaunul rulant nu este una confortabilă și îi este dificil să realizeze 
propulsia. Bazinul este înclinat spre partea posterioară (înclinare posterioară a bazinului), 
postura trunchiului este înclinată înainte.  
Care sunt tipurile de DSP cu ajutorul cărora Josephine poate menține poziţia aşezat în 
scaunul rulant? 
Pe parcursul evaluării Josephinei, s-a stabilit că ea nu poate menține o poziţie așezat 
corectă. Bazinul ei fix se află în înclinare posterioară şi nu îşi poate flecta șoldul drept 
pentru atingerea poziţiei neutre de şedere (unghi de 100 grade). Totuşi, postura ei de 
şedere s-a îmbunătăţit cu ajutorul suportului provizoriu poziționat sub oasele bazinului și al 
gradului ridicat de suport la nivelul bazinului şi al trunchiului.  
DSP-urile pentru susţinerea poziţiei neutre de şedere sunt:   
La nivelul bazinului și al șoldurilor:  
o inserţie anterioară oaselor bazinului - pentru menținerea unei poziţii mai corecte şi 

pentru prevenirea alunecării înspre înainte a bazinului; 
o inserţie pentru reglarea unghiului de înclinare a bazinului pe partea dreaptă, pentru 
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acomodarea şoldului drept aflat în postură fixă; 
o centură pentru bazin– pentru a menţine bazinul în postura corectă de şedere şi pentru 

a opri distanțarea de inserţia posterioară pentru bazin şi alunecarea corpului peste 
inserţia anterioară oaselor bazinului. 

 
La nivelul trunchiului:  
o deschiderea unghiului dintre suprafaţa de şedere şi spătar pentru acomodarea înclinării 

posterioare fixe; 
o ajustarea formei spătarului - pentru susţinerea curburii trunchiului; 
o pe parcursul etapei de probare a produsului (a scanului rulant), luaţi în considerare 

înclinarea suprafeţei de şedere şi a spătarului (înclinare în spaţiu) – stabiliți dacă 
poziția capului este mai confortabilă atunci când poziția ei este susținută de aceste 
suporturi.  

Cum pot fi montate aceste suporturi pe scaunul rulant al lui Josephine? 
1. Suprafaţă de şedere / pernă 
o modificaţi perna curentă sau confecționați o pernă nouă, care să includă o inserţie 

anterioară oaselor bazinului şi o inserţie pentru reglarea unghiului de înclinare a 
bazinului, în partea dreaptă;  

o perna trebuie să conţină un strat de spumă solidă/burete solid, acoperit cu un strat de 
spumă moale/burete moale. 

2. Suprafaţă de şedere şi spătar 
o Deschiderea unghiului dintre suprafaţa de şedere şi spătar 

o opțiunea 1: dacă scaunul rulant permite înclinarea unghiului dintre suprafaţa de 
şedere şi spătar, ajustaţi scaunul rulant astfel încât unghiul dintre suprafaţa de 
şedere şi spătar să fie mai mare, pentru a acomoda înclinarea posterioară a 
bazinului; 

o opțiunea 2: confecționați o inserţie unghiulară din spumă solidă/ burete solid, 
pentru a susţine bazinul într-o poziție cât mai apropiată de cea corectă, în 
limitele confortului și atașați-o de spătarul solid, cu adeziv. Acoperiţi inserţia 
unghiulară şi suportul conturat pentru trunchiul Josephinei cu un strat de spumă 
moale/burete moale. Acoperiți cu un material textil care poate fi spălat.  

o Ajustarea formei spătarului 
o Conturaţi suprafaţa spătarului pentru a susţine şi a acomoda trunchiul 

utilizatorului. În funcţie de suportul necesar, introduceţi o inserţie din 
spumă/burete acolo unde este nevoie, folosind un material solid. După 
finalizare, introduceţi un strat de spumă moale/burete moale pe întreaga 
suprafaţă a spătarului. Asiguraţi-vă că inserția nu împinge înspre înainte 
trunchiul utilizatorului de scaun rulant.  

Notă: 
o Modificările de mai sus ale suprafeţei de şedere şi ale spătarului pot reduce adâncimea 

suprafeţei de şedere.  
o Participanţii trebuie să se gândească la soluții pentru cazurile în care adâncimea 

suprafeţei de şedere devine insuficientă. 
o Opțiuni: 

o opțiunea 1: verificați dacă placa suprafeţei de şedere poate fi deplasată înspre 
înainte (apoi verificaţi poziţia pentru realizarea propulsiei şi accesul la suporturile 
de picioare); 

o opțiunea 2: mutaţi spătarul înspre înapoi. O metodă o reprezintă ataşarea 
spătarului de barele verticale ale acestuia, cu ajutorul unor dispozitive de fixare. 
În acest caz, verificaţi dacă libertarea de mișcare la nivelul membrelor 
superioare/trunchiului utilizatorului este limitată de barele verticale ale spătarului 
și dacă umerii se pot mișca fără restricții.   
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3. Centuri: 
o montaţi o centură pentru bazin pe barele suprafeţei de şedere; 
 
Sian are 3 ani și este diagnosticat cu paralizie cerebrală. El are un scaun rulant pliabil, 
pentru copii. Suporturile de picioare, suprafața de ședere și spătarul se pliază și ele. Nu 
există măsuță și nici pernă. Adâncimea suprafeței de ședere este corectă, totuși, lățimea 
este puțin prea mare. Părinții săi nu au mașină și merg pe jos în majoritatea locurilor. În 
comunitate, ei manevrează scaunul rulant, însă, uneori, îl poartă în brațe. Sian poate să 
realizeze propulsia scaunului rulant pe distanțe scurte, atunci când suprafața pe care se 
deplasează este dreaptă. Sian poate menține poziția așezat fără suport pe perioade foarte 
scurte. După 10 minute, trunchiul său cedează și, de obicei, se apleacă înspre față și 
stânga. Acest lucru cauzează ridicarea părții drepte a bazinului său și o greutate mai mare 
pe partea stângă a bazinului. Coloana vertebrală prezintă curbura fiziologică tipică pentru 
vârsta sa. Mama lui Sian își dorește ca el să se poată juca afară cu alți copii și să înceapă 
să realizeze singur propulsia scaunului său rulant.  
Care sunt tipurile de DSP cu ajutorul cărora Sian poate menține poziţia aşezat în scaunul 
rulant? 
La nivelul bazinului și al șoldurilor:  
o inserţie anterioară oaselor bazinului – pentru a menţine bazinului lui Sian în poziţia 

neutră de şedere şi în partea posterioară a suprafeţei de şedere; 
o inserţii laterale pentru trunchi – pentru sprijinirea bazinului în poziţia neutră de şedere 

şi prevenirea ridicării acestuia în partea dreaptă; 
o centură pentru bazin – pentru siguranţă (deoarece are vârsta de trei ani) şi pentru 

prevenirea deplasării bazinului în raport cu suporturile;  
o înălţarea suprafeţei de şedere prin inserţie anterioară – pentru acomodarea unghiului 

de 80 de grade dintre trunchi şi coapsela nivelul șoldurilor. 
 
La nivelul trunchiului:  
o inserţii laterale pentru trunchi pentru partea dreaptă şi stângă - pentru menţinerea 

trunchiului lui Sian în poziţie neutră de şedere şi pentru prevenirea orientării acestuia 
către partea stângă;  

o măsuţă – o măsuţă poate contribui la menținerea poziţiei aşezat pe durate de timp mai 
lungi, furnizând suport la nivelul braţelor şi îmbunătățind echilibrul;  

o ham pentru umeri – poate fi necesar la început sau atunci când Sian este foarte obosit, 
astfel încât trunchiul şi umerii să se sprijine pe spătar;  

o înclinarea suprafeţei de şedere şi a spătarului (înclinarea în spaţiu) – în cazul în care 
trunchiul lui Sian continuă să cadă înspre înainte și spre stânga.  

Cum pot fi montate aceste suporturi pe scaunul rulant al lui Sian? 
1. Suprafaţă de şedere / pernă: 
o Confecționați o pernă care să aibă următoarele caracteristici: 

o inserţie anterioară oaselor bazinului; 
o înălţarea suprafeţei de şedere prin inserţie anterioară (creată prin adăugarea 

unei inserţii unghiulare - de la limita inserţiei anterioare oaselor bazinului până la 
partea frontală a pernei, care să se potrivească cu unghiul dintre trunchi şi 
coapse.  

o Perna poate fi făcută dintr-o placă solidă, poziționată peste suprafața de ședere 
pliabilă. Gradul de suport va fi mai mare în acest caz. Dacă nu folosiți placa din 
material solid, asiguraţi-vă că baza pernei are o uşoară curbură, astfel încât să se 
așeze în mod corect pe suprafața de şedere pliabilă. 

o Confecționați inserţii laterale pentru bazin – ataşaţi bucăţi din spumă solidă/burete 
solid, acoperite cu un strat de material de protecție: 
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o suporturilor de braţe/apărătoarelor laterale (cu adeziv); 
o suprafeței de şedere sau spătarului, cu ajutorul unor dispozitive de fixare.  

2. Spătar:  
o Adăugaţi inserţii laterale pentru trunchi; 

o opţiunea 1: înlocuiţi spătarul pliabil cu un spătar solid şi plasaţi inserţiile laterale 
pentru bazin pe spătarul solid, în spatele pernei spătarului. Perna spătarului poate fi 
tăiată pentru a permite poziţionarea corectă a inserţiilor laterale pentru trunchi 
(suficient de aproape de corpul utilizatorului). Asiguraţi-vă că spătarul este acoperit 
cu un material de protecție;   

o opțiunea 2: ataşaţi inserţiile laterale pentru trunchi de barele verticale ale 
spătarului, utilizând dispozitive de fixare. Asiguraţi-vă că aceste dispozitive au 
formă corespunzătoare pentru a permite inserţiilor laterale pentru trunchi să se 
situeze chiar în apropierea corpului utilizatorului de scaun rulant.  

3. Înclinarea suprafeţei de şedere şi a spătarului (înclinarea în spaţiu): 
o pentru înclinarea (în spaţiu) spătarului, este nevoie de o suprafață de şedere solidă şi 

de un spătar solid, conform descrierii de mai sus. Ataşaţi suprafaţa de şedere şi 
spătarul cu dispozitive de fixare, astfel încât să se creeze efectul de înclinare. Unghiul 
dintre suprafaţa de şedere şi spătar nu trebuie să se schimbe.   

o În cazul în care se recurge la această metodă, Sian va avea nevoie şi de o tetieră. 
4. Centuri:  
o montaţi o centură pentru bazin pe barele suprafeţei de şedere; 
o ataşaţi hamul pentru umeri la spătarul solid (în partea superioară și inferioară). 
5. Măsuţă 
o confecționați o măsuţă pentru Sian care să urmeze linia trunchiului său, în așa fel încât 

el să îşi poată rezema coatele şi antebraţele pe aceasta; 
o măsuţa trebuie atașată de suporturile de braţe ale scaunului rulant şi trebuie să poată fi 

montată/demontată fără dificultate. 
 
 
3. Completarea formularului de prescriere (selecţie) a scaunului rulant - nivel 
intermediar (30 de minute) 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Cereţi participanţilor să păstreze componența echipelor de la activitatea 

anterioară. 
Instrucţiuni: Solicitați participanţilor să completeze formularul de prescriere (selecţie) 

a scaunului rulant - nivel intermediar din Caietul de exerciţii practice, 
pentru cazurile Mark/Josephine/Sian.  
Explicaţi: Fiecare grupă trebuie să completeze un singur formular, pentru 
utilizatorul de scaun rulant al cărui caz l-au soluționat.  
Explicaţi: Participanţii nu au măsurătorile corp pentru fiecare utilizator de 
scaun rulant, deci nu pot oferi dimensiunile. Totuşi, participanţii trebuie să 
descrie/schițeze unde vor fi poziționate DSP-urile.  

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
Înainte de sesiunea de feedback a activităţii, verificaţi formularul de 
prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar completat de 
fiecare grupă, pentru stabili cum au rezolvat participanții exercițiul. Notaţi 
orice dificultăţi întâmpinate de participanţi.  
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar.  

Durata: Acordaţi 20 minute pentru desfășurarea activității. 
Acordaţi 10 minute pentru feedback. 
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Feedback: Verificaţi dacă participanţii au întrebări legate de completarea 
formularului de prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar. 
Clarificaţi orice aspecte dificile pe care le-aţi notat pe parcursul activităţii. 

 
 
4. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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 B.11: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - sprijinirea capului, coapselor şi a gambelor 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să descrie modificările şi DSP-urile care furnizează suport la nivelul capului, 

coapselor şi a gambelor utilizatorului de scaun rulant. 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.11: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - sprijinirea capului, 

coapselor şi a gambelor; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciţii practice; 
 DVD: Sprijinirea capului; 
 afiş: „Tabel dispozitive de suport postural (DSP)”; 
 Tabel de dispozitive de suport postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare 

participant;  
 Set DSP: 
 scaune rulante – 1 pentru fiecare grupă;  
 pernă din spumă/burete – 1 pentru fiecare grupă; 

C
O

N
TE

X
T 

Ș
I 

C
U

N
O

Ș
TI

N
ȚE

 
D

O
B

Â
N

D
IT

E
 

A
N

TE
R

IO
R

 Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 DSP-urile, materialele şi metodele de fabricare disponibile în zona în care 

lucrează participanții. 
 Locul unde participanţii vor efectua probarea scaunului rulant - de exemplu, în 

comunitate/domiciliul utilizatorilor, într-un atelier sau clinică. Acest aspect poate 
afecta modul în care se lucrează şi se selectează DSP-urile. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T   Pregătiţi toate resursele, revedeţi prezentările PPT, parcurgeţi materialul video 
şi citiţi planificarea sesiunii. 

Plasaţi afişul „Tabelul de dispozitive de suport postural (DSP)”. 
 Luați mostrele de DSP-uri din setul DSP şi plasaţi-le pe o masă în faţa sălii de 

curs, unde să aveţi acces uşor la ele. 
 Aranjaţi modelele de scaune rulante în partea din faţă a sălii de curs. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 1. Introducere 

2. Sprijinirea capului 
3. Sprijinirea coapselor 
4. Sprijinirea gambelor şi a picioarelor 
5. Recapitulare puncte cheie 

2 
25 
60 
30 
3 

 

Durata totală a sesiunii 120 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicaţi:  
o Am discutat despre diferitele tipuri de DSP necesare 

pentru stabilizarea bazinului și pentru sprijinirea șoldurilor 
şi a trunchiului.  

o Următoarea serie de DSP-uri are ca rol suportul oferit la 
nivelul capului, coapselor şi al gambelor utilizatorului de 
scaun rulant.   

 
 
2. Sprijinirea capului (25 de minute) 
 

 

Explicaţi:  
o Niciunul dintre utilizatorii de scaune rulante despre care 

am discutat nu avea nevoie de o tetieră.  
o Totuşi, există utilizatori copii şi adulţi cărora le este 

recomandată tetiera.  
 
Întrebaţi: Ați avut oportunitatea să lucrați cu utilizatori copii 
sau adulți care aveau nevoie de o tetieră? Ascultați 
răspunsurile şi permiteţi o scurtă discuţie. 

 

Problemă: 
o Capul are tendinţă de a aluneca înspre înapoi, înspre 

înainte sau înspre lateral. 
Explicaţi:  
o În această imagine vedem un băiat căruia îi este dificil să 

își mențină capul în echilibru.  
o Puteţi observa faptul că mama sa îi susţine capul cu 

mâinile.  
 
Întrebaţi: Care ar fi câteva soluţii recomandate în acest caz? Încurajaţi participanţii să 
răspundă. 
 
Răspunsuri:  
o PRIMUL PAS: oferiţi suport corespunzător la nivelul bazinului şi al trunchiului pentru a 

avea un nivel de stabilitate. Furnizarea suportului: 
o bazin: inserţie posterioară pentru bazin, inserţie anterioară oaselor bazinului şi 

centură pentru bazin; 
o trunchi: ajustarea conturului spătarului pentru a oferi suport optim la nivelul 

trunchiului, ham pentru umeri sau înclinarea în spaţiu a spătarului.  
o Aceste DSP-uri ar putea îmbunătăţi controlul la nivelul capului. 
o Dacă există în continuare dificultăți în ceea ce privește menţinerea în echilibru a 

capului, furnizați o tetieră. 
 
Note pentru formatori: Accentuaţi importanţa furnizării suportului corespunzător la nivelul 
bazinului şi al trunchiului; decizia cu privire la necesitatea tetierei se va lua după acest 
pas.   
 
Întrebaţi: Care este zona de la nivelul capului unde se furnizează suport? 
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Răspuns:  
o PRIMUL PAS: furnizați suport la baza craniului (occiput); 
o dacă este necesar, suportul se poate extinde în părţile laterale ale capului utilizatorului; 
 
Note pentru formatori: Unii participanţi ar putea sugera o centură pentru cap. Această 
abordare trebuie descurajată, deoarece acest tip de suport poate fi foarte incomod şi chiar 
periculos. Centura pentru cap trebuie folosită doar în circumstanţe specifice şi doar sub 
supraveghere.   
 

 

Explicaţi: 
o Această magine prezintă o tetieră la baza craniului 

(occiput).   

 
Există mai multe tipuri de tetiere. În acest program de intruire vom discuta despre două 
dintre acestea.  
 

 

Explicaţi: 
o Prima este o tetieră plată: 

o aceasta este o extensie a spătarului;  
o spătarul este conturat pentru a oferi suport la 

nivelul bazinului și al părții superioare și inferioare a 
trunchiului, fiind extins pentru a furniza suport la 
nivelul capului; 

o tetiera plată reprezintă un loc de repaus pentru cap 
şi previne alunecarea înspre înapoi a capului. 

 
 

 

o A doua este o tetieră conturată.  
o are un contur care „susţine” capul la baza craniului; 
o tetiera conturată poate fi extinsă la margini şi înspre 

înainte pentru un grad ridicat de suport în partea 
laterală a capului; 

o tetiera conturată oferă un grad de suport mai mare 
decât tetiera plată, deoarece urmează linia bazei 
craniului utilizatorului de scaun rulant.  

 
 

 
Note pentru formatori: Dacă există alte tipuri de tetiere disponibile pe plan local (şi la 
programul de intruire), prezentaţi-le participanţilor şi explicaţi care sunt caracteristicile 
acestora.    
 

 

Pregătiţi vizionarea materialului video: Sprijinirea capului: În acest 
material video îl vom vedea pe Michael, pe care mama sa îl aduce la 
evaluare, deoarece are dificultăţi în ceea ce privește menținerea poziţiei 
aşezat şi nu reușește să mențină capul în poziție de echilibru. Pe parcursul 
evaluării, personalul furnizor de servicii de scaune rulante stabilește 
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următoarele: 
o bazinul lui Michael este fix și se află în înclinare posterioară; 
o Michael are tendinţa de a-şi împinge bazinul înspre înainte şi de a aluneca 

în scaunul rulant; 
o partea superioară a trunchiului şi capul lui Michael au tendința de a 

aluneca înspre înainte, iar atunci când capul este în poziţie complet 
dreaptă, poziția nu poate fi menținută, deoarece acesta aluenca înspre 
înapoi.  

Observați procesul prin care trece personalul furnizor de servicii de scaune 
rulante pentru a identifica tipul de suport postural de care Michael are nevoie 
şi modalitatea de furnizare a acestuia. 
Prezentaţi materialul video. 
Verificaţi dacă există întrebări.  

 
 
3. Sprijinirea coapselor (60 de minute) 
 

 

Explicaţi: Am discutat deja despre stabilizarea bazinului, 
sprijinirea şoldurilor și furnizarea de suport la nivelul 
trunchiului, precum şi despre tetiere. 
 
Acum vom discuta despre sprijinirea coapselor. 
 
 

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărţiţi participanţii în 3 grupe.  
Instrucţiuni: Oferiţi fiecărei grupe un scaun rulant şi o pernă din spumă/burete. Cereţi 

fiecărei grup să citească şi să răspundă la toate cele trei întrebări din 
Caietul de exerciţii practice (B.11: Prescrierea (selecţia) DSP-urilor - 
sprijinirea capului, coapselor şi a gambelor).  
Explicaţi: 
o Fiecare grupă trebuie să observe scaunul rulant şi perna din 

spumă/burete care le-au fost desemnate şi să se gândească la ceea 
ce ar putea face cu acel scaun rulant şi pernă (şi cu alte materiale sau 
componente) pentru a furniza suportul necesar utilizatorului de scaun 
rulant. 

o Luați în considerare următoarele aspecte: 
o configuraţia generală a scaunului rulant; 
o corpul utilizatorului de scaun rulant; 
o ce DSP-uri sunt necesare la nivelul coapselor. 

Explicaţi: Participanţii au la dispoziţie 30 minute pentru a efectua această 
activitate, iar apoi grupele se vor reuni pentru feedback. 

Monitorizare: Monitorizaţi cu atenție activitatea grupelor.  
Asiguraţi-vă că fiecare grup înţelege în ce constă activitatea. 
Oferiți asistență grupelor, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordaţi 30 minute pentru desfășurarea activității. 
Acordaţi 30 minute pentru feedback.  
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Feedback: 

 

Cereţi uneia dintre grupe să descrie soluţia 
identificată în cazul lui Jonah. Întrebaţi dacă 
celelalte grupe au alte sugestii. Asiguraţi-vă 
că participanţii parcurg toate punctele cheie de 
învăţare (vezi mai jos Note pentru formatori). 

 

Prezentaţi slide-ul despre inserţiile unghiulare 
exterioare pentru coapse. 

 

Cereţi uneia dintre grupe să descrie soluţia 
propusă pentru Sam. Întrebaţi dacă celelalte 
grupe au alte sugestii.  
Asiguraţi-vă că participanţii parcurg toate 
punctele cheie (vezi mai jos Note pentru 
formator). 

 

Prezentaţi slide-ul despre inserţia/dispozitivul 
de separare a genunchilor. 
 

 

Cereţi uneia dintre grupe să descrie soluţia 
recomandată în cazul lui Elijah. Întrebaţi dacă 
celelalte grupe au alte sugestii. 
Asiguraţi-vă că participanţii parcurg toate 
punctele cheie (vezi mai jos Note pentru 
formator). 

 

 

Prezentaţi slide-ul despre inserţiile unghiulare 
interioare pentru coapse. 
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Note pentru formatori: 

 

Jonah are o 
programare pentru o 
evaluare. Pe 
parcursul procedurii 
de simulare 
manuală, constatați 
că membrele 
inferioare au 
tendința să alunece 
spre exterior 
(abducție), dar cu 
un grad redus de 
sprijin puteți să 
repoziționați 
coapsele în poziția 
neutră de ședere 
(genunchii mai 
apropiați).  
o Care sunt 
modificările pe care 
le puteți aduce 
scaunului rulant și 
pernei, în așa fel 
încât utilizatorul să 
poată avea 
coapsele în poziția 
neutră de ședere?  
o  
 
 
  
 
 
 
 
 

Potențiale modificări ale scaunului rulant al 
lui Jonah: 
o reducerea înălțimii spătarului; 
o adâncimea suprafeţei de şedere pare a fi 

prea mică – se recomandă creșterea ei; 
o suporturile de picioare sunt poziționate 

prea sus şi pot cauza postura incorectă a 
membrelor inferioare; 

o acest scaun rulant pare a fi prea mic 
pentru el şi poate avea nevoie de unul 
mai mare. 

Posibile modificări ale pernei lui Jonah: 
o inserţia anterioară oaselor bazinului va 

determina o poziție așezat mai corectă 
(este dificil să observăm din perspectivă 
frontală, dar postura pare să fie 
„prăbușită”); 

o inserţie unghiulară exterioară pentru 
coapse pentru a menţine alinierea 
acestora. 

Cum putem confecționa inserţiile unghiulare 
exterioare pentru coapse? 
o lipiţi inserţiile unghiulare pe partea 

superioară a pernei şi acoperiţi cu husa;  
sau 

o tăiaţi partea frontală a pernei şi introduceţi 
inserţia unghiulară din spumă 
solidă/burete solid, apoi fixați-o cu adeziv. 

Puncte cheie: 
o Jonah are nevoie de suport la nivelul 

coapselor - totuşi, trebuie să privim 
imaginea în ansamblu. 

o Jonah are nevoie doar de un grad redus 
de suport la nivelul coapselor - deci 
inserţiile unghiulare sunt suficiente (în 
cazul lui Jonah nu este nevoie de inserţii 
exterioare pentru coapse). 

 

Sam folosește acest 
scaun rulant de doi 
ani. A avut o leziune 
la nivelul capului și 
membrele sale 
inferioare sunt 
destul de rigide și 
fixe. Pe parcursul 
evaluării, constatați 
că acestea sunt 
orientate spre 
interior, dar 
genunchii pot fi 
poziționați pentru 

Potențiale modificări ale scaunului rulant al 
lui Sam: 
o Sam are nevoie de o pernă; 
o grad mai ridicat de suport la nivelul 

spătarului, inclusiv inserţii/inserţii 
unghiulare laterale pentru trunchi; 

o scaunul rulant este prea lat pentru Sam; 
o suporturile de picioare sunt inegale 

necesită reparaţii sau să fie înlocuite; 
o se poate lua în considerare înlocuirea 

suprafeţei de şedere pliabile cu una 
solidă, pentru a reduce tendinţa de 
alunecare înspre interior a coapselor 
(cauzată de suprafaţa de şedere pliabilă); 
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atingerea unei 
posturi mai 
apropiate de cea 
corectă. Totuși, 
pentru a face acest 
lucru, este nevoie 
de destul de multă 
forță. Având 
genunchii într-o 
poziție mai 
apropiată de cea 
neutră de ședere, 
Sam se simte mai 
echilibrat.  
o Care sunt 
modificările pe care 
le puteți aduce 
scaunului rulant și 
pernei, în așa fel 
încât utilizatorul  
să poată avea 
membrele inferioare 
în poziția neutră de 
ședere?  
 
 
 

o în general, acesta nu este un scaun rulant 
ideal pentru utilizarea pe termen lung. 

Posibile modificări ale pernei lui Sam: 
o inserţie anterioară oaselor bazinului 

pentru susţinerea posturii; 
o se recomandă o inserţie/dispozitiv pentru 

separarea genunchilor.  
Cum putem confecționa inserţia/dispozitivul 
pentru separarea genunchilor? 
o Luați în considerare înlocuirea suprafeţei 

de şedere pliabile şi montarea unei 
inserţii/unui dispozitiv pentru separarea 
genunchilor (montat pentru a culisa pe un 
dispozitiv de fixare sub suprafaţa de 
şedere şi blocat după ce Sam se aşează 
în scaun; îndepărtat pentru efectuarea 
transferului). 

Puncte cheie de învăţare: 
o În cazul lui Jonah, este importantă 

imaginea de ansamblu. 
o Nivelul de forță necesară prevenirii 

adducției coapselor lui Sam indică faptul 
că, în cazul său, este nevoie de un grad 
de suport ridicat, sub forma unei 
inserţii/unui dispozitiv pentru separarea 
genunchilor. Aceasta soluție este mai 
indicată folosirea inserţiilor unghiulare 
interioare pentru coapse, care furnizează 
un grad de suport mai redus. 

 

Elijah este mulțumit 
de faptul că scaunul 
său rulant este 
pliabil și că îl poate 
lua în mașină atunci 
când se deplasează 
la locul de muncă și 
înapoi. Cu toate 
acestea, Elijah are 
dureri de spate și 
coapsele sale tind 
să se atingă 
(abducție). Pe 
parcursul evaluării, 
constatați că Elijah 
poate menține 
poziția așezat și, cu 
un grad redus de 
suport, membrele 
inferioare ating 
poziția neutră de 
ședere.  
o Care sunt 

Potențiale modificări ale scaunului rulant al 
lui Elijah: 
o reducerea greadului de deformare a 

suprafeței de şedere pliabile; 
o verificarea înălţimii suportului de picioare. 
Posibile modificări ale pernei lui Elijah: 
o inserţie anterioară oaselor bazinului 

pentru susţinerea posturii; 
o testaţi o inserţie unghiulară interioară 

pentru coapse, care se adăugă pernei 
pentru menţinerea coapselor în poziţie 
neutră de şedere.  

Cum putem confecționa această inserţie 
unghiulară interioară pentru coapse? 
o fixați cu adeziv inserţiile unghiulare pe 

partea superioară a pernei şi acoperiţi cu 
husă;  
sau 

o tăiaţi partea frontară a pernei şi 
introduceţi inserţia unghiulară din spumă 
solidă/burete solid şi fixați-o cu adeziv. 

Puncte cheie de învăţare: 
o la fel ca în cazurile anterioare, trebuie să 
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modificările pe care 
le puteți aduce 
scaunului rulant și 
pernei, în așa fel 
încât membrele 
inferioare ale 
utilizatorul să fie în 
poziția neutră de 
ședere? 
o  

avem în vedere imaginea de ansamblu. 
o Elijah doreşte ca scaunul său rulant să se 

plieze, așadar, adăugarea unei suprafeţe 
solide de şedere ar crea dificultăţi. Totuşi, 
o placă subţire, introdusă în căptuşeala 
pernei sale, sub pernă, poate oferi mai 
mult suport şi nu ar îngreuna transportul. 
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4. Sprijinirea gambelor şi a picioarelor (30 de minute) 
 

 

Explicaţi: Vom discuta despre DSP-urile care oferă suport la 
nivelul gambelor, inclusiv despre acomodarea posturilor fixe 
non-neutre ale picioarelor şi genunchilor. 
Rețineți: Aceste soluţii sunt completate de suportul furnizat la 
nivelul bazinului, trunchiului, capului şi al gâtului, conform 
nevoilor utilizatorului de scaun rulant.   
 

 

Problemă: 
o Unul sau ambii genunchi sunt flectați într-o postură fixă 

care nu atinge poziţia neutră de şedere. 
Posibile soluţii DSP: 
o Deplasați suportul de picioare înspre înapoi, dacă acest 

lucru este posibilpentru picioare. 
o Ajustaţi unghiul suportului de picioare sau folosiţi inserţii 

unghiulare pentru suporturile de picioare. 
o Oferiţi o centură pentru gambe, pentru sprijin şi protecţie. 
o Asiguraţi-vă că partea frontală a suprafeţei de şedere nu 

exercită presiune asupra părții posterioare a membrelor 
inferioare. În caz contrar, este necesară scurtarea 
suprafeţei de şedere şi înclinarea înspre înapoi a pernei. 

o În cazul unui utilizator de scaun rulant înalt, luaţi în 
considerare ridicarea părţii frontale a suprafeţei de şedere 
sau înclinarea suprefeţei de şedere şi spătarului. Astfel, 
membrele inferioare ale utilizatorului vor fi situate mai sus, 
mai mult înspre înainte şi, probabil, în intervalul de opțiuni 
de ajustare a suporturilor de picioare standard. 

Atunci când efectuaţi oricare dintre aceste ajustări, verificaţi 
daca roţile frontale pot să se învârtească fără a se lovi de 
suporturile de picioare sau de picioarele utilizatorului de 
scaun rulant.  
Dacă aceste ajustări nu pot fi efectuate pe scaunul rulant 
disponibil sau dacă nu putem face suficiente ajustări, vor fi 
necesare modificări. 

 

Problemă: 
o Unul sau niciunul dintre genunchi nu poate fi flectat pentru 

atingerea poziţiei neutre de şedere 
Posibilă soluţie DSP:  
o Furnizarea unui suport de picioare pliabil pe verticală, 

dacă este disponibil. 
o Deplasați suportul de picioare înspre înainte, dacă acest 

lucru este posibil. 
o Dacă este posibil, luaţi în considerare furnizarea unui 

scaun rulant cu trei roţi. Adăugați suportul de picioare la 
bara orizontală centrală. 

o Extindeţi suportul de picioare, adăugând lemn sau metal. 
o Extindeţi bara suportului pentru picioare pentru o poziție 

înspre îaninte. Acest lucru poate implica sudare şi trebuie 
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efectuată de către o persoană cu foarte bune cunoştinţe 
tehnice şi abilităţi de lucru cu metalele.  

Indiferent de soluţie, este important să vă asiguraţi că 
lungimea totală a scaunului rulant va avea cea mai mică 
valoare posibil. 

 

Problemă: 
o Unul sau niciunul dintre picioare nu ajunge la suportul de 

picioare, iar poziția acestuia nu poate fi ajustată suficient. 
Posibilă soluţie DSP: 
o Inserţii plane pentru suportul de picioare – se pot plasa 

inserţii plane pentru ambele picioare sau doar pentru unul 
dintre ele (la fel ca în imagine). 

 
 
 
 

Problemă: 
o Postură fixă non-neutră a gleznei. 
Soluţii DSP: 
o Inserţii unghiulare pentru suportul de picioare - pot fi 

folosite pentru susţinerea posturii existente şi pentru 
prevenirea modificărilor posturale ulterioare. 

Majoritatea inserţiilor unghiulare pentru suportul de picioare 
sunt confecționate individual, în funcţie de nevoile 
utilizatorului de scaun rulant. 
Scopul inserţiilor unghiulare pentru suportul de picioare este 
creșterea zonei de contact dintre suportul pentru picioare și 
picioarele utilizatorului de scaun rulant. 

 

Problemă: 
o Gamba alunecă înspre spate. 
Soluţie DSP: 
o Centura pentru gambe – frecvent, aceasta este furnizată 

împreună cu scaunul rulant sau poate fi confecționată din 
material de tip Velcro. 

 

 

Problemă: 
o Mişcare necontrolată sau instabilitate a piciorului pe 

suportul pentru picioare. 
Soluţie DSP: 
o Centuri pentru picior. 
 

 

Centura pentru picior din spatele călcâiului previne 
alunecarea înspre înapoi a piciorului.  
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Centura pentru picior la nivelul gleznei oprește alunecarea 
înspre înainte a piciorului şi ridicarea călcâiului.  
 

 

Centura pentru picior peste partea frontală a piciorului previne 
ridicarea degetelor de la picioare. 
 
 
 

 
 
5. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Explicaţi: Aceste puncte sunt importante pentru toate 
sesiunile anterioare în care s-a discutat despre DSP-uri. 
Citiţi punctele cheie. 
Verificaţi dacă există întrebări. 
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Sesiunea practică 1: Evaluarea şi prescrierea (selecţia)  
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanţii vor putea: 
 să demonstreze modalitatea de realizare a evaluării - nivel intermediar, lucrând 

în grup și cu asistenţă. 
 să demonstreze modalitatea de prescriere (selecție) a scaunul rulant - nivel 

intermediar, lucrând în grup și cu asistenţă. 

R
E

S
U

R
S

E 

 Listă de verificare și observaţii pentru formator: Sesiunea practică; 
 Formular de consimţământ pentru poză; 
 formulare de evaluare şi de prescriere (selecţie) a scaunului rulant – nivel 

intermediar; 
 afiş: „Tabel dispozitive de suport postural (DSP)”; 
 Tabel de dispozitive de suport postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare 

participant;  
 spaţiu de evaluare curat şi delimitat, cu pat de evaluare şi paravan, pentru 

fiecare utilizator de scaun rulant;  
 bucăţi de spumă solidă/burete solid – câteva pentru întregul grup; 
 inserţii unghiulare din spumă solidă/burete solid – câteva pentru întregul grup; 
 modele de scaune rulante şi perne (excepţie situaţia în care evaluarea se 

realizează în comunitate); 
 Aparat foto digital; 
 metru sau şubler - 1 pentru fiecare grup, set de plăci pentru picioare - 1 pentru 

fiecare grup. 
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Adaptați conținutul acestei sesiuni, astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 factorii culturali – de exemplu, dacă este adecvată crearea grupelor mixte în 

vederea realizării evaluării; 
 atunci când participanţii realizează o evaluare, luaţi în considerare aspectele 

culturale legate de atingerea corpului altor persoane; 
 factorii lingvistici – de exemplu, dacă utilizatorii de scaune rulante care participă 

vorbesc o limbă cunoscută de toţi participanţii; 
 orice document pentru evaluarea sau prescrierea (selecția) unui scaun rulant de 

care are nevoie organizaţia unde are loc cursul - de exemplu, orice informaţii 
suplimentare despre utilizatorul de scaun rulant care apelează la serviciile lor 
(de ex., surse de trimitere); 

 modul în care formatorii vor gestiona problemele care pot apărea pe parcursul 
evaluării/prescierii (selecției) și care nu pot fi soluționate pe parcursul sesiunii 
sau al programului de instruire. De exemplu, nevoi suplimentare ale utilizatorilor 
de scaun rulant care necesită recomandări sau echipamente de mobilitate/DSP-
uri ce nu pot fi furnizate sau finalizate pe durata programului. 
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 Confirmaţi ora şi detaliile legate de deplasarea utilizatorilor de scaune rulante 

voluntari. Asiguraţi-vă că există băuturi răcoritoare pentru utilizatorii de scaune 
rulante şi membrii familiei/însoțitori. 

 Desemnați o persoană care să întâmpine utilizatorii de scaun rulant şi să le 
prezinte locul unde pot aştepta până la începerea sesiunii. 

 Pregătiţi un pat de evaluare cu paravan pentru fiecare grupă de lucru. Plasați 
toate echipamentele necesare evaluării pe patul de evaluare. 

 Asiguraţi-vă că scaunele rulante şi pernele sunt în stare bună de funcţionare. 
 Dacă sunt mai mult de trei grupe de participanţi, cereţi ajutorul unui alt formator, 

pentru o cât mai bună monitorizare a activității grupelor.  
 Decideţi componența grupelor de participanţi și care sunt utilizatorii de scaun 

rulant cu care va lucra fiecare echipă.  
 Afişul „Tabelul de dispozitive de suport postural (DSP)”. 
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1. Exersarea evaluării şi prescrierii (selecției): 
o Instrucţiuni şi organizare 
o Evaluare 
o Prescriere (selecţi) 
o Feedback 

 
15 
45 
30 
30 

Durata totală a sesiunii 120 
 
 
1. Exersarea evaluării şi prescrierii (selecției) (120 de minute) 
 
Note pentru formatori:  
1. Fotografii:  
o Cereţi fiecărui participant să semneze un formular de consimţământ pentru fotografii. 

Asiguraţi-vă că utilizatorii de scaune rulante înţeleg faptul că își acordă permisiunea în 
mod voluntar şi că fotografiile vor fi folosite în procesul de instruire, pe parcursul 
acestui modul de pregătire.  

o Pe parcursul sesiunilor practice, realizați fotografii ale utilizatorilor de scaune rulante 
care şi-au dat acordul, după cum urmează: 

o în scaunul rulant existent (dacă au unul), perspectivă frontală şi laterală; 
o pe parcursul evaluării fizice (poziţia așezat fără suport). 

2. Monitorizarea activității participanţilor: 
o Utilizaţi lista de verificare și observaţii pentru formator - Sesiunea practică 1, pentru a 

vă asigura că grupele parcurg toţi paşii sesiunii şi pentru a nota exemple de bună 
practică sau aspectele care necesită îmbunătăţire, în vederea oferirii de feedback.  

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: o Împărţiţi participanţii în grupe de câte 3 persoane.  

o Desemnați un responsabil pentru fiecare grup.  
o Comunicații fiecărei grupe numele utilizatorului de scaun rulant cu 

care va lucra.  
o Alocaţi fiecărui grup un loc pentru activitate. 
o Pezentaţi participanţilor locul unde pot găsi echipamentele necesare.  

Instrucţiuni: 
 

Explicaţi următoarele: 
Scopul sesiunii: 
o Scopul acestei sesiuni practice este efectuarea unei evaluări şi a unei 

prescrieri (selecţii). 
o Participanţii vor lucra cu acelaşi utilizator de scaun rulant pe tot 

parcursul zilei, trecând și prin etapa de reglare a produsului (a 
scaunului rulant) și de instruire a utilizatorului de scaun rulant. 
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o Dacă pe parcursul acestui program de instruire nu este posibilă 
pregătirea în totalitate a scaunului rulant, se vor face programări în 
vederea finalizării scaunului rulant. Totuşi, participanţii trebuie să 
încerce să parcurgă cât mai mult posibil din procesul de pregătire a 
scaunului rulant.   

Responsabilul: 
o Responsabilul fiecărei grupe se asigură că membrii echipei parcurg toţi 

paşii pentru evaluarea şi prescrierea (selecţia) scaunului rulant.  
o Responsabilul este principala persoană care comunică cu utilizatorul de 

scaun rulant şi, dacă este necesar, cu membrii familiei/însoțitorii. Astfel 
se evită crerea de confuzie.  

Observațiile și sprijinul oferit de formator: 
o Participanții pot cere asistență sau clarificări în orice moment al sesiunii 

practice.  
o Pe parcursul sesiunii, formatorii vor monitoriza fiecare grupă și vor oferi 

asistența necesară bunei desfășurări a activității.  
o După încheierea activității, participanții trebuie să solicite prezența unui 

formator pentru a discuta despre modul în care au completat formularul 
de evaluare. 

o După încheierea activității, participanții trebuie să solicite prezența unui 
formator pentru a discuta despre modul în care au completat formularul 
de prescriere (selecție). 

 
Durata de timp: 
o Participanţii trebuie să finalizeze evaluarea în 45 de minute şi 

prescrierea (selecţia) în 30 de minute.  
Întrebaţi participanţii: Care sunt paşii specifici etapei de evaluare? 
Aprobați răspunsurile corecte 
Întrebaţi participanţii: Care sunt paşii specifici etapei de prescriere 
(selecție)? Aprobați răspunsurile corecte 
Formulare de servicii: 
o Oferiţi fiecărui responsabil de grupă formulare de evaluare şi de 

prescriere (selecţie) a scaunului rulant - nivel intermediar. 
o La finalul sesiunii practice, strângeți formularele completate şi 

înmânaţi-le la următoarea sesiune practică.  
Reamintiți-le participanților că trebuie să implice în mod activ utilizatorul 
de scaun rulant, de-a lungul întregului proces.  
Întrebaţi: Există întrebări? Răspundeţi oricăror întrebări. 
Cereți fiecărei grupe să pregătească zona în care va lucra; și să invite apoi 
utilizatorul de scaun rulant cu care va lucra. 

Monitorizare 
şi suport: 

Monitorizați activitatea grupelor, asigurați-vă că activitatea se desfășoară 
în condiții de siguranță, observați și evaluați abilitățile participanților.  
Folosiți lista de verificare și observații pentru formator și notați observațiile 
legate de fiecare echipă.  
Pe parcursul sesiunii: 
o Informați participanții cu privire la durata de timp rămasă (verbal și/sau 

în scris pe tablă, pentru ca toți participanții să fie informați) pentru o mai 
bună administrare a timpului alocat exercițiului.  

o Asigurați-vă că utilizatorii de scaun rulant sunt implicați în mod activ. 
o Asigurați-vă că fiecare membru al echipei este implicat în mod activ. 
La finalul acestei sesiuni, cereți participanților să le mulțumească 
utilizatorilor de scaun rulant pentru participare şi explicaţi faptul că scaunul 
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rulant prescris (selectat) va fi pregătit pentru probare în cadrul următoarei 
sesiuni practice. 
Faceți fotografii utilizatorilor de scaun rulante care au semnat formularul 
de acord pentru fotografiere. 

Durata: Acordaţi 15 minute pentru instrucțiuni şi pregătire, 45 de minute pentru 
finalizarea evaluării, 30 de minute pentru completarea prescrierii și 30 de 
minute pentru feedback.  
Monitorizați timpul cu ajutorul listei de verificare și observaţii pentru 
formator.  

Feedback: Discutați despre exemplele de bună practică pe care le-ați observat pe 
parcursul sesiunii practice. 
Menționați aspectele unde participanții au nevoie de îmbunătățiri – fără a 
numi persoanele. 
Întrebaţi: Există întrebări? 

 
Note pentru formatori: Pe parcursul sesiunilor practice, este important să monitorizați 
durata de timp. Intervalele menționate mai sus sunt orientative, ele vor varia în funcție de 
experiența participanților, nevoile utilizatorului de scaun rulant și perioada necesară 
pregătirilor. Durata de timp necesară parcurgerii acestei va fi adaptată contextului. 

 
 
B.12: Pregătirea produsului (a scaunului rulant) 
 

O
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 La finalul acestei sesiuni, participanții vor știi: 
 să descrie procesul de pregătire al unui scaun rulant și a dispozitivelor de suport 

postural pentru un utilizator de scaun rulant care are nevoie de suport postural 
suplimentar. 
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Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.12: Pregătirea produsului (scaunului rulant); 
 Manualul participantului; 
 DVD: Pregătirea produsului (a scaunului rulant); 
 DVD: Efectuarea unei modificări a suportului pentru picioare; 
 Afiș: Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP); 
 Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare participant; 
 Listă preliminară utilizării scaunului rulant - nivel intermediar, laminat - 1 pentru 

fiecare participant; 
 Set DSP-uri:  
 Materiale DSP; 
 Masă de lucru sau o masă solidă. 
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Cunoștințe dobândite anterior: 
 Informațiile legate de ajustarea unui scaun rulant cu antrenare manuală, pentru 

ca acesta să se potrivească utilizatorului de scaun rulant sunt prezentate în 
Servicii pentru scaune rulante. Pachet de instruire - nivel de bază. Se presupune 
că participanții dețin deja următoarele abilități: 
o de ajustare a scaunului rulant, în așa fel încât acesta să fie pe măsura 

utilizatorului de scaun rulant, care să poată menține poziția așezat fără 
suport; 

o de verificare a modului în care scaunul rulant este pregătit pentru a fi utilizat 
în condiții de siguranță, cu ajutorul listei de verificare preliminare utilizării 
scaunului rulant. 

Adaptați conținutul acestei sesiuni în așa fel încât informațiile să fie în concordanță 
cu contextul în care participanții vor lucra. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Tipurile de scaune rulante disponibile la nivel local. 
 Unde, cum și din ce materiale vor fi confecționate dispozitivele de suport 

postural și cum vor fi efectuate modificările. 
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Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și 
citiți planificarea sesiunii. 
 
Afișați „Tabelul de dispozitive de sprijin postural (DSP)”. 
 Luați mostrele de DSP din setul DSP și plasați-le pe o masă a sălii de curs, 

unde să aveți acces ușor la ele. 
 Aranjați mostrele de materiale pentru DSP pe o masă (masă de lucru), în fața 

sălii de curs. 
Aranjați sala de curs astfel încât participanții să stea într-un semicerc, orientați către 
partea din față a sălii. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Planificarea și efectuarea pregătirii scaunului rulant și DSP-urilor 
3. Aspecte de reținut în procesul de confecționare a DSP-urilor 
4. Materiale pentru DSP-uri și modificări 
5. Recapitulare puncte cheie 

7 
10 
10 
30 
3 

Durata totală a sesiunii 60 
 
 
1. Introducere (7 minute) 
 

 

Explicați:  
o A cincea etapă în procesul de furnizare a serviciilor de 

scaune rulante este pregătirea produsului (a scaunului 
rulant).  

o Pregătirea produsului (a scaunului rulant) înseamnă 
configurarea scaunului rulant și pregătirea DSP-urilor 
prescrise (selectate). 
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o La nivel intermediar, pregătirea preliminară a scaunului 
rulant este posibilă doar până într-un anumit punct, 
înainte ca probarea sa de către utilizatorul să devină 
necesară.  

o În modulul de instruire de nivel intermediar, pregătirea 
scaunului rulant poate fi efectuată doar până la un anumit 
punct fără ca probarea echipamentului de mobilitate să 
devină necesară.  

o Etapele care corespund pregătirii produsului (a scaunului 
rulant) și probării acestuia trebuie repetate până când 
scaunul rulant corespunde în totalitate. 

o În mod frecvent, DSP-urile nu vor fi fixate definitiv înainte 
de prima probare. Astfel, vom putea face ajustări și după 
etapa de probare. 

 
Întrebați: Care credeți că sunt acele DSP care, în mod obișnuit, vor avea nevoie de 
ajustări odată ce utilizatorul folosește în scaunul rulant? Notați răspunsurile. 
 
Răspunsurile pot include DSP-urile enumerate mai jos, precum și altele: 
o Tetiera, inserția anterioară oaselor bazinului, inserțiile laterale pentru trunchi, înălțimea 

suportului de picioare și orice modificare a suporturilor de picioare etc. 
 
Explicați: Este important să reținem acest aspect atunci când pregătim un scaun rulant 
pentru un utilizator care are nevoie de suport postural suplimentar. Încercați ca înainte de 
probarea de către utilizator, pregătirea scaunului rulant și a DSP-urilor să fie cât mai 
avansată - totuși, nu fixați sau nu acoperiți cu tapițerie elemente ce nu pot fi ajustate cu 
ușurință.  
 

 

Explicați: În această sesiune: 
o vom discuta despre modul în care se face planificarea 

pregătirii produsului; 
o vom enumera aspecte importante care trebuie luate în 

considerare pe parcursul pregătirii DSP-urilor; 
o vom discuta despre diferitele materiale care pot fi folosite 

pentru confecționarea DSP-urilor. 
Explicați: După această sesiune, participanții vor pregăti 
scaunele rulante pentru utilizatorii evaluați în sesiunea 
practică 1.  

 

 

Pregătiți vizionarea materialului video: Pregătirea produsului (a 
scaunului rulant).  
o În acest material video este prezentat un exemplu de pregătire a unui 

scaun rulant. Utilizatorul copil din materialul video se numește Ali. A 
revenit la furnizorul de servicii de scaune rulante pentru noi ajustări, 
deoarece scaunul său rulant nu îl susține atât de bine precum ar avea 
nevoie.  

o Ali este diagnosticat cu scolioză (coloana vertebrală curbată înspre 
lateral), iar bazinul său este orientat înspre lateral. Bazinul lui Ali este într-
o postură vicioasă fixă. Musculatura trunchiului este foarte slabă. 
Personalul furnizor de servicii de scaune trebuie să crească gradul de 
suport oferit de scaunul rulant al lui Ali.   

o Observați modul în care personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
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lucrează, incluzându-i pe Ali și pe mama sa în toate discuțiile.  
o De asemenea, observați modul în care DSP-urile sunt verificate de fiecare 

dacă când se efectuează o modificare/ajustare.  
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 
 
2. Planificarea și efectuarea pregătirii scaunului rulant și DSP-urilor (10 minute) 
 

 

Explicați:  
o Acest program de instruire prevede următoarea ordine a 

operațiunilor: 
A: Planificarea și pregătirea; 
B: Ajustarea scaunului rulant și pregătirea DSP-urilor pentru 
probare; 
C: Parcurgerea pașilor preliminari utilizării scaunului rulant, 
pentru a ne asigura că acesta poate fi folosit în condiții de 
siguranță. 
 

 
A: Planificare și pregătire 
o Înainte de a demara pregătirea scaunului rulant, este importantă planificarea activității.  
o Planificarea atentă este cu atât mai importantă cu cât activitatea de pregătire a 

scaunului rulant este transferată unei alte persoane (de exemplu, unui tehnician care 
lucrează într-un atelier) sau dacă este efectuată de mai multe persoane.  

o Planificarea și pregătirea implică următorii pași: 
o Revedeți formularul de prescriere (selecție) a scaunului rulant de nivel intermediar:  

o asigurați-vă că toată persoanele implicate înțeleg informațiile cuprinse în formular;  
o asigurați-vă că în formular sunt înregistrate suficiente informații pentru pregătirea scaunului 

rulant. De exemplu - sunt notate în formular toate dimensiunile necesare? Sunt suficient de 
detaliate descrierile diferitelor dispozitive de suport postural? Este posibil să fie necesare 
discuții sau clarificări suplimentare.  

o Decideți modalitatea prin care scaunul rulant selectat va oferi gradul de suport postural 
suplimentar necesar:  

o Priviți scaunul rulant care urmează să fie folosit și puneți următoarele întrebări:  
o Ce ajustări pot fi făcute acestui scaun rulant pentru a oferi suportul necesar?  
o Ce DSP-uri sunt deja montate pe scaunul rulant? 

o În cazul în care este nevoie de modificări sau dacă trebuie adăugate dispozitive de 
suport postural, decideți: 
o Există suporturi prefabricate care pot fi folosite? Dacă da - cum vor fi acestea 

montate pe scaunul rulant? 
o Dacă modificările sau dispozitivele de suport postural trebuie confecționate din 

materii prime - ce materiale vor fi folosite și cum vor fi fixate pe scaunul rulant 
dispozitivele de suport postural?  

o Nu uitați să luați în considerare modul în care scaunul rulant și dispozitivele de suport 
postural vor funcționa împreună.  

o Pregătiți o listă de sarcini: 
o enumerați sarcinile care trebuie efectuate pentru a pregăti scaunul rulant; 
o dacă sunt implicate mai multe persoane, decideți care sunt sarcinile fiecăreia.   

 
B: Ajustarea scaunului rulant și pregătirea DSP-urilor pentru montare 
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Consultați secțiunea „ Cum se confecționează dispozitivele de suport postural?” din 
Manualul participantului. 
 
C: Efectuarea verificărilor pentru utilizarea în condiții de siguranță a scaunului 
rulant 
Lista de verificare preliminară utilizării scaunului rulant a fost prezentată în Servicii pentru 
utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire-nivel de bază. Cereți participanților să 
consulte lista preliminară utilizării scaunului rulant - nivel intermediar din Manualul 
participantului. 
Întrebați: Sunt toți participanții familiarizați cu modul de utilizare al acestei liste de 
verificare? Există întrebări legate de completarea acestei liste de verificare? Răspundeți 
la orice întrebare. 
o Lista de verificare trebuie parcursă înainte de sosirea utilizatorului în vederea probării 

produsului (a scaunului rulant).  
o După fiecare probare, pot fi identificate noi elemente ce necesită ajustări.  
o După fiecare ajustare sau modificare și înainte ca utilizatorul să îl probeze, scaunul 

rulant trebuie verificat, pentru a ne asigura că este pregătit pentru folosirea în condiții 
de siguranță.  

 
Explicați: Rețineți că etapele de pregătire și probare a produsului pot fi repetate de mai 
multe ori înainte ca echipamentul de mobilitate să se potrivească în totalitate utilizatorului 
de scaun rulant. 
 
 
3. Aspecte de reținut în procesul de confecționare a DSP-urilor (10 minute) 
 

 

Explicați: La începutul programului de instruire am discutat 
despre așteptările utilizatorilor de scaun rulant. Am discutat 
despre cât de important este faptului ca scaunul rulant și 
suportul postural suplimentar să fie: 

o să fie practice și ușor de utilizat; 
o să fie confortabile și să nu crească nivelul de 

disconfort; 
o să asiste utilizatorii de scaun rulant în desfășurarea 

activităților în maniera dorită de ei și să nu creeze 
obstacole în acest sens; 

o să fie agreabile din punct de vedere estetic și să „nu 
iasă prea mult în evidență”. 

 
Explicați: Atunci când pregătiți un scaun rulant cu suport postural suplimentar, aveți în 
vedere următoarele aspecte: 
 

 

1. DSP-urile trebuie să ofere suficient suport 
Întrebați: Pe parcursul sesiunii practice, în lucrul cu 
utilizatorul de scaun rulant, ați folosit întreaga suprafață a 
mâinii pentru a furniza suport? Încurajați participanții să 
răspundă. 
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Răspunsuri: 
o uneori întreaga suprafață a mâinii; 
o uneori doar vârful degetelor; 
o uneori doar o parte a mâinii. 
 
Explicați: Gradul de suport necesar fiecărui utilizator de scaun rulant va varia. 
Dispozitivele de suport postural trebuie să furnizeze suportul de care are nevoie fiecare 
utilizator de scaun rulant, acolo unde acest lucru este necesar și pe suprafața 
corespunzătoare.  
 

 

2. Dispozitivele de suport postural și scaunele rulante 
funcționează unitar, ca un sistem complet. 

o Adăugarea elementelor de suport postural 
suplimentar poate schimba întregul sistem al 
scaunului rulant. De exemplu:  

o Adăugarea DSP-urilor poate modifica dimensiunile 
interioare ale scaunului rulant.  

a 
 

Întrebați: Care sunt acele DSP-uri care au impact asupra măsurătorilor componentelor  
interioare ale scaunului rulant (de exemplu, lățimea suprafeței de ședere și adâncimea 
suprafeței de ședere)? Notați răspunsurile. 

 
Explicați: Un alt exemplu al impactului DSP-urilor asupra scaunului rulant: 
o Adăugarea DSP-urilor poate influența centrul de greutate al scaunului rulant – 

crescând sau diminuând riscul de răsturnarea al acestuia (de exemplu, adăugarea unei 
tetiere sau unei componente cu greutate crescută). 

 

 

3. Evitarea creării zonelor unde se exercită un nivel 
ridicat de presiune 
Dispozitivele de suport postural pot exercita uneori presiune 
asupra anumitor zone ale corpului utilizatorului de scaun 
rulant. De exemplu: 

 dacă utilizatorul are nevoie de un grad ridicat de 
suport pentru a preveni înclinarea trunchiului înspre 
lateral, inserțiile laterale pentru trunchi ar putea 
constitui o zonă unde presiunea exercitată să fie prea 
mare. În astfel de situații, luați în considerare 
distribuirea forței exercitate prin creșterea suprafeței 

Răspunsuri: 
o adăugarea inserțiilor laterale pentru bazin poate reduce lățimea disponibilă a suprafeței 

de ședere; 
o orice DSP adăugat la suprafața spătarului poate „reduce” adâncimea disponibilă a 

suprafeței de ședere, iar aici includem: 
o inserția posterioară pentru bazin; 
o adăugarea unei inserții unghiulare pentru deschiderea unghiului dintre suprafața de 

ședere și spătar; 
o adăugarea unei perne sau creșterea înălțimii unei perne va ridica utilizatorui în scaunul 

rulant și va scurta distanța dintre partea superioară a pernei și limita superioară a 
spătarului.  
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de contact. Asigurați-vă întotdeauna că există suficient 
material pentru a acoperi întreaga suprafață a 
dispozitivelor de suport postural și partea interioară a 
centurilor.   

 

4. Asigurați-vă că dispozitivele de suport postural sunt 
practice și nu reduc capacitatea utilizatorilor de scaun 
rulant de a desfășura diverse activități 
Întrebați: Care sunt aspecte care trebuie luate în considerare 
pentru a vă asigura că DSP-urile sunt practice și nu reduc 
capacitatea de desfășurare a activităților? 
Răspunsuri: 

o Dacă utilizatorul de scaun rulant transportă scaunul într-
un autoturism, asigurați-vă că după montarea DSP-urilor, 
echipamentul de mobilitate încape în portbagajul 
vehiculului. 

o Dacă utilizatorul de scaun rulant efectuează transferul în 
și din scaunul rulant în mod independent, DSP-urile  
montate ar putea face mai dificil acest lucru?  

o Utilizatorul (însoțitorul) întâmpină vreun obstacol în 
acționarea frânelor? 

o Utilizatorul de scaun rulant are în continuare posibilitatea 
de a efectua propulsia în mod independent? 

Explicați: Rețineți - utilizatorii au nevoie de scaune rulante și 
sisteme de poziționare care sunt practice și ușor de utilizat și 
care îi ajută să fie cât mai activi posibil.  

 
Explicați:  
o Anumite DSP-uri sunt foarte simple și pot fi confecționate într-un atelier tipic. Altele 

sunt mai compleze și necesită mai multe abilități tehnice sau diverse facilități.   
o Personalul furnizor de servicii de scaune rulante nu trebuie să confecționeze el însuși 

dispozitivele de suport postural, ci are posibilitatea de a colabora cu tehnicieni. 
Reprezentanții furnizorului de servicii de scaune rulante trebuie să dea indicații cu 
privire la elementul de care este nevoie și la modul său de funcționare, iar tehnicienii 
găsesc soluții pentru confecționarea acestuia din materialele disponibile la nivel local. 

 
 
4. Materialele și instrumentele necesare confecționării dispozitivelor de suport 
postural și efectuării modificărilor (30 minute) 
 
Note pentru formatori:  
o Această secțiune va fi adaptată în funcție de materialele disponibile la nivel local și de 

materialele disponibile pentru această sesiune de instruire.  
o În cazul în care acest lucru este posibil, se recomandă ca această sesiune să se 

desfășoare în același atelier/spațiu în care participanții vor confecționa DSP-urile pe 
parcursul Sesiunii practice 2. Aranjați materialele pe o masă de lucru de dimensiuni 
mari și cereți participanților să se poziționeze în jurul acesteia. 

 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 183. 
 

 

Pregătiți vizionarea materialului video: Modificarea suportului de 
picioare. În acest material video vom vedea modul în care personalul furnizor 
de servicii de scaune rulante efectuează modificări ale suportului de picioare 
pentru Tasi, un utilizator cu glezna într-o poziție vicioasă accentuată (postură 
fixă non-neutră). Priviți cu atenție pentru a identifica materialele folosite. 
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 
 

 
Întrebați: Care au fost materialele folosite pentru modificarea suportului de picioare?   
 
Răspunsuri: 
o poliuretan rigid; 
o cauciuc pentru confecționarea tălpilor de încălțăminte; 
o lipici/adeziv pentru spumă/burete. 
 
Prezentați mostre ale materialelor enumerate mai jos și ale DSP-urilor care au fost 
confecționate din acestea.  
Explicați la ce pot fi folosite materialele și care sunt aspectele pe care trebuie să le aibă în 
vedere participanții atunci când aleg materialele. 
Folosiți informațiile de mai jos pentru a vă ghida.  
 
Materiale Dispozitive de suport 

postural (DSP) sau 
modificări pentru care 
pot fi folosite 
materialele: 

Aspecte importante în alegerea 
materialelor pentru 
confecționarea dispozitivelor de 
suport postural sau efectuării 
modificărilor: 

Metal/plastic/lemn Metalul/plasticul/lemnul 
formează structura unui 
DSP -de exemplu, 
suprafețe de ședere și 
spătare rigide.  
Lemnul sau metalul poate 
fi folosit pentru 
confecționarea 
dispozitivelor de fixare a 
inserției laterale pentru 
trunchi de spătarul 
scaunului rulant. 
 

Placajul de 12 mm este foarte util în 
confecționarea spătarelor și 
suprafețelor de ședere rigide. Este 
rezistent, dar are o greutate relativ 
mică. Placajul stratificat este cel 
mai rezistent; totuși, poate fi mai 
scump. 
Pentru confecționarea spătarelor 
rigide se pot folosi plăci de aluminiu 
de 3 mm și plăci acrilice de 6 mm 
sau plăci de plastic ABS, dacă sunt 
disponibile. Plierea plăcii poate 
crește gradul de rigiditate. 
Atunci când utilizați orice tip de 
plăci, asigurați-vă că ați eliminat 
sau ați acoperit cu material 
marginile ascuțite, pentru a proteja 
siguranța utilizatorului de scaun 
rulant. 

Burete/căptușeală  Buretele/spuma se 
utilizează în cazul tuturor 
DSP-urilor, în zonele în 
care acestea intră în 
contact direct cu corpul 

Căutați materialele în magazinele 
locale și contactați fabricile care 
produc spumă/burete, încălțăminte, 
saltele sau mobilă pentru a 
identifica la nivel local sursele de 
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utilizatorului de scaun 
rulant. 
Buretele rigid/spuma 
rigidă, care își menține 
forma, se utilizează pentru 
ca DSP-urile să aibă forma 
adecvată, necesară 
furnizării de suport 
postural. 
Buretele/spuma cu o 
rigiditate mai mică au rolul 
de a crește gradul de 
confort și de a reduce 
nivelul de presiune 
exercitată. 
Exemple de utilizare ale 
buretelui/spumei: 
 se adaugă 

burete/spumă la 
centuri, cu scopul de a 
distribui egal presiunea 
exercitată și de a crește 
nivelul de confort; 

 buretele rigid/ spuma 
rigidă se utilizează 
pentru confecționarea 
inserției unghiulare 
laterale pentru trunchi, 
se adaugă pernei 
pentru a crea o inserție 
unghiulară exterioară 
pentru coapse sau o 
inserție unghiulară 
interioară pentru 
coapse; 

 buretele foarte rigid (de 
ex., poliuretan) sau 
spuma cu un grad 
ridicat de rigiditate sunt 
necesare pentru 
confecționarea 
inserțiilor plane sau 
unghiulare pentru 
suportul de picioare ori 
pentru inserțiile laterale 
pentru trunchi.  

spumă/burete. 
Încercați să găsiți la nivel local 
spumă/burete de grosime variată 
(25 mm și 50 mm) și cu grade de 
rigiditate diferite.  
Poliuretanul este un exemplu de 
spumă foarte rigidă, care oferă 
rezistență și structură solidă în 
vederea confecționării de DSP-uri. 
Uneori, acest material poate fi găsit 
în fabricile de încălțăminte.  
Cauciucul rigid, folosit pentru 
încălțămintea purtată de regulă la 
ștrand, poate înlocui poliuretanul. 
Buretele din fulgi încleiați, de foarte 
bună calitate este un exemplu de 
burete cu rigiditate medie. Acesta 
poate fi folosit ca bază pentru o 
pernă cu contur/cu straturi, pentru 
confecționarea inserțiilor 
posterioare pentru bazin sau a celor 
anterioare oaselor bazinului, 
precum și pentru adăugarea la 
spătarul rigid a stratului conturat. 
Spuma/buretele cu grad scăzut de 
rigiditate, folosite la fabricarea 
saltelelor, se recomandă pentru 
confecționarea straturilor de confort. 
Buretele cu un grad de rigiditate 
scăzut sau spuma „moale”, 
disponibile la scară largă, la un preț 
scăzut, nu sunt recomandate în 
confecționarea pernelor pentru 
reducerea presiunii decât cu o bază 
din burete/spumă mai rigide. 
Fibra de nucă de cocos poate fi 
folosită în locul spumei 
rigide/buretelui rigid. 

Material textil Materialul textil este folosit 
pentru acoperirea 
suprafeței DSP-urilor. 
 

Căutați un material textil care este 
rezistent și ușor de curățat (prin 
ștergere sau prin îndepărtarea în 
vederea spălării). Materialul textil 
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impermeabil se folosește pentru 
suprafața de ședere, perna sau 
spătarul scaunului rulant în cazul în 
care utilizatorul are probleme de 
management vezical și intestinal. 
Un material textil moale, folosit 
pentru fabricarea tricourilor 
(bumbac sau bumbac/lycra), poate 
fi folosit pentru tetiere, inserții 
laterale pentru trunchi sau inserții 
unghiulare laterale pentru trunchi. 
Un material textil cu un anumit grad 
de elasticitate se va adapta cu mai 
multă ușurință formei DSP-ului. 
În general, materialele textile 
sintetice vor crește temperatura la 
nivelul suprafaței pielii utilizatorului 
de scaun rulant mai mult decât cele 
naturale. 
În măsura în care este posibil, 
încercați să dispuneți de mai multe 
culori și oferiți utilizatorului opțiunea 
de a alege.  

Chingi din 
nailon/Velcro/catarame 

Chingile din 
nailon/Velcro/cataramele 
sunt folosite pentru centuri, 
incluzând centurile pentru 
bazin, hamul pentru umeri 
și centurile pentru picioare 
și gambe.  

Chingile din nailon de 25 mm, 35 
mm și 50 mm sunt foarte 
folositoare. Cu cât centura este mai 
lată, cu atât presiunea exercitată se 
distribuie mai uniform. Topirea 
capătului chingilor de nailon previne 
desfacerea acestora. Chinga din 
bumbac este mult mai ineficientă. 
Cataramele de tipul celor folosite la 
rucsacuri sunt foarte ușor de 
utilizat. Încercați să folosiți 
catarame de o bună calitate, 
deoarece acestea au o durată mai 
mare de utilizare. Conectați 
elementele cataramelor și trageți de 
ele, pentru a testa funcționarea lor. 
Ar trebui să se închidă și să se 
deschidă ușor și să nu se desfacă 
atunci când nu sunt deblocate.   
Materialul de tip Velcro constituie 
un sistem bun de prindere. El 
trebuie menținut curat, în caz 
contrar există riscul ca el să nu mai 
funcționeze.  
Trebuie introduse inserții din 
burete/spumă moale sub toate 
centurile, pentru a proteja corpul 
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utilizatorului de scaun rulant. 

Adezivi Adezivii sunt folosiți pentru 
lipirea lemnului și buretelui/ 
a spumei. 

Se recomandă să aveți un stoc de 
adeziv pentru lemn (cunoscut sub 
numele de adeziv de tip aracet) și 
adeziv pentru burete (adeziv de 
contact, pentru încălțăminte).  
Asigurați-vă că persoanele care 
utilizează adezivul știu cum să îl 
folosească în mod corespunzător. 

Sisteme de fixare Sistemele de fixare sunt 
folosite pentru atașarea 
DSP-urilor la scaunul 
rulant. 

Sistemele de fixare utilizate includ: 
o șuruburi cu piulițe (preferabil 

contrapiulițe) și șaibe; 
o piulițe pentru lemn (prinse în 

placaj în locul unei piulițe); 
o capse (pentru fixarea tapițeriei).  
Evitați utilizarea șuruburilor ascuțite, 
deoarece pot deveni periculoase în 
cazul în care DSP-ul se 
deteriorează. 

 
 
5. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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Sesiunea practică 2: Pregătirea produsului (a scaunului rulant) 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze, lucrând în echipă sau cu asistență, modalitatea de pregătire a 

unui scaun rulant și a DSP-urilor pentru un utilizator de scaun rulant care 
necesită suport postural suplimentar . 

R
E

S
U

R
S

E 

 Caiet de exerciții practice; 
 Listă de verificare și observații pentru formator: Sesiunea practică 2; 
 Formulare de evaluare, prescriere (selecție) a scaunului rulant - nivel 

intermediar din Sesiunea practică 1 (completate și necompletate); 
 Afiș: „Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP)”; 
 Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare participant;  
 Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant - nivel intermediar - 1 

pentru fiecare participant; 
 Set DSP-uri:  
 Scaune rulante și materiale DSP;  
 Masă de lucru și seturi de instrumente – 1 pentru fiecare grup; 

C
O

N
TE

X
T 

Ș
I C

U
N

O
ȘT

IN
ȚE

 
D

O
B
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N

D
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E
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N
TE

R
IO

R
 

Cunoștințe dobândite anterior: 
 pregătirea produsului (a scaunului rulant) - nivel de bază; vezi Servicii pentru 

utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază; 
 modalitatea de parcurgere a listei de verificare preliminare utilizării scaunului 

rulant - vezi Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel 
de bază. 

Adaptați conținutul acestei sesiuni în așa fel încât informațiile să fie în concordanță 
cu contextul în care participanții vor lucra. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 scaunele rulante, materialele pentru confecționarea DSP-urilor și instrumentele 

pe care le vor avea la dispoziție la locul lor de muncă; 
 numărul de dispozitive ce trebuie confecționate din materii prime sau volumul de 

asamblări ale scaunelor rulante. Formatorii trebuie să adapteze durata sesiunii 
în funcție de acești factori (acest lucru poate afecta întregul orar al programului 
de instruire).  

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T 

 Asigurați prezența unui tehnician cu experiență în ceea ce privește pregătirea 
produsului (a scaunului rulant), pentru a susține formatorul și pentru a oferi 
asistență participanților.  

 Înainte de începerea sesiunii practice, cereți participanților să poarte 
încălțăminte care acoperă piciorul. 

 Poziționați scaunele rulante selectate în zona desemnată ca fiind spațiul de 
lucru. 

 Pregătiți un spațiu de lucru pentru fiecare grupă, dotat cu masă de lucru și set 
de instrumente. Plasați materialele pentru DSP-uri în așa fel încât participanții 
să poată lucra cât mai eficient. 

 Aranjați mostrele de DSP din setul și poziționați-le pe o masă în fața sălii de 
curs, unde să aveți acces ușor la ele. 

 Folosiți afișul „Tabelul de dispozitive de sprijin postural (DSP)”. 
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P
R
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N
TA

R
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1. Pregătirea produsului (a scaunului rulant): 
o Intrucțiuni și organizare; 
o Planificare și pregătire; 
o Ajustarea scaunului rulant și pregătirea DSP-urilor pentru probare; 
o Efectuarea verificărilor preliminare utilizării în condiții de siguranță a 

scaunului rulant. 
o Feedback: 

 
10 
15 
80 
15 
30 

Durata totală a sesiunii 150 
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1. Pregătirea produsului (a scaunului rulant) (150 de minute) 
 
Note pentru formatori:  
Observarea activității participanților: 
o Utilizați lista de verificare și observații pentru formatori utilizată în Sesiunea practică 1, 

pentru a vă asigura că grupele parcurg toți pașii sesiunii și pentru a nota exemple de 
bună practică sau aspecte ce trebuie îmbunătățite, care vă vor ajuta să oferiți 
feedback.  

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: o Împărțiți participanții în grupe; componența acestora este aceeași ca în 

Sesiunea practică 1. 
o Desemnați un responsabil pentru fiecare grupă (poate fi același ca în 

Sesiunea practică 1 sau un alt responsabil). 
o Alocați fiecărei grupe un spațiu pentru desfășurarea activității. 
o Explicați participanților unde pot găsi materialele și instrumentele.  

Instrucțiuni
: 
 

Explicați următoarele aspecte: 
 
Scopul sesiunii: 
o Obiectivul acestei sesiuni practice este pregătirea scaunului rulant și a 

DSP-urilor pentru utilizatorul de scaun rulant evaluat în Sesiunea 
practică 1. 

 
Siguranța în spațiul de lucru: 
Înainte de a începe să lucreze cu instrumente și materiale, participanții 
trebuie să cunoască următoarele cinci reguli de siguranță: 
o În atelier se va purta încălțăminte care acoperă piciorul. 
o  Elementele care trebuie tăiate sau perforate vor fi fixate în prealabil. 
o Se vor utiliza ochelari de protecție în timpul folosirii mașinilor-unelte sau 

a instrumentelor ascuțite. 
o Spațiul de lucru și căile de acces trebuie să fie amenejate corect și să fie 

curate; 
o Lama instrumentului de tăiat nu va fi îndreptată niciodată către cel care 

efectuează operațiunea de tăiere sau către alte persoane. 
 
Responsabilul: 
o Responsabilul fiecărei grupe se asigură că sunt parcurși toți pașii 

necesari pregătirii scaunului rulant.   
 
Observațiile și sprijinul oferit de formator: 
o Participanții pot cere asistență sau clarificări în orice moment al sesiunii 

practice.  
o Pe parcursul sesiunii, formatorii vor monitoriza fiecare grupă și vor oferi 

asistența necesară bunei desfășurări a activității.  
 
Formulare: 
o Înmânați fiecărui responsabil de grup formularele de evaluare și cele de 

prescriere (selecie) – nivel intermediar completate în Sesiunea practică 
1. 

o La finalul sesiunii practice adunați formularele completate și înmânați-
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le la următoarea sesiune practică. 
 
Întrebați: Există întrebări? Răspundeți la orice întrebare. 

Monitorizar
e și suport: 

Monitorizați activitatea grupelor, asigurați-vă că sunt respectate regulile de 
siguranță, observați și evaluați abilitățile participanților.  
Folosiți lista de verificare și observații pentru formator pentru a nota 
observațiile legate de fiecare grup.  
Pe parcursul sesiunii: 
o Informați participanții cu privire la durata de timp rămasă (verbal și/sau 

în scris pe tablă, pentru ca toți participanții să fie informați) pentru o mai 
bună administrare a timpului alocat exercițiului.  

o Asigurați-vă că fiecare membru echipei este implicat în mod activ în 
desfășurarea activității. 

Note pentru formatori: Veți constata că există diferențe între abilitățile 
tehnice ale participanților. Dacă este posibil, încurajați toți participanții să 
exerseze pregătirea scaunului rulant și a DSP-urilor. Oferiți suportul tehnic 
de care au nevoie participanții.  

Durata: o Se recomandă ca participanții să respecte secvențele prezentate mai 
jos: 

o A: Planificare și pregătire (15 minute).  
 Cereți participanților să noteze în Caietul de exerciții 

practice sarcinile ce trebuie efectuate (Sesiunea practică 2: 
Pregătirea produsului (a scaunului rulant) - listă de 
verificare a sarcinilor). 

o B: Ajustarea scaunului rulant și pregătirea DSP-urilor pentru 
probare (80 de minute). 

o C: Verificarea preliminară utilizării în condiții de siguranță a 
scaunului rulant (15 minute).  

 Cereți participanților să folosească lista de verificare 
preliminară utilizării scaunului rulant - nivel intermediar din 
Caietul de exerciții practice (Sesiunea practică 2: 
Pregătirea produsului (a scaunului rulant) - Listă de 
verificare preliminară utilizării scaunului rulant - nivel - 
intermediar). 

o Înainte de a trece la următorul pas, participanții și formatorul 
verifică împreună modul în care au fost îndeplinite cerințele 
exercițiului.;  

o acordați 30 de minute pentru feedback.  
o În cazul în care trebuie pregătit un lot de scaune rulante, durata de timp 

alocată va crește.  
Feedback: Cereți fiecărei grupe să prezinte pe scurt cazul utilizatorului de scaun căruia 

i-a fost pregătit scaunul rulant. Fiecare grupă trebuie să explice: 
o ce modificări au fost efectuate sau ce DSP-uri au fost montate și de ce. 
o modul în care au fost efectuate modificările sau modalitatea de 

confecționare a DSP-urilor (materiale utilizate și modul in 
instalare/montare a acestora pe scaunul rulant). 

(Alocați 5-7 minute fiecărei grupe). 
După fiecare prezentare, acordați întregului grup de participanți 
oportunitatea de a întrebări referitor la cazul prezentat.  
Discutați pe scurt despre exemplele de bună practică pe care le-ați 
observat pe parcursul sesiunii practice. 
Menționați, fără a intra în detalii, aspectele unde participanții au nevoie de 
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îmbunătățiri – fără a numi persoanele. 
Întrebați: Mai există întrebări? 

 
Note pentru formatori: Pe parcursul sesiunilor practice, este important să monitorizați 
durata de timp. Intervalele menționate mai sus sunt orientative, ele vor varia în funcție de 
experiența participanților, nevoile utilizatorului de scaun rulant și perioada necesară 
pregătirilor. Durata de timp necesară parcurgerii acestei va fi adaptată contextului. 
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B.13: Probarea produsului (a scaunului rulant) 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 

La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să descrie modalitatea de a verifica dacă scaunul rulant și DSP-urile corespund 

cerințelor utilizatorului de scaun rulant care necesită suport postural suplimentar.  
 

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.13: Probarea produsului (a scaunului rulant); 
 Manualul participantului; 
 DVD: Demonstrație probarea produsului (a scaunului rulant) - Deepak; 
 DVD: Demonstrație probarea produsului (a scaunului rulant) - Careen; 
 afiș: „Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP)”; 
 Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare participant; 
 Listă preliminară utilizării scaunului rulant - nivel intermediar, laminat - 1 pentru 

fiecare participant. 
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Cunoștințe dobândite anterior: 
 Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire - nivel de bază 

prezintă modalitatea de probare a scaunului rulant pentru utilizatorii care pot 
menține poziția așezat fără suport suplimentar. La nivel intermediar, pașii sunt 
similari, dar există mai multe aspecte care trebuie luate în considerare. 

 Modalitatea de identificare a nivelului de presiune exercitat sub oasele bazinului 
utilizatorului de scaun rulant. Înainte de această sesiune, participanții trebuie să 
cunoască modul de efectuare al acestui test.  

Adaptați conținutul acestei sesiuni în așa fel încât informațiile să fie în conconrdanță 
cu contextul în care participanții vor lucra. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Tipurile de scaune rulante și DSP-urile disponibile în mod obișnuit. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T 

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

Folosiți afișul „Tabelul de dispozitive de sprijin postural (DSP)”. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 1. Introducere 

2. Cum se realizează probarea produsului (a scaunului rulant) 
3. Recapitulare puncte cheie 

2 
55 
3 

Durata totală a sesiunii 60 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați:  
o Probarea produsului (a scaunului rulant) este cea de-a 

șasea etapă a procesului de furnizare de servicii de 
scaune rulante.  

o Pe parcursul probării, utilizatorul și personalul furnizor de 
servicii de scaune rulante se asigură că scaunul rulant și 
DSP-urile sunt corespunzătoare și că sprijină utilizatorul 
în așa fel încât bazinul acestuia se află într-o poziție cât 
mai apropiată de cea neutră, fără a produce disconfort.  

o Pe parcursul acestei sesiuni, vom prezenta lista de 
verificare a pașilor pentru probarea produsului (a 
scaunului rulant) - nivel intermediar și vom discuta despre 
modalitatea de efectuare a probării scaunului rulant.  

 
 
2. Cum se realizează probarea produsului (55 de minute) 
 

 

Explicați:  
o Toți participanții trebuie să cunoască modalitatea prin 

care se efectuează probarea produsului (a scaunului 
rulant). 

o La nivel intermediar, această etapă poate dura mai mult 
și poate fi necesară repetarea ei.  

 

 
Ditribuiți lista de verificare a pașilor pentru probarea produsului (a scaunului rulant) - nivel 
intermediar (exemplare laminate). 
o Această listă de verificare este un instrument care ajută personalul furnizor de servicii 

de scaune rulante să rețină principale aspecte legate de probarea produsului (a 
scaunului rulant).  

o În urma exersării procesului, acesta devine mai rapid și mai ușor.  
o Pentru început, urmăriți lista de verificare pentru a vă asigura că toți pașii au fost 

parcurși. 
 

 

Prezentați secvența activităților specifice probării scanului 
rulant, cuprinse în lista de verificare: 
1. Este scaunul rulant pregătit? 
2. Verificați dacă scaunul rulant are dimensiunea adecvată și 
dacă dispozitivele de suport postural sunt pe măsură. 
3. Verificați postura. 
4. Verificați presiunea. 
5. Verificați scaunul rulant în timp ce acesta este în mișcare. 
6. Decideți dacă sunt necesare alte intervenții. 
 

 
Întrebați: Probarea produsului (a scaunului rulant) se va efectua la domiciliul utilizatorului 
sau într-un centru de servicii de scaune rulante? Încurajați participanții să răspundă. 



 

Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire: nivel intermediar: Pagina 194. 
 

Explicați: Indiferent de locul unde se realizează probarea produsului (a scaunului urulant), 
fie că ne referim la domiciliul utilizatorului sau la un centru de servicii de scaune rulante, 
asigurați-vă că aveți toate instrumentele necesare: 
o formularele de evaluare pentru scaunul rulant și prescriere (selecție) – nivel 

intermediar; 
o metru sau șubler; 
o orice instrumente necesare pentru ajustarea scaunului rulant sau DSP-urilor. 
De asemenea, este bine să aveți câteva bucăți de burete/spumă, pentru cazurile în care 
trebuie să încercați câteva suporturi posturale suplimentare.  
 

 

Pregătiți vizionarea materialului video: Demonstrație probarea 
produsului (a scaunului rulant) - Deepak. În continuare, vom vedea un 
scurt material video despre Deepak (pe care l-am mai văzut înainte, într-un 
alt material), în timpul etapei de probare a scaunului său rulant.  
Cereți participanților să privească cu atenție. 
Prezentați materialul video.  
Verificați dacă există întrebări. 
Întrebați: De ce a fost necesară adăugarea unui element din burete/spumă 
sub piciorul drept al lui Deepak? 
Răspuns: Utilizatorul își poate menține echilibrul mai ușor și fără a resimți 
confort atunci când ambele picioare sunt susținute în mod corespunzător. 
Fără suportul din burete/spumă, doar unul dintre picioarele lui Deepak era 
sprijinit de suportul de picioare. 
 
Întrebați: Personalul furnizor de servicii de scaune rulante a adăugat 
spătarului un strat suplimentar din burete/spumă, pentru a oferi un grad de 
suport mai accentuat la nivelul trunchiului lui Deepak. Cum va deveni acest 
strat un element permanent al spătarului? 
Răspuns: Buretele/spuma pot fi lipite de spătar, sub tapițerie.  
Întrebați: De ce este important să cerem utilizatorului să efectueze 
propulsia (sau însoțitorului, în cazul în care utilizatorul nu poate face acest 
lucru) pe parcursul verificărilor din etapa de probare? 
Răspuns: Postura persoanei se poate modifica atunci când scaunul rulant 
este în mișcare sau din cauza efortului depus pentru propulsie.   

 
Explicați: 

 

1. Este scaunul rulant pregătit? 
Explicați: 
o Asigurați-vă întotdeauna că scaunul rulant este pregătit 

pentru a fi probat de către utilizator.  
o Acest lucru înseamnă parcurgera tuturor pașilor prevăzuți 

în lista de verificare. 
o În urma exersării pașilor din etapa de probare, această 

operațiune va deveni mult mai rapidă. 
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2. Verificați dacă scaunul rulant are dimensiunea 
adecvată și dacă DSP-urile sunt pe măsură. 

Explicați: 
o Pe parcursul etapei de probare a produsului (a scaunului 

rulant), personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
trebuie să verifice fizic dacă scaunul rulant este 
corespunzător.  

o În următoarele slide-uri, vom vedea modul în care se 
realizează probarea scaunului rulant și a DSP-urilor.  

 

Atunci când verificați lățimea scaunului rulant, asigurați-vă că: 
o șoldurile utilizatorului de scaun rulant sunt poziționate 

confortabil între suporturile de brațe sau inserțiile laterale 
pentru bazin; 

o coapsele sunt poziționate confortabil între suporturile de 
brațe, apărătoarele laterale sau inserțiile laterale pentru 
bazin și nu se exercită presiune asupra lor. Acest lucru se 
poate întâmpla dacă inserțiile laterale pentru bazin se 
extind prea mult înspre înainte; 

o trunchiul utilizatorului de scaun rulant încape confortabil 
între spătarul drept sau inserțiile laterale pentru trunchi. 

Pentru verificarea lățimii scaunului rulant/șoldurilor:  
o glisați degetele în spațiul dintre partea exterioară a 

coapselor utilizatorului și interiorul părților laterale ale 
scaunului rulant;  

o degetele trebuie să aibă suficient spațiu . 
 

 

Atunci când verificați adâncimea suprafeței de ședere a 
scaunului rulant, asigurați-vă că: 
o utilizatorul de scaun rulant are bazinul într-o poziție cât mai 

apropiată de poziția neutră de ședere, fără a resimți 
disconfort; 

o există o distanță de cel puțin 30 mm între partea frontală a 
suprafeței de ședere/pernă și partea posterioară a 
genunchilor utilizatorului (zona poplitee). Această distanță 
poate crește în cazul utilizatorilor cu o lungime mai mare a 
membrelor inferioare; se acceptă valori de până la 60 de 
mm. 

Pentru verificarea adâncimii suprafeței de ședere:  
o introduceți mâna între partea frontală a pernei și partea 

posterioară a genunchiului (zona poplitee). Numărați câte 
degete încap în respectivul spațiu. 

o glisați mâna în spațiul din partea posterioară a gambei și 
asigurați-vă că aceasta nu atinge suprafața de 
ședere/perna; 

o verificați ambele părți.  
o În cazul în care există diferențe între partea dreaptă și 

stângă, pentru prescriere folosiți valoarea mai mică. 
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Atunci când verificați bazinul, asigurați-vă că: 
o inserția anterioară oaselor bazinului este plasată chiar în 

partea anterioară a acestora (plasați mâna sub șezutul 
utilizatorului pentru a verifica); 

o inserția posterioară pentru bazin oferă suport la nivelul 
crestelor iliace postero-superioare și nu exercită presiune 
la nivelul trunchiului inferior; 

o inserțiile laterale pentru bazin au dimensiunea potrivită și 
sunt localizate deasupra nivelului articulației șoldurilor; 

o centura pentru bazin poate fi strânsă adecvat și nu rănește 
suprafața pielii utilizatorului de scaun rulant (pentru 
verificare, introduceți mâna între centură și corpul 
utilizatorului). 

 

Când verificați trunchiul, asigurați-vă că: 
o inserțiile laterale pentru trunchi și inserțiile unghiulare 

laterale pentru trunchi nu exercită presiune la nivelul 
axilelor; trebuie să existe să fie o distanță de cel puțin 30 
de mm între axile și limita superioară a inserției laterale 
pentru trunchi; 

o hamul pentru umeri nu produce disconfort și nu rănește 
suprafața pielii;  

o măsuța susține lungimea antebrațului, precum și coatelor și 
nu exercită presiune asupra abdomenului. Măsuța poate fi 
situată aproape de trunchiul utilizatorului, totuși, aceasta nu 
trebuie să atingă suprafeța pielii sau să provoace fricțiune 
la nivelul acesteia. 

Verificați înălțimea și înclinarea spătarului. 

 

Verificarea tetierei:  
o Tetiera trebuie să susțină capul utilizatorului de scaun 

rulant la baza craniului (occiput).  
o Tetiera sprijină capul utilizatorului de scaun rulant, astfel 

încât acesta este în echilibru. 

 

Atunci când verificați coapsele utilizatorului de scaun rulant, 
asigurați-vă că: 
o nu se exercită presiune în zona dintre coapsele 

utilizatorului și suporturile pentru coapse (incluzând 
inserțiile exterioare pentru coapse, inserțiile unghiulare 
interioare pentru coapse sau inserția/dispozitivul pentru 
separarea genunchillor). 

o Inserția/dispozitivul pentru separarea genunchilor nu 
exercită presiune asupra zonei inghinale.  

 

Verificarea înălțimii suportului de picioare (ultima operațiune). 
 Verificați dacă coapsele sunt sprijinite în totalitate pe 

suprafața de ședere/pernă fără a se distanța de aceasta, 
iar picioarele sunt susținute în întregime de suporturile de 
picioare. 

 Modalitatea de verificare: 
 poziționați mâna între coapsa utilizatorului de scaun rulant 

și suprafața de ședere/pernă. Presiunea exercitată trebuie 
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să fie egală de-a lungul coapselor, iar contactul trebuie să 
fie uniform; 

o observați modalitatea în care piciorul este poziționat 
pe suportul de picioare. Acesta trebuie să fie 
susținut atât în partea anterioară, cât și în cea 
posterioară, iar contactul trebuie să fie uniform. 

 

3. Verificați postura 
o După verificarea dimensiunii scaunului rulant și a DSP-

urilor, personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
trebuie să stabilească dacă postura utilizatorului de scaun 
rulant este cea corectă, în limita confortului acestuia.  

 
 

 

o Observați postura utilizatorului de scaun rulant din față și 
lateral.  

o Verificați dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant se află 
într-o poziție cât mai apropiată de cea neutră de ședere, 
fără a resimți vreun disconfort. Aceasta ar trebui să fie 
apropiată de postura identificată în urma procedeului de 
simulare manuală.  

o Verificați în mod atent următoarele aspecte: 
o Este bazinul drept și la nivel? (dacă se poate) 
o Este trunchiul drept și simetric? (dacă se poate) 
o Este capul echilibrat și drept? (dacă se poate) 
o Sunt picioarele și tălpile susținute cât mai aproape 

posibil de postura de șezut dreaptă?  
o Întrebați utilizatorul de scaun rulant cum se simte.  

 

o După observarea posturii generale a utilizatorului de scaun 
rulant, verificați ca fiecare DSP să ofere suportul 
intenționat. 

Verificați în mod atent următoarele aspecte (acolo unde este cazul): 
o Înălțimea spătarului, înclinarea spătarului și ajustarea 

formei spătarului; 
o înclinarea în spațiu; 
o tetiera; 
o inserțiile laterale pentru bazin și pentru trunchi; 
o orice suport la nivelul șoldurilor și al gambelor. 

 

4. Verificați nivelul de presiune 
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o În cazul utilizatorilor de scaune rulante la care există riscul 
apariției escarelor, pașii etapei de probare includ 
verificarea nivelului de presiune sub oasele bazinului 
(folosind testul manual pentru verificarea nivelului de 
presiune din Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. 
Pachet de instruire – nivel de bază) și în orice altă zonă de 
risc (de ex., sub articulația șoldului sau coccis).  

 

 

o Pentru fiecare utilizator de scaun rulat care folosește DSP-
uri ce oferă un grad ridicat de suport - verificați nivelul de 
presiune în zona de contact dintre DSP și respectiva parte 
a corpului. Sprijinul trebuie să fie ferm, dar nu în mod 
exagerat. 

 
Note pentru formatori: Modul de verificare a nivelului presiunii sub oasele bazinului în 
cazul utilizatorilor de scaun rulant la care este prezent riscul apariției escarelor este 
prezentat în Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază. 
Prezentați pe scurt testul de stabilire a nivelului de presiune/rulați materialul video din 
pachetul de instruire – nivel de bază („Demonstrație testului de presiune”) sau cereți unui 
participant să facă demonstrația.  
 

 

Pregătiți vizionarea materialului video: Demonstrație probarea 
produsului (a scaunului rulant) - Careen; Vizionați acest scurt material 
video care prezintă personalul furnizor de servicii de scaune rulante în timp 
ce verifică un scaun rulant ce va fi furnizat unei fetițe pe nume Careen. 
Personalul furnizor de servicii de scaune rulante verifică toate componentel 
și se asigură că toate centurile se potrivesc în mod corespunzător – fără a 
exercita un nivel de presiune mai mare decât cel recomandat.   
Prezentați materialul video. 
Verificați dacă există întrebări. 

 

 

5. Verificați scaunul rulant în timp ce acesta este în 
mișcare 
o Partea finală a etapei de probare a produsului (a scaunului 

rulant) este verificarea scaunului rulant în timp ce acesta se 
află în mișcare. 

  

 

Aspecte de luat în considerare: 
o permite spătarul suficientă libertate de mișcare la nivelul 

omoplaților pentru ca utilizatorul de scaun rulant să efectueze 
propulsia? 

o mișcarea scaunului rulant sau efectuarea propulsiei duce la 
schimbarea posturii utilizatorului, provoacă disconfort sau 
senzația de instabilitate? 

o  
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o Propulsia efectuată cu ajutorul brațelor: roțile din spate sunt 
poziționate corect pentru ca utilizatorul de scaun rulant să 
poată realiza propulsia cât mai bine? 

o Propulsia efectuată cu ajutorul picioarelor: înălțimea și 
adâncimea suprafeței de ședere sunt adecvate pentru ca 
utilizatorul de scaun rulant să poată efectua propulsia cu 
ajutorul picioarelor? 

o Dispozitivele de suport postural permit mobilitatea 
nerestricționată și în condiții de siguranță a scaunului 
rulant? 

o  
 
Explicați: Dacă utilizatorul nu poate efectua singur propulsia scaunului rulant, cereți unui 
membru al familiei/însoțitorului să facă acest lucru, pentru a puteea observa modul de 
funcționare. 
 

 

6. Decideți dacă sunt necesare intervenții suplimentare 
Explicați: 
o După efectuarea tuturor acestor verificări, utilizatorul de 

scaun rulant și personalul de servicii de scaune rulante 
trebuie să decidă dacă sunt necesare și alte intervenții. 

o În mod frecvent, după prima probare a produsului (a 
scaunului rulant) de către utilizatorul de scaun rulant care 
necesită suport postural suplimentar, va fi necesară 
efectuarea unor ajustări. 

o În cazul în care se fac ajustări, pașii etapei de probare 
trebuie reluați.  

o Odată ce personalul furnizor de servicii de scaune rulante 
devine mai experimentat în identificarea elementelor care 
corespund cerințelor și a celor care necesită ajustări, acest 
proces devine mai rapid  

 
Explicați: Pe parcursul acestui program de instruire, participanții vor exersa de două ori 
modalitatea de efectuare a pașilor din etapa de probare a produsului (a scaunului rulant).  
 
3. Recapitulare puncte cheie (3 minute) 
 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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B.14: Instruirea utilizatorilor de scaun rulant 
 

O
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 La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să evidențieze șase abilități pe care utilizatorii de scaune rulante cu modificări 

sau DSP-uri le pot învăța cu ajutorul personalului furnizor de servicii de scaune 
rulante.  

 să demonstreze modalitatea prin care unul din colegi își însușește cel puțin trei 
abilități legate de manevrarea scaunul rulant. 

R
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Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.14: Instruirea utilizatorului; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice;  
 afiș: „Listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel 

intermediar” 
 Lista de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel intermediar, 

laminat - 1 pentru fiecare participant; 
 scaune rulante – 1 pentru fiecare grup;  
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 Cunoștințe dobândite anterior: 

 Mai multe informații despre instruirea utilizatorului scaunului rulant sunt incluse 
în Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. Pachet de instruire – nivel de bază.  

 Formatorii trebuie să se asigure că participanții sunt deja familiarizați cu această 
etapă și că și-au însușit modalitatea de predare (la nivel de bază) a abilităților 
referitoare la manevrarea scaunului rulant, efectuarea transferului, utilizarea și 
mobilitatea scaunului rulant, prevenirea apariției escarelor, întreținerea la 
domiciliu a scaunului rulant și de gestionare a potențialelor probleme.   

Adaptați conținutul acestei sesiuni în așa fel încât informațiile să fie în concordanță 
cu contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Dacă există grupuri de susținere sau colegi formatori care pot oferi asistență în 

procesul de instruire a utilizatorilor de scaun rulant/însoțitorilor.  

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T Pregătiți toate resursele, revedeți prezentările PPT, parcurgeți materialul video și 
citiți planificarea sesiunii. 
Afișați „Lista de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel 
intermediar”.  
 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Instruirea utilizatorului – cazuri de utilizatori de scaune rulante 
3. Recapitulare puncte cheie 

5 
50 
5 

Durata totală a sesiunii 60 
 
1. Introducere (5 minute) 
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Explicați: 
o Instruirea utilizatorului de scaun rulat este cea de-a șaptea 

etapă a procesului de furnizare a serviciilor de scaune 
rulante. 

o Participanții trebuie să cunoască aspectele specifice 
acestei etape din  Servicii pentru utilizatorii de scaun 
rulant. Pachet de instruire – nivel de bază.  

o La nivelul de lucru intermediar, informațiile de care au 
nevoie utilizatorii de scaune rulante sunt uneori diferite. 

o În cadrul acestei sesiuni, vom lucra cu trei cazuri diferite, 
pentru a evidenția anumite aspecte specifice care pot fi 
utile utilizatorilor de scaun rulant cu cerințe de nivel 
intermediar și pentru membrii familiilor acestora/ însoțitori.  

Întrebați: Puteți enumera care sunt acele informații/abilități 
suplimentare de care pot avea nevoie utilizatorii (și membrii 
familiei/însoțitorii) care folosesc scaune rulante cu suport 
postural suplimentar? Încurajați participanții să răspundă.  

 
Răspunsuri: 
o Informații despre beneficiile suportului postural suplimentar; 
o Modalitatea de utilizare adecvată a DSP-urilor (ce înseamnă ca acestea să fie pe 

măsură și modul de a gestiona eventualele probleme); 
o Informații legate de acomodarea utilizatorului la scaunul rulant (în special în cazul 

utilizatorilor copii) și la DSP-uri; 
o Metodele de dezasamblare și asamblare a unui scaun rulant dotat cu DSP-uri (de 

exemplu, în vederea transportării); 
o diferite tehnici de realizare a transferului - în cazul persoanelor care nu pot realiza 

independent transferul în și din scaunul rulant. 
 
Explicați:  
o Sesiunea „Instruirea utilizatorului de scaun rulant” din Manualul participantului conține 

informații cheie despre această etapă a procesului de furnizare a serviciilor de scaune 
rulante. 

o Lista de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel intermediar din 
Manualul participantului poate fi folosită ca un ghid pentru identificarea nevoii de 
instruire a utilizatorului de scaun rulant și a membrilor de familie/a însoțitorului și pentru 
transmiterea acestor cunoștințe. Nu toți utilizatorii de scaun rulant au nevoie de toate 
abilitățile specifice folosirii acestui tip de echipament de mobilitate. 

o Pe parcursul acestei sesiuni, vom lucra cu trei cazuti diferite de utilizatori de scaun 
rulant, pentru a accentua anumite aspecte specifice, care sunt importante pentru 
utilizatorii de scaun rulant cu cerințe de nivel intermediar și pentru membrii 
familiei/însoțitorii lor.  
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2. Instruirea utilizatorului - cazurile utilizatorilor de scaun rulant (50 de minute) 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărțiți participanții în grupe de câte 3 participanți.  
Instrucțiuni: o Indicați fiecărei grupe care este cazul de care va trebui să se ocupe, 

din cele incluse în Caietul de exerciții practice (B.14: Instruirea 
utilizatorului de scaun rulant). Asigurați-vă că participanții au la 
îndemână Manualul participantului.   

o Cereți fiecărei grupe să citească descrierea utilizatorului de scaun 
rulant din cazul care îi revine. 

o Pe baza informațiilor oferite în, întrebați participanții care sunt acele 
abilități de care are nevoie respectivul utilizator în vederea folosirii și 
întreținerii noului scaun rulant. Cereți utilizatorilor să completeze lista 
de verificare pentru instruirea utilizatorului de scaun rulant - nivel 
intermediar, din caietul de exerciții practice. 

o Cereți fiecărei persoane din grupă să aleagă un rol (utilizator de scaun 
rulant, personal furnizor de servicii de scaune rulante, membru 
defamilie/însoțitor).  

o Cereți fiecărui participant care a ales rolul personalului furnizor de 
servicii de scaune rulante să selecteze și să predea cel puțin trei 
abilități cuprinse în lista de verificare pentru instruirea utilizatorului de 
scaun rulant - nivel intermediar. Aceste abilități trebuie însușite de 
către utilizatoru și de către membrii familiei/însoțitor. 

o Explicați participanților faptul că două dintre cazurile prezentate se 
referă la utilizatori copii care au nevoie de asistență (pentru a fi 
ridicați). Nu este posibilă exersarea acestei abilități atunci când se 
lucrează cu utilizatori adulți. Participanții trebuie să prezinte procedura, 
fără a efectua ridicarea în sine.  

Reamintiți-le participanților să se gândească la secțiunea „Cum ne putem 
asigura de eficiența procesului de instruire al utilizatorului de scaun 
rulant?” 
o Evidențiați importanța „demonstrării” abilității, urmată de „exersare”. 
o Încurajați participanții să consulte Manualul participantului pentru 

informații despre fiecare abilitate pe care o predau. 
o Explicați: Participanții au la dispoziție 35 de minute pentru a efectua 

această activitate, iar apoi grupele vor reveni pentru feedback. 
Monitorizare: o Monitorizați cu atenție activitatea grupelor.  

o Asigurați-vă că fiecare grupă înțelege în ce constă activitatea. 
o Încurajați grupele să utilizeze Manualul participantului. 
o Asigurați-vă că fiecare grup a ales abilitățile corespunzătoare pe care 

le va preda utilizatorului de scaun rulant și membrilor 
familiei/însoțitorului (Vezi mai jos „Notele pentru formatori”. 

o Asigurați-vă că grupa care se ocupă de cazul Sangitei a oferit 
părinților informații cu privire la diferite poziții, explicând beneficiile unui 
scaun rulant și al sprijinului postural suplimentar. 

o Asigurați-vă ă exercițiul se desfășoară în condiții de siguranță.  
o Dacă este cazul, corectați tehnicile.  
o Oferiți asistență participanților, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Alocați 35 de minute pentru activitate. 
Alocați 15 minute pentru feedback. 
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Feedback: Cereți câte unui reprezentant din fiecare grupă: 
o să prezinte pe scurt cazul utilizatorului de scaun rulant căruia i-a oferit 

instruire; 
o să prezinte cele mai importante aspecte pe care utilizatorul trebuie să 

le învețe.  
Urmăriți și adăugați informațiile omise și corectați erorile. 

 
Note pentru formatori: 
Joshua are 6 ani și este diagnosticat cu paralizie cerebrală, având mișcări nevoluntare 
bruște. I s-a prescris (selectat) un scaun rulant pentru copii, prevăzut cu DSP-uri, inclusiv o 
centură pentru bazin, inserții laterale pentru bazin și inserții laterale pentru trunchi. Pielea 
lui Joshua este subțire, sensibilă, iar inserțiile laterale pentru trunchi au un strat de 
protecție în plus, pentru a ajuta la prevenirea apariției escarelor. 
Noul scaun rulant al lui Joshua permite înclinarea înspre înapoi a scaunului rulant și 
revenirea la poziția inițială. De asemenea, există o bară anti-înclinare, care poate fi 
demontată pentru deplasările pe drum accidentat sau la urcarea și coborârea bordurilor. În 
vederea transportării, roțile din spate sunt detașabile, iar suprafața de ședere poate fi 
îndepărtată de pe cadru.  
Joshua merge la grădiniță în fiecare dimineață, cu serviciul de transport al grădiniței. 
Vehiculul este o mașină mică cu trei roți. Părinții săi sunt îngrijorați că scaunul rulant nu va 
avea loc în acest vehicul. 
Joshua are o programare pentru probarea scaunului rulant. Mama sa îl însoțește. 
Abilități de predat: Puncte cheie care trebuie scoase în evidență: 
Manevrarea scaunului 
rulant:  
o toate abilitățile. 
Transferuri: 
o transfer asistat. 
Utilizarea și mobilitatea în 
scaunul rulant: 
o propulsia asistată 
o durata zilnică de utilizare 

a scaunului rulant. 
Prevenirea apariției 
escarelor: 
o verificarea existenței 

escarelor; 
o acțiuni recomandate în 

cazul apariției unei 
escare. 

Întreținerea la domiciliu a 
scaunului rulant: 
o toate abilitățile. 
Gestionarea problemelor: 
o toate abilitățile. 
 

Manevrarea scaunului rulant: 
Unghiul de înlinare: 
o explicați efectele schimbării unghiului de înclinare 

scaunului rulant: echilibrarea trunchiului și îndreptarea 
capului; 

o modalitatea de „fixare” a unghiului de înclinare în 
poziția necesară;  

o când și de ce este necesară schimbarea unghiului de 
înclinare. 

Bara anti-răsturnare: 
o motivele utilizării barei anti-răsturnare – previne 

răsturnarea înspre înapoi a scaunului rulant; 
o motivul demontării barei anti-răsturnare pentreu 

deplasarea în exterior este faptul că aceasta poate 
interfera cu capacitatea de rulare pe teren accidentat 
sau cu urcarea și coborârea bordurilor.  

Demontarea și montarea oricărui DSP care trebuie 
îndepărtat în vederea transportării: 
o modalitatea de demontare a roților din spate; 
o modalitatea de demontare a suprafeței de ședere; 
o modalitatea de reasamblare a scaunului rulant.  
Transferurile: 
o atunci când se efectuează transferul, mențineți 

genunchii deasupra nivelului șoldurilor;  
o mențineți trunchiul lui Joshua aplecat înspre înainte în 

timp ce cuplați centura pentru bazin;  
o demonstrați cât de strânsă trebuie să fie centura pentru 

bazin; 
o accentuați modul de verificare a poziției lui Joshua 
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atunci când el se află în scaunul rulant: șoldurile ating 
spătarul; oasele bazinului în spatele inserției anterioare 
oaselor bazinului; inserțiile laterale pentru trunchi 
aproape de corpul său, fără a irita suprafața pielii.  

Utilizarea și mobilitatea în scaunul rulant: 
o efectuarea propulsiei asistate, de către mamă și 

prieteni, atât în exterior, cât și în interior, în condiții de 
siguranță.   

Prevenirea apariției escarelor: 
o verificarea suprafeței pielii în toate zonele de contact 

dintre scaunul rulant sau DSP și corpul utilizatorului de 
scaun rulant;  

o dacă nu apar semne pe suprafața pielii, se recomandă 
creșterea duratei de timp de utilizare a scaunului rulant 
cu câte 10 minute pe zi, fără a depăși intervalul de 
două ore de utilizare neîntreruptă; 

o verificarea suprafeței pielii după fiecare utilizare a 
scaunului rulant. 

o în cazul apariției oricărei urme de iritație (înroșirea 
pielii) care persistă mai mult de 20 de minute după 
îndepărtarea sursei de presiune (după utilizarea 
scaunului rulant), scaunul rulant nu va fi utilizat până la 
dispariția totală a urmei de iritație. 

 
Sangita are trei ani și este diagnosticată cu spina bifida. Are dificultăți de mobilitate; lipsa 
sensibilității sub nivelul taliei și o protuberanță în partea inferioară a coloanei vertebrale. 
Părinții ei spun că are dificultăți în controlul vezicii și al sfincterelor și că are în mod 
frecvent infecții ale tractului urinar. 
Sangita a venit la furnizorul de servicii de scaune rulante pentru a proba primul ei scaun 
rulant, care are roți cu detașare rapidă, centură pentru bazin, inserții laterale pentru bazin 
și o anumită conturare a spătarului pentru a evita formarea presiunii la nivelul protuberanței 
de pe coloana vertebrală. De asemenea, are și o pernă pentru reducerea presiunii. A venit 
cu ambii părinți. Aceștia sunt îngrijorați de faptul că, dacă va avea un scaun rulant, ea nu 
va mai dori să se deplaseze cu ajutorul cârjelor. Totuși, Sangita este nemulțumită atunci 
când nu se poate juca în exterior cu frații și surorile sale. 
Abilități de predat: Puncte cheie care trebuie scoase în evidență: 
Manevrarea scaunului rulant: 
toate abilitățile. 
Transferuri: 
o independent (cu sau fără 

cârje) 
Utilizarea și mobilitatea în 
scaunul rulant: 
o realizarea corectă a 

propulsiei, pante, trepte, 
utilizarea barei anti-
răsturnare 

Prevenirea apariției 
escarelor: 
o verificarea existenței 

escarelor; 
o accentuați: verificarea 

Transferurile: 
o discuții cu părinții și recomandarea ca Sangita să fie 

cât se poate de independentă și să efectueze 
independent transferul în și din scaunul rulant. 

Utilizarea și mobilitatea în scaunul rulant: 
Discuții cu părinții pentru a înlătura teama că utilizarea 
scaunului rulant va reduce motivația Sangitei de a se 
deplasa fără ajutorul echipamentului de mobilitate. 
Explicarea beneficiilor unui scaun rulant, printre care: 
o scaunul rulant o va ajuta să țină pasul cu frații ei, 

atunci când se află în exterior, să fie în formă și o 
persoană activă; 

o libertatea de a utiliza membrele superioare – acestea 
nu vor trebui să manevreze cârjele în vederea 
deplasării, având posibilitatea de a desfășura diverse 
activități; 
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existenței semnelor de 
iritație pe suprafața pielii în 
zona protuberanței. 

Întreținerea la domiciliu a 
scaunului rulant: 
o toate abilitățile. 
Gestionarea problemelor: 
o toate abilitățile. 
Recomandarea consultului 
urologic: 
o management urinar și 

prevenirea infecțiilor urinare 
  
  

o scaunul rulant o ajută pe Sangita să mențină o poziție 
corespunzătoare și previne problemele posturale. 

Durata de timp zilnică de utilizare a scaunului rulant: 
o pentru început, Sangita trebuie să folosească scaunul 

rulant pe perioade scurte (de ex., 30 de minute) de 
câteva ori pe parcursul fiecărei zile; 

o după adaptarea utilizatorului la scaunul rulant, durata 
de timp poate crește treptat; 

o Sangita nu trebuie să utilizeze scaunul rulant mai mult 
de două fără întrerupere. 

Prevenirea apariției escarelor: 
o verificarea suprafeței pielii în toate zonele de contact 

dintre scaunul rulant sau DSP și corpul utilizatorului 
de scaun rulant;  

o dacă nu apar semne pe suprafața pielii, se 
recomandă creșterea duratei de timp de utilizare a 
scaunului rulant cu câte 10 minute pe zi, fără a depăși 
intervalul de două ore de utilizare neîntreruptă; 

o în cazul apariției oricărei urme de iritație (înroșirea 
pielii) care persistă mai mult de 20 de minute după 
îndepărtarea sursei de presiune (după utilizarea 
scaunului rulant), scaunul rulant nu va fi utilizat până 
la dispariția totală a urmei de iritație. 

Recomandarea consultului urologic: 
o Din cauză că Sangita are în mod frecvent infecții ale 

tractului urinar, personalul furnizor de servicii de 
scaune rulante trebuie să recomande consultul 
urologic, pentru management urinar. 
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Kim Som are 40 de ani și a avut un traumatism cranio-cerebral în urmă cu 15 ani. El este 
subponderal și are dificultăți în ceea ce privește consumul alimentelor. Coloana vertebrală 
prezintă o curbură fixă înspre înainte. Kim Som nu poate adopta poziția stând și depinde în 
totalitate de mama lui. Nu vorbește, dar mama sa spune că înțelege indicațiile simple.  
În urma evaluării s-a constatat că există riscul apariției escarelor, deoarece este 
subponderal, este incapabil de a se mișca independent și a avut o escară în trecut (din 
cauza poziției în pat). 
Kim Som tocmai primit primul său scaun rulant. Scaunul rulant este dotat cu o pernă 
pentru reducerea presiunii și cu DSP-uri al căror rol este creșterea nivelului de confort. 
Mama sa îi este și însoțitor și au venit împreună la programarea pentru probarea scaunului 
rulant. 
Abilități de predat: Puncte cheie care trebuie scoase în evidență: 
Manevrarea scaunului 
rulant:  
o toate abilitățile (exceptând 

înclinarea și barele anti-
răsturnare). 

Transferuri: 
o transferul asistat. 
Utilizarea și mobilitatea 
scaunului rulant: 
o propulsia asistată; 
o durata zilnică de utilizare 

a scaunului rulant. 
Prevenirea apariției 
escarelor: 
o verificarea existenței 

escarelor; 
o acțiuni recomandate în 

cazul apariției unei 
escare. 

Întreținerea la domiciliu a 
scaunului rulant: 
o toate abilitățile. 
Gestionarea problemelor: 
o toate abilitățile. 

Transferurile: 
o Fiind vorba de un adult, este important să existe două 

persoane care să îl ridice pe Kim Som. 
o Discuții cu mama utilizatorului cu privire tehnica 

transferului asistat. Există o persoană care să o asiste? 
Cunoaște tehnica ridicării utilizatorului în condiții de 
siguranță? 

o Verificați/predați tehnica de transfer corectă.  
Scoateți în evidență metoda de verificare a poziției lui Kim 
Som în timpul utilizării scaunului rulant: șoldurile ating 
spătarul; oasele bazinului în spatele inserției anterioare 
oaselor bazinului; inserțiile laterale pentru trunchi aproape 
de corpul său, fără a irita suprafața pielii.  
Utilizarea și mobilitatea în scaunul rulant: 
o Însușirea de către mama utilizatorului a tehnicii de 

realizare a propulsiei asistate pe teren accidentat, pe 
teen în pantă și pe trepte.  

o Modalitatea prin care însoțitorul trebuie să solicite 
asistență la realizarea propulsiei scaunului rulant pe 
teren în pantă sau la urcarea și coborârea treptelor.  

Prevenirea apariției escarelor: 
o Kim Som nu trebuie să utilizeze scaunul rulant mai mult 

de două ore fără întrerupere. 
o Perioada de utilizare crește treptat, începând cu 30 de 

minute. 
o Verificarea suprafeței pielii imediat după utilizarea 

scaunului rulant, pentru a identifica semne/urme de 
înroșire pe suprafața pielii. 

o În cazul apariției oricărei urme de iritație (înroșirea 
pielii) care persistă mai mult de 20 de minute după 
îndepărtarea sursei de presiune (după utilizarea 
scaunului rulant), scaunul rulant nu va fi utilizat până la 
dispariția totală a urmei de iritație. 

Întreținerea la domiciliu a scaunului rulant: 
o Identificarea persoanelor care pot oferi asistență mamei 

utilizatorului. 
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3. Recapitulare puncte cheie (5 minute) 
 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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Sesiunea practică 3: Probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea 
utilizatorului de scaun rulant 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze modalitatea de efectuare a probării produsului (a scaunului 

rulant) - nivel intermediar. 
 să demonstreze modalitatea de instruire a utilizatorului - nivel intermediar. 

R
E

S
U

R
S

E 

 Listă de verificare și observații pentru formator: Sesiunea practică 3: 
 Formular de consimțământ pentru realizarea pozelor; 
 formulare de evaluare și prescriere (selecție) – nivel intermediar, completate și 

necompletate, de la Sesiunea practică 1; 
 afiș: „Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP)”; 
 afiș: „Listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel 

intermediar” 
 Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare participant; 
 listă de verificare a pașilor pentru probarea produsului (a scaunului rulant) - nivel 

intermediar, laminat - 1 pentru fiecare participant. 
 listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel intermediar, 

laminat - 1 pentru fiecare participant; 
 spațiu curat și delimitat, pentru desfășurarea evaluării, dotat cu pat de evaluare 

și paravan pentru fiecare grup, în vederea lucrului cu utilizatorul de scaun rulant; 
 scaune rulante pregătite în Sesiunea practică 2 și pregătite pentru prima 

probare; 
 aparat foto digital; 
 metru sau șubler - 1 pentru fiecare grupă, set de plăci pentru picioare - 1 pentru 

fiecare grupă. 
 Set DSP-uri și set de instrumente pentru ajustarea scaunului rulant - 1 pentru 

fiecare grupă. 
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Adaptați conținutul acestei sesiuni astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care participanții vor lucra. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 factori culturali – de exemplu, dacă pentru etapa evaluării, pot fi create grupe 

mixte, cu persoane de ambele sexe; 
 atunci când participanții parcurg pașii etapei de probare a scaunului rulant, fiți 

atenți la aspectele culturale legate de contactul fizic; 
 factori lingvistici – de exemplu, dacă utilizatorii de scaune rulante care participă 

și participanții vorbesc aceeași limbă; 
 orice documentație de care are nevoie organizația-gazdă a cursului în vederea 

evaluării sau prescrierii unui scaun rulant - de exemplu, orice informații 
suplimentare necesare despre utilizatorul de scaun rulant care apelează la 
serviciile lor (de ex., surse de trimitere); 

 modul în care formatorii vor administra problemele care pot apărea pe parcursul 
probării și care nu pot fi soluțonate în cadrul sesiunii sau al programului de 
instruire. De exemplu, scaunele rulante pregătite nu sunt pe măsură și nu pot fi 
ajustate (o posibilă soluție ar fi asigurarea existenței unor scaune rulante 
suplimentare de diferite dimensiuni mărimi, pentru a le înlocui); 

 modalitatea de realizare a monitorizării pentru fiecare utilizator de scaun rulant, 
după finalizarea programului de instruire. 
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 Confirmați ora și detaliile legate de deplasarea utilizatorilor de scaune rulante 

voluntari. Asigurați-vă că există băuturi răcoritoare pentru utilizatorii de scaune 
rulante și membrii familiei/însoțitori. 

 Desemnați o persoană care să întâmpine utilizatorii de scaune rulante și să le 
prezinte locul unde pot aștepta până la începerea sesiunii. 

 Pregătiți o zonă pentru desfășurarea etapei de probare, pentru fiecare grupă 
(pat de evaluare și paravane). 

 Asigurați-vă că scaunele rulante care urmează a fi probate sunt pregătite în 
totalitate (verificați-le cu ajutorul formularelor de prescriere (selecție) a scaunului 
rulant - nivel intermediar și confirmați completarea listei de verificare preliminare 
utilizării scaunului rulant - nivel intermediar). 

 Dacă sunt mai mult de trei grupe de participanți, solicitați asistență unui alt 
formator, pentru monitorizarea grupelor.  

 Pregătiți afișul „Tabelul de dispozitive de sprijin postural (DSP)”. 
 Pregătiți afișul „Lista de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel 

de bază”. 
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E 1. Exersarea pașilor din etapa de probare a produsului (a scaunului rulant) 

și din cea a instruirii utilzatorului: 
o Instrucțiuni și organizare 
o Probarea produsului (a scaunului rulant) 
o Instruirea utilizatorilor 

 
15 
90 
45 

Durata totală a sesiunii 150 
 
 
 
1. Exersarea pașilor din etapa de probare a produsului (a scaunului rulant) și a 
etapei de instruire a utilzatorului (150 de minute) 
 
Note pentru formatori:  
1. Fotografii:  
o Verificați dacă fiecărui utilizator de scaun rulant i-a fost solicitat acordul scris pentru în 

vederea realizării de fotografii. Asigurați-vă că utilizatorii de scaune rulante înțeleg 
faptul că permisiunea se acordă în mod voluntar și că fotografiile vor fi folosite pentru 
instruire, în cadrul acestui program.  

o Pe parcursul sesiunilor practice, faceți fotografii ale utilizatorilor de scaune rulante care 
și-au dat acordul, după cum urmează: 

o în scaunul rulant prescris după probare (perspectivă frontală și laterală).  
2. Satisfacerea cerințelor utilizatorilor de scaun rulant care participă la sesiunea practică 
o Nu toate scaunele rulante dotate cu DSP-uri pot fi finalizate în perioada de timp 

disponibilă în sesiunea practică. 
o Dacă este nevoie de o altă programare pentru oricare utilizator de scaun rulant care a 

participat la sesiunea practică, formatorul trebuie să se asigure că această programare 
este stabilită de organizația gazdă și că toate informațiile legate de evaluare, prescriere 
și probare a produsului (a scaunului rulant) ajung în posesia organizației gazdă, pentru 
finalizarea DSP-urilor/livrarea finală a scaunului rulant.  

3. Observarea metodei de lucru a participanților: 
o Utilizați lista de verificare și observații pentru formatori din Sesiunea practică 3, pentru 

a vă asigura că grupele parcurg toți pașii sesiunii practice și pentru a nota exemple de 
bună practică.  

 
Activitate pentru grupe mici 
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Grupe: o Împărțiți participanții în grupe care să aibă aceeași componență ca în 
Sesiunea practică 1 și 2. 

o Desemnați un responsabil pentru fiecare grupă (poate fi același ca în 
Sesiunea practică 1 sau 2 sau un alt responsabil). 

o Alocați fiecărei grupe un spațiu pentru desfășurarea activității. 
o Explicați unde pot fi găsite materialele și instrumentele. 

Instrucțiuni: Explicați următoarele: 
Scopul sesiunii: 
o Obiectivul acestei sesiuni practice este parcurgerea etapelor șase și 

șapte a procesului de furnizare a serviciilor de scaune rulante – 
probarea produsului (a scaunului rulant) și instruirea utilizatorului - 
lucrând cu utilizatorul de scaun rulant din sesiunea practică anterioară.  

o Este posibil ca nu toți participanții să reușească finalizarea scaunului 
rulant pentru utilizator în perioada de timp disponibilă. Acest lucru va 
depinde de prima probare și de modificările/ajustările necesare. Totuși, 
participanții trebuie să folosească durata de timp alocată pentru a 
pregăti într-o cât mai mare măsură scaunul rulant. Dacă procesul nu 
poate fi definitivat, se vor planifica activitățile necesare finalizării 
pregătirii scaunului rulant, după încheierea programului de instruire.    

Responsabilul: 
o Responsabilul fiecărei grupe se va asigura de faptul că se parcurg toți 

pașii etapei.  
o Responsabilul va fi cel care comunică preponderent cu utilizatorul de 

scaun rulant și, în caz de necesitate, cu membrii familiei/însoțitorii, 
pentru a evita crearea de confuzii. 

Observațiile formatorului și asistența oferită de acesta: 
o Participanții pot cere asistență sau clarificări în orice moment, pe întreg 

parcursul exercițiului.  
o Pe durata sesiunii, formatorii vor monitoriza activitatea fiecărei grupe și 

vor oferi asistență, atât cât este necesar.  
o Explicați participanților faptul că, în cazul în care sunt identificate 

probleme legate de probarea scaunului rulant, ei trebuie să solicite 
prezența formatorului, care va verifica aspectele constate și u care se 
vor discuta modificările/ajustările necesare. 

o După finalizarea exercițiului, participanții vor solicita prezența unui 
formator, care va verifica rezultatul. Participanții nu trebuie să înceapă 
instruirea utilizatorului de scaun rulant până când rezultatul etapei de 
probare a produsului (a scaunului rulant) nu a fost verificată de către un 
formator. 

o După încheierea instruirii utilizatorului de scaun rulant, participanții 
trebuie să solicite prezența unui formator pentru a discuta cu membrii 
echipei și cu utilizatorul de scaun rulant despre instruirea acestuia. 

Durata de timp: 
o Participanții trebuie să încerce să parcurgă etapa de probare (inclusiv 

efectuarea ajustărilor) în 90 de minute și cea a instruirii utilizatorului de 
scaun rulant în 45 de minute.  

Formulare: 
o Înmânați fiecărui responsabil de grup formularele de evaluare a și de 

prescriere (selecție) - nivel intermediar completate în sesiunile practice 
anterioare. 

o Verificați dacă fiecare grupă are cel puțin un exemplar laminat din lista 
de verificare a pașilor pentru probarea scaunului rulant și din lista de 
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verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel intermediar. 
Întrebați participanții: Care sunt pașii etapei de probare a produsului (a 
scaunului rulant)? Aprobați răspunsurile corecte 
Reamintiți-le participanților faptul că, în etapa „Instruirea utilizatorului de 
scaun rulant”, ei trebuie să predea doar abilitățile care sunt relevante în 
cazul respectivului utilizator de scaun rulant. De exemplu, nu este 
necesară predarea tehnicilor de reducere a presiunii în cazul unui utilizator 
de scaun rulant la care nu este prezent riscul apariției a escarelor.  
Reamintiți-le participanților că trebuie să implice în mod activ utilizatorul 
de scaun rulant, de-a lungul întregului proces.  
Întrebați: Există întrebări? Răspundeți oricăror întrebări. 
Cereți fiecărei grupe să pregătească zona în care va lucra; și să invite apoi 
utilizatorul de scaun rulant cu care va lucra. 

Monitorizare 
și suport: 

Monitorizați activitatea grupelor, asigurați-vă că activitatea se desfășoară 
în condiții de siguranță, observați și evaluați abilitățile participanților.  
Folosiți lista de verificare și observații pentru formator și notați observațiile 
legate de fiecare echipă.  
Pe parcursul sesiunii: 
o Informați participanții cu privire la durata de timp rămasă (verbal și/sau 

în scris pe tablă, pentru ca toți participanții să fie informați) pentru o mai 
bună administrare a timpului alocat exercițiului.  

o Asigurați-vă că utilizatorii de scaun rulant sunt implicați în mod activ. 
o Asigurați-vă că fiecare membru al echipei este implicat în mod activ. 
La finalul acestei sesiuni, cereți participanților să le mulțumească 
utilizatorilor de scaun rulant pentru participare. 
Faceți fotografii utilizatorilor de scaun rulante care au semnat formularul de 
acord pentru fotografiere.  

Durata: Acordați 15 minute pentru instrucțiuni și pregătire, 90 de minute pentru 
etapa de probare, 45 de minute pentru instruirea utilizatorului de scaun 
rulant.  

Feedback: Vezi B.15 „Recapitulare” 

 
 
Note pentru formatori: Este important să monitorizați timpul pe durata sesiunilor 
practice. Timpii menționați mai sus sunt cu titlu orientativ, ei putând varia în funcție de 
experiența participanților, nevoile utilizatorului de scaun rulant, perioada necesară 
pregătirilor. Formatorii pot adapta durata de timp în funcție de aceți factori. 
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 B.15: Recapitulare 
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 La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să prezinte un rezumat al cazului utilizatorului de scaun rulant cu care au lucrat 

în sesiunea practică anterioară, inclusiv: cerințe de ordin fizic, condiții de mediu, 
stil de viață; soluțiile pentru prescrierea (selecția) scaunului rulant, probarea 
produsului și instruirea corespunzătoare a utilizatorului de scaun rulant. 
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Pentru sesiune: 
 Caiet de exerciții practice; 
 Fotografii ale utilizatorilor de scaun rulant (în cazul celor care au semnat 

formularul de consimțământ pentru fotografiere) 

D
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T  Pregătiți toate resursele și parcurgeți planul sesiunii.  
 Asigurați-vă că fotografiile utilizatorilor de scaune rulante au fost salvate în 

calculatorul utilizat pe durata programului de instruire, într-un fișier denumit cu 
numele lor. 
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1. Introducere 
2. Pregătirea participanților 
3. Prezentările și discuțiile participanților 

5 
30 
85 

Durata totală a sesiunii 120 
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1. Introducere (5 minute) 
 
Explicați:  
o În această sesiune, participanții vor avea oportunitatea: 

o să împărtășească tuturor participanților care au fost aspectele învățate în 
ultimele trei sesiuni practice; 

o să adreseze eventualele întrebări pe care încă le mai au legat de furnizarea de 
servicii de scaune rulante de nivel intermediar; 

o să explice raționamentul lor și să fie provocați la discuții de către colegii lor. 
 
 
2. Pregătirea participanților (30 de minute) 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Cereți grupelor care au lucrat împreună în ultimele trei sesiuni practice să 

păstreze aceeați componență.  
Instrucțiuni: Cereți fiecărei echipe să pregătească o prezentare de 10 minute despre 

utilizatorul de scaun rulant cu care au lucrat și despre ceea ce au învățat. 
Prezentarea lor ar trebui să includă punctele din Caietul de exerciții 
practice (B.15: Recapitulare). 
Explicați faptul că fotografiile utilizatorilor de scaune rulante sunt 
disponibile în calculatorul utilizat pe durata programului de instruire și că le 
pot folosi pentru a ilustra prezentarea lor. 
Note pentru formatori: Dacă participanții nu au abilități de utilizare a 
calculatorul, explicați faptul că formatorii vor pregări fotografiile pentru ei și 
le vor afișa când va fi nevoie. 

Monitorizare: 
 
 

Monitorizați cu atenție activitatea grupelor.  
Asigurați-vă că fiecare grupă înțelege indicațiile de lucru. 
Oferiți asistență participanților, dacă acest lucru este necesar. 

Durata: Acordați participanților 30 minute pentru finalizatrea acestei activități.  

Feedback: Vezi 3: „Prezentările participanților. Feedback”. 
 
 
3. Prezentările participanților. Feedback (85 de minute) 
 
Cereți  grupelor să prezinte pe rând.  
Încurajați întregul grup ca la finalul prezentării, să pună întrebări. 
o sugerați ca pe parcurs, participanții să noteze întrebările pe care doresc să le adreseze 

la finalul fiecărei prezentări;   
o încurajați participanții să analizeze deciziile și abordările folosite de echipa care face 

prezentarea. În mod ideal, acest lucru va genera discuții, dezbateri și o analiză mai 
detaliată.  

Acordați 10 minute pentru fiecare prezentare și 5 minute pentru întrebări (în funcție de 
numărul de grupe).  
 
La finalul fiecărei prezentări: 
o Faceți câteva comentarii finale, care includ puncte pozitive la adresa prezentatorilor.   
o Mulțumiți fiecărei grupe pentru prezentare. 
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La finalul tuturor prezentărilor:  
o Reamintiți-le participanților că, de multe ori, există mai multe soluții corecte. Câteodată, 

cea mai bună soluție poate fi un compromis - pentru a satisface cât mai bine nevoile și 
dorințele generale ale utilizatorului de scaun rulant, utilizând cât mai bine resursele 
disponibile. 

 
Note pentru formatori: 
o Întrebările sunt pentru a ridica nivelul de încredere în deciziile luate, nu pentru a sugera 

că s-a greșit. 
o Întrebările și provocările trebuie adresate într-o manieră pozitivă. 
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B.16: Întreținerea, reparațiile și monitorizarea 
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 La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să descrie ce presupune etapa de monitorizare; 
 să completeze un formular de monitorizare pentru un utilizator de scaun rulant. 
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Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.16: Întreținerea, reparațiile și monitorizarea; 
 Manualul participantului; 
 Caietul de exerciții practice; 
 Formular de monitorizare.  
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Cunoștințe dobândite anterior: 
 Formularul de monitorizare - nivel intermediar este la fel cu cel utilizat la nivel de 

bază. Participanții care au participat la modulul de instruire anterior cunosc deja 
acest formular.  

Adaptați conținutul acestei sesiuni, în așa fel încât informațiile să fie în concordanță 
cu contextul în care participanții vor lucra. Luați în considerare următoarele aspecte: 
 Cum se va efectua monitorizarea la centrele de furnizare de servicii de scaune 

rulante unde vor lucra participanții. De exemplu, centrul efectuează 
monitorizarea la domiciliul utilizatorului de scaun rulant, îl invită pe acesta la 
sediu sau colaborează cu echipele implicate în reabilitarea bazată pe 
comunitate?.  

 Verificați dacă participanții reprezintă furnizori de scaune rulante care au un 
sistem de monitorizare. Dacă da, explicați sistemul participanților. Explicați care 
este rolul lor în monitorizare.  
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T  Pregătiți toate resursele, revedeți slide-urile PPT și parcurgeți planul sesiunii. 
 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Rezumatul monitorizării 
3. Formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant 
4. Exersarea efectuării monitorizării 
5. Recapitulare punctel cheie 

2 
8 
10 
35 
5 

Durata totală a sesiunii 60 
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1. Introducere (2 minute) 
 

 

Explicați:  
o Întreținerea, reparațiile și monitorizarea sunt cea de-a 

opta etapă a procesului de furnizare a serviciilor de 
scaune rulante.  

o Informațiile despre întreținere, reparații și monitorizare au 
fost abordate în Servicii pentru utilizatorii de scaun rulant. 
Pachet de instruire -nivel de bază. 

o În această sesiune vom reîmprospăta cunoștințele despre 
monitorizare, care au fost prezentate în modulul aferent 
nivelului de bază și vom lua în considerare importanța 
specifică a monitorizării utilizatorilor de scaune rulante 
care au nevoie de sprijin postural suplimentar.  

 
 
2. Rezumatul monitorizării (8 minute) 
 

 

Explicați:  
o Toți utilizatorii de scaun rulant beneficiază de pe urma 

monitorizării. Monitorizarea este importantă cu precădere 
în următoarele cazuri: 
o utilizatori de scaun rulant copii; 
o utilizatori de scaun rulant la care este prezent riscul 

apariției escarelor; 
o utilizatori de scaun rulant diagnosticați cu o afecțiune 

degenerativă; 
o utilizatori de scaun rulant care necesită suport postural 

suplimentar; 
o utilizatori de scaun rulant care au avut dificultăți în 

însușirea abilităților  în etapa de instruire sau în 
asimilarea instrucțiunile oferite.   

Majoritatea utilizatorilor de scaune rulante care au nevoie de 
servicii de nivel intermediar au nevoie de suport postural 
suplimentar, în consecință, monitorizarea este foarte 
importantă. 
 
Explicați: 

 

o Nu există o regulă cu privire la intervalele de timp la care 
trebuie să se desfășoare monitorizarea, deoarece aceasta 
va depinde de nevoile utilizatorului de scaun rulant. 

o Totuși, acolo unde este posibil, se recomandă 
edfectuarea monitorizării la șase săptămâni de la 
furnizarea scaunului rulant, pentru a ne asigura că 
scaunul rulant funcționează corespunzător și pentru a 
consolida instruirea utilizatorului.   

o În cazul copiilor, monitorizarea ideală se realizează la 
intervale cuprinse între trei și șase luni. Acest lucru se 
datorează faptului că nevoile copiilor se schimbă repede, 
odată cu creșterea lor. 
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o Monitorizarea poate fi realizată: 
o la domiciliul utilizatorului de scaun rulant;  
o la centrul de servicii de scaune rulante; 
o în orice altă locație convenabilă utilizatorului de 

scaun rulant și personalului furnizor de servicii de 
scaune rulante.  

o Locația depinde de posibilitatea utilizatorului de a se 
deplasa la centrul de servicii de scaune rulante și de 
posibilitatea personalului furnizor de servicii de scaune 
rulante de a se deplasa la domiciliul utilizatorului.  

 
Întrebați: Cum poate fi gestionată monitorizarea (sau cum este gestionată în mod curent) 
în cadrul centrul de servicii de scaune rulante de unde provin participanții? (de ex., unde 
are loc monitorizarea, frecvența acesteia, cine răspunde de monitorizare și cum sunt 
stabilite programările pentru monitorizare?). 
Încurajați participanții să răspundă. 
 
Răspunsuri: 
o unii participanți vor spune că monitorizarea nu este efectuată în mod frecvent în cadrul 

centrului de servicii de scaune rulante de unde provin; 
o utilizatorii sunt programași pentru monitorizare în momentul primirii scaunului rulant; 
o monitorizarea poate fi efectuată la domiciliul utilizatorului sau la centrul de servicii de 

scaune rulante;  
o vizitele de monitorizare pot fi parte a unor vizite de rutină efectuate de personalul de 

servicii de reabilitare bazată pe comunitate (RBC), care a fost instruit în acest sens; 
o pot fi efectuate convorbiri telefonice de monitorizare (de exemplu, în cazul în care 

transportul este dificil și utilizatorul de scaun rulant are acces la un telefon); 
o intervalele de timp pentru monitorizare pot varia. 
 
Note pentru formatori: Aceasta poate fi o bună ocazie de a discuta cu participanții 
despre modul în care poate fi îmbunătățită modalitatea de realizate a monitorizării în 
centrele de servicii de scaune rulante de unde provin. Dacă,în urma discuțiilor, sunt 
identificate idei valoaroase, formatorii le pot prezenta managerilor din centrele de servicii 
de scaune rulante.  
 
 
3. Formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant (10 minute) 
 

 

Explicați:  
o Formularul de monitorizare a utilizării scaunului rulant - 

nivel intermediar este similar celui folosit în pachetul de 
instruire pentru serviciile de scaune rulante - nivel de 
bază. 

o Acest lucru înseamnă că serviciul de scaune rulante poate 
folosi același formular de monitorizare a utilizării scaunului 
rulant pentru orice utilizator. Totuși, detaliile, precum și 
activitățile de monitorizare pot fi diferite.  

o  Activitatea de monitorizare înseamnă o oportunitate 
pentru: 

o dobândirea de informații de la utilizatorul de scaun 
rulant; 

o verificarea funcționării corespunzătoare a scaunului 
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rulant; 
o verificarea modului în care scaunul rulant este 

corespunzător respectivului utilizator. 
o Având aceste informații, personalul furnizor de servicii de 

scaune rulante trebuie să discute cu utilizatorul care sunt 
acțiunile necesare.  

 
Cereți participanților să analizeze formularul de monitorizare a utilizării scaunului rulant. 
Explicați: Formularul de monitorizare a utilizării scaunului rulant va ajuta personalul 
furnizor de servicii de scaune rulante să adreseze toate întrebările necesare și să 
parcurgă toți pașii specifici vizitei de monitorizare. Formularul de monitorizare a utilizării 
scaunului rulant are și o rubrică în care pot fi notate acțiunile recomandate. Activitățile de 
monitorizare specifice includ: 
 

 
Întrebați: Care sunt acțiunile recomandate în cazul în care un utilizator de scaun rulant 
menționează existența unei escare? 
 
Răspunsuri: 
o cereți permisiunea de a vedea escara (asigurați-vă că acest lucru se întâmplă într-un 

spațiu retras); 
o notați locația și stadiul escarei; 
o dacă escara este localizată într-o zonă de risc, unde corpul utilizatorului intră în contact 

cu scaunul rulant sau cu DSP-ul, utilizatorul trebuie să întrerupă utilizarea scaunului 
rulant; 

o dacă escara este în stadiul 2 sau mai avansată, discutați cu un specialist pentru a 
stabili tratamentul.  

 
 
4. Exersarea efectuării monitorizării (35 de minute) 
 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: Împărțiți participanții în grupe de câte trei persoane.  
Instrucțiuni: Cereți participanților să citească cazul fiecărui utilizator de scaun rulant 

din Caietul de exerciții practice, (B.16: Monitorizarea). Pentru fiecare 

 

Oferirea de informații sau instruire suplimentare.  
o De exemplu, dacă un utilizator nu folosește scaunul rulant 

conform așteptărilor, acest lucru se poate datora faptului 
că are încredere în propria sa abilitate de a efectua 
independent transferul în și din scaunul rulant. Instruirea 
suplimentară în ceea ce privește tehnicile de transfer 
poate soluționa această problemă. 

Reajustarea scaunului rulant. 
Efectuarea unor reparații minore.  

 Încurajați întotdeauna utilizatorii de scaune rulante și 
membrii familiei/însoțitorii să întrețină scaunul rulant 
prin efectuarea unor reparații minore la domiciuliu. 
Personalul furnizor de servicii de scaune rulante poate 
oferi asistență utilizatorilor pentru programarea 
reparațiilor, dacă acestea nu pot fi rezolvate imediat. 

Recomandarea către un alt serviciu pentru sprijin sau 
asistență. 
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utilizator, participanții trebuie să completeze formularul de monitorizare a 
scaunului rulant, să discute și să înregistreze orice acțiune.  
Explicați: Fiecare grupă are la dispoziție 20 minute pentru a finaliza 
această activitate, iar apoi echipele se vor reuni pentru sesiunea de 
feedback. 

Monitorizare: Monitorizați cu atenție activitatea grupelor.  
Asigurați-vă că fiecare grupă înțelege indicațiile de lucru. 
Oferiți asistență participanților, dacă acest lucru este necesar. 

Timp: Acordați 20 minute pentru finalizarea acestei activități. 
Acordați 15 minute pentru feedback. 

Feedback: Pentru fiecare caz, cereți uneia dintre grupe să prezinte pe scurt care 
sunt activitățile de monitorizare recomandate în cazul respectivului 
utilizator. Întrebați participanții: Participanții din alte grupe au alte sugestii 
în ceea ce privește activitățile recomandate? 
Asigurați-vă că participanții parcurg toate punctele cheie (vezi mai jos 
Note pentru formatori).  

 
Note pentru formatori:  
Caz utilizator de scaun rulant: Răspunsuri și puncte cheie: 
Thusitha are 7 ani și locuiește cu părinții și 
sora mai mare. Este diagnosticat cu distrofie 
musculară și, în urmă cu un an, i-a fost 
furnizat un scaun rulant, prin intermediul 
serviciului de scaune rulante. La acea dată, 
el putea încă să se deplaseze pe distanțe 
scurte și avea capacitatea de a efectua 
independent transferul în poziția stând. Își 
dorește un scaun rulant deoarece are 
dificultăți în ceea ce privește deplasarea la 
școală. 
La monitorizare, Thusitha a spus că 
întâmpină greutăți în realizarea transferului 
independent în și din scaunul rulant. După 
amiaza, la școală, se simte obosit și crește 
nivelul său de disconfort. Acest lucru îl 
împiedică să se concentreze. Scaunul său 
rulant are dimensiunea potrivită și are un 
spătar mediu pliabil, cu o pernă standard, 
pentru confort.  
În ceea ce privește gradul de satisfacție 
legat de scaunul rulant, utilizatorul a acordat 
nota 4 din 5. 

o Identificarea metodei de transfer. 
o Identificarea unei alte tehnici de transfer, 

pentru facilitarea transferului, de ex. o 
placă de transfer sau transferul asistant 
în poziția stând. 

o Analiza DSP-urilor. Nu pierdeți din 
vedere următoarele opțiuni: un spătar 
mai înalt, spătar cu ajustare a tensiunii, 
pernă de reducere a presiunii și cu 
control al posturii. 

o Oboseala apare mai frecvent în cazul 
afecțiunilor degenerative. Luați în 
considerare nevoia de schimbare a 
posturii pe parcursul pauzei de masă, 
pentru creșterea nivelului de confort și 
pentru mărirea capacități de concentrare 
pe durata după amiezei. 

o Persoanele cu afecțiuni degenerative 
necesită monitorizare regulată, la 
intervale de 3-6 luni fiind varianta ideală. 
Monitorizarea poate fi efectuată mai 
frecvent, dacă acest lucru este necesar. 

Mirella are 23 de ani și a avut poliomielită. 
Ea deține stupi, iar mierea o vinde în piața 
din localitate. Acum doi ani, ea a primit un 
scaun rulant cu tricicletă atașabilă. Mirela 
avea nevoie de dispozitive de suport 
postural și i-a fost prescrisă o pernă cu 
modificări, confecționată din mai multe 
straturi de spumă. Spătarului scaunului 
rulant i-a fost adăugată o inserție 

o Acțiunile necesare pentru schimbarea 
anvelopelor. 

o Furnizarea de informații legate de 
verificarea anvelopelor. 

o Stabilirea cauzei deplasării inserției 
posterioare pentru bazin. Repoziționarea 
și fixarea inserției. Verificarea modului în 
care aceasta oferă suport 
corespunzător.  

o Furnizarea de informații cu privire la 
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posterioară pentru bazin.  
La vizita de monitorizare, Mirella a spus că 
folosește scaunul rulant și tricicleta în 
fiecare zi pentru a se deplasa la piață și 
înapoi.  
Ea a menționat că recent a fost nevoită să 
repare două pene de roată. La verificarea 
scaunului rulant, personalul furnizorului de 
servicii de scaune rulante a observat că 
anvelopele erau foarte uzate. Inserția 
posterioară pentru bazin alunecase pe 
șezutul scaunului rulant și perna părea 
foarte plată. 
Când a fost întrebată despre gradul de 
satisfacție legat de scaunul rulant, Mirella a 
acordat nota 3 din 5. 

poziția corectă a inserției posterioare 
pentru bazin. Încurajați utilizatorul să 
verifice dacă aceasta este în poziția 
corectă.  

o Îndepărtarea husei pernei și verificarea 
stării straturilor de burete/spumă. 
Verificați dacă straturile de burete/spumă 
sunt compresate (plate). Dacă 
buretele/spuma s-au aplatizat, înlocuiți 
partea superioară cu un strat moale de 
burete/spumă.  

o Verificați dacă Mirella este susținută 
adecvat în scaunul rulant, inclusiv de 
către inserția posterioară pentru bazin și 
pernă.  
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Ursula are 6 ani și este diagnosticată cu 
paralizie cerebrală. Îi place să cânte în corul 
bisericii împreună cu sora ei. A primit 
scaunul rulant și dispozitivele de suport 
postural cu opt luni în urmă.  
A fost bolnavă din cauza unei infecții la 
nivelul toracelui și a lipsit de la prima 
programare de monitorizare. Părinții ei au 
spus că în ultimul timp Ursulei nu îi mai 
place să stea în scaunul rulant și cere să fie 
ridicată din el după o oră. Au observat o 
pată întunecată pe coaste, în zona de lângă 
una dintre inserțiile laterale pentru trunchi și 
se întrebau dacă aceasta ar putea fi cauza 
problemei. 
Personalul de servicii de scaune rulante a 
găsit un spațiu retras și i-au cerut Ursulei și 
părinților ei permisiunea de a-i verifica 
aspectul pielii. Astfel, s-a confirmat existența 
unei pete întunecate pe suprafața pielii. Au 
analizat scaunul rulant și au observat că 
stratul de spumă al inserției laterale pentru 
trunchi era comprimat. 
Când au fost întrebați despre gradul de 
satisfacție legat de scaunul rulant al Ursulei, 
părinții ei au acordat nota 4 din 5. 

o Recomandați evitarea exercitării de 
presiune pe rana de la nivelul coastelor 
până când dispare orice urmă de iritație. 

o Recomandați reducerea duratei de timp 
petrecută în scaunul rulant și mărirea 
acesteia doar după ce semnul a 
dispărut. 

o Înlocuirea buretelui/spumei din ambele 
inserții laterale pentru trunchi. Introduceți 
degetele în spațiul dintre inserțiile 
laterale pentru trunchi și corpul 
utilizatorului pentru a verifica nivelul de 
presiune și pentru a efectua ajustări, 
dacă este necesar. 

o Copiii au un ritm de creștere rapid și este 
necesară o monitorizare la intervale 
regulate, astfel încât să fie prevenită 
apariția problemelor posturale. Intervalul 
recomandat pentru efectuarea 
monitorizării este de 3-6 luni. 

 

 
 
5. Recapitulare puncte cheie (5 minute) 
 

 

Citiți punctele cheie. 
Verificați dacă există întrebări. 
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Sesiunea practică 4: Evaluarea, prescrierea (selecția), pregătirea și probarea 
produsului (a scaunului rulant) și instruirea utilizatorului de scaun rulant. 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să demonstreze, lucrând în echipă, modalitatea de a efectua evaluarea, 

prescrierea (selecția), pregătirea și probarea produsului (a scaunului rulant) și 
instruirea utilizatorului de scaun rulant - nivel intermediar.. 

 

R
E

S
U

R
S

E 

 Caietul de exerciții practice; 
 Listă de verificare și observații pentru formator: Sesiunea practică 4; 
 Formular de acord pentru fotografiere; 
 Formulare de evaluare și de prescriere (selectare) – nivel intermediar 
 Afiș: „Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP)”; 
 Afiș: „Listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel 

intermediar” 
 Tabel dispozitive de sprijin postural (DSP), laminat – 1 pentru fiecare participant;  
 Listă de verificare a pașilor pentru probarea produsului (a scaunului rulant) - 

nivel intermediar, laminat - 1 pentru fiecare participant. 
 Listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel intermediar, 

laminat - 1 pentru fiecare participant; 
 spațiu pentru realizarea evaluării curat și retras, cu pat de evaluare și paravan, 

pentru fiecare utilizator de scaun rulant;  
 bucăți de burete rigid/spumă rigidă – mostre pentru întregul grup; 
 inserții unghiulare din burete rigid/spumă rigidă – mostre pentru întregul grup; 
 Materiale DSP; 
 Set DSP-uri: 
 masă de lucru și seturi de instrumente – 1 pentru fiecare grup; 
 modele de scaune rulante și perne (excepție fiind situația în care evaluarea are 

loc în comunitate); 
 Aparat foto digital; 
 metru sau șubler - 1 pentru fiecare grup, set de plăci pentru picioare - 1 pentru 

fiecare grup. 
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Adaptați conținutul acestei sesiuni astfel încât informațiile să fie în concordanță cu 
contextul în care vor lucra participanții. Luați în considerare următoarele: 
 factori culturali – de exemplu, dacă pentru etapa evaluării, pot fi create grupe 

mixte, cu persoane de ambele sexe; 
 atunci când participanții parcurg pașii etapei de probare a scaunului rulant, fiți 

atenți la aspectele culturale legate de contactul fizic; 
 factori lingvistici – de exemplu, dacă utilizatorii de scaune rulante care participă 

și participanții vorbesc aceeași limbă; 
 orice documentație de care are nevoie organizația-gazdă a cursului în vederea 

evaluării sau prescrierii unui scaun rulant - de exemplu, orice informații 
suplimentare necesare despre utilizatorul de scaun rulant care apelează la 
serviciile lor (de ex., surse de trimitere); 

 modul în care formatorii vor administra problemele care pot apărea pe parcursul 
probării și care nu pot fi soluțonate în cadrul sesiunii sau al programului de 
instruire. De exemplu, scaunele rulante pregătite nu sunt pe măsură și nu pot fi 
ajustate (o posibilă soluție ar fi asigurarea existenței unor scaune rulante 
suplimentare de diferite dimensiuni mărimi, pentru a le înlocui); 

 modalitatea de realizare a monitorizării pentru fiecare utilizator de scaun rulant, 
după finalizarea programului de instruire. 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T 

 Confirmați ora și detaliile legate de deplasarea utilizatorilor de scaune rulante 
voluntari. Asigurați-vă că există băuturi răcoritoare pentru utilizatorii de scaune 
rulante și membrii familiei/însoțitori. 

 Desemnați o persoană care să întâmpine utilizatorii de scaune rulante și să le 
prezinte locul unde pot aștepta până la începerea sesiunii. 

 Pregătiți un pat de evaluare cu paravan pentru fiecare grupă. Puneți toate 
echipamentele necesare evaluării pe patul de evaluare. 

 Asigurați-vă că scaunele rulante și pernele sunt în stare bună de funcționare. 
 Dacă sunt mai mult de trei grupe de participanți, solicitați asistență unui alt 

formator, pentru monitorizarea grupelor.  
 Decideți care va fi componența echipelor și cu care dintre utilizatorii de scaun 

rulant va lucra fiecare dintre acestea.  
 Înainte de începerea sesiunii practice, solicitați participanților să poarte 

încălțăminte care acoperă piciorul. 
 Pregătiți un spațiu de lucru pentru fiecare grupă, dotat cu masă de lucru și set 

de instrumente și plasați materialele DSP pentru ca participanții să poată lucra 
cât mai eficient. 

 Luați mostrele de DSP din setul DSP și poziționați-le pe o masă în fața sălii de 
curs, unde să aveți acces la ele să fie cât mi ușor. 

 Plasați afișul „Tabelul de dispozitive de sprijin postural (DSP)”. 
 Plasați afișul „Lista de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant - nivel de 

bază”. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Evaluarea, prescrierea (selecșia), pregătirea și probarea produsului (a 
scaunului rulant) și instruirea utilizatorului de scaun rulant 

o Instrucțiuni și organizare                                                                                            
o Evaluarea 
o Prescrierea (selecția) 
o Pregătirea produsului (a scaunului rulant) 
o Probarea produsului (a scaunului rulant) 
o Instruirea utilizatorilor de scaun rulant 

 
 
15 
45 
30 
120 
45 
45 

Durata totală a sesiunii 300 
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1. Exersarea evaluării, prescrierii (selecției), pregătirii și probării produsului (a 
scaunului rulant) și a instruirii utilizatorului de scaun rulant (300 de minute) 
 
Note pentru formatori:  
1. Fotografii:  
o Verificați dacă fiecărui utilizator de scaun rulant i-a fost solicitat acordul scris pentru în 

vederea realizării de fotografii. Asigurați-vă că utilizatorii de scaune rulante înțeleg 
faptul că permisiunea se acordă în mod voluntar și că fotografiile vor fi folosite pentru 
instruire, în cadrul acestui program.  

o Pe parcursul sesiunilor practice, faceți fotografii ale utilizatorilor de scaune rulante care 
și-au dat acordul, după cum urmează: 

o în scaunul rulant, dacă dețin unul (imagine frontală și laterală); 
o pe parcursul efectuării evaluării fizice (poziție de ședere fără suport). 
o în scaunul rulant prescris după probarea produsului (perspectivă frontală și 

laterală).  
2. Satisfacerea cerințelor utilizatorilor de scaun rulant care participă la sesiunea practică 
o Nu toate scaunele rulante dotate cu DSP-uri pot fi finalizate în perioada de timp 

disponibilă în sesiunea practică. 
o Dacă este nevoie de o altă programare pentru oricare utilizator de scaun rulant care a 

participat la sesiunea practică, formatorul trebuie să se asigure că această programare 
este stabilită de organizația gazdă și că toate informațiile legate de evaluare, prescriere 
și probare a produsului (a scaunului rulant) ajung în posesia organizației gazdă, pentru 
finalizarea DSP-urilor/livrarea finală a scaunului rulant.  

3. Observarea metodei de lucru a participanților: 
o Utilizați lista de verificare și observații pentru formatori din Sesiunea practică 3, pentru 

a vă asigura că grupele parcurg toți pașii sesiunii practice și pentru a nota exemple de 
bună practică. 

 
Activitate pentru grupe mici 
Grupe: o Împărțiți participanții în grupe de câte 2-3 participanți.  

o Desemnați câte un responsabil pentru fiecare grupă.  
o Comunicați fiecărei grupe numele utilizatorului de scaun rulant cu care 

vor lucra.  
o Alocați fiecărei grupe un loc pentru desfășurarea activității.  
o Explicați unde pot fi găsite materialele și instrumentele. 
o Indicați participanților unde pot găsi echipamentele necesare. 

Instrucțiuni: 
 

Explicați următoarele: 
Scopul sesiunii: 
o Scopul acestei sesiuni practice este efectuarea unei evaluări, prescrieri 

(selecții), parcurgerea pașilor specifici pregătirii produsului (a scaunului 
rulant), exersarea etapei de probare a produsului (a scaunului rulant) și 
de instruire a utilizatorului de scaun rulant.  

o Dacă pe parcursul acestui program de instruire nu este posibilă 
pregătirea în totalitate a scaunului rulant în vederea folosirii acestuia de 
către utilizator, se vor planifica acțiunile necesare pentru finalizarea 
acestuia. Totuși, participanții trebuie să încerce ca la finalul exercițiului 
scaunul rulant să fie pregătit într-o cât mai mare măsură.   

Responsabilul: 
o Responsabilul fiecărei grupe trebuie să se asigure că au fost parcurși 

toți pașii exercițiului.  
o Responsabilul va fi cel care comunică preponderent cu utilizatorul de 

scaun rulant și, în caz de necesitate, cu membrii familiei/însoțitorii, 
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pentru a evita crearea de confuzii. 
 
Observațiile și suportul oferit de formator: 
o Participanții pot cere asistență sau clarificări în orice moment, pe întreg 

parcursul exercițiului.  
o Pe durata sesiunii, formatorii vor monitoriza activitatea fiecărei grupe și 

vor oferi asistență, atât cât este necesar.  
o După parcurgerea FIECĂREI ETAPE A PROCESULUI DE 

FURNIZARE  DE SERVICII de scaune rulante, participanții vor solicita 
prezența unui formator pentru a verifica rezultatele ÎNAINTE de a trece 
la următorul pas.  

Durata: 
o  Participanții trebuie să parcurgă etapa de evaluare în 45 de minute, 

cea de prescriere (selecție) în 30 de minute, să parcurgă pașii pentru 
pregătirea produsului (a scaunului rulant) în 120 de minute, să realizeze 
probarea în 45 de minute, iar instruirea utilizatorului în 45 de minute)  

Reamintiți-le participanților faptul că utilizatorul de scaun rulant va avea 
nevoie de o pauză și de apă/răcoritoare în timp ce scaunul rulant este 
pregătit.   
Trebuie prevăzute pauzele de cafea/de prânz - formatorii vor relua 
informația cu privire la planificarea intervalelor de pauză.  
Formulare: 
o Înmânați fiecărui responsabil formularele de evaluare și de prescriere 

(selecție) a scaunului rulant - nivel intermediar. 
o Verificați ca fiecare grupă să dețină cel puțin un exemplar din lista de 

verificare a pașilor pentru probarea scaunului rulant și lista de verficare 
a instruirii utilizatorului de scaun rulant nivel intermediar (exemplare 
laminate). 

Cereți participanților să folosească lista de verificare preliminară utilizării 
produsului (a scaunului rulant) - nivel intermediar din Caietul de exerciții 
practice (Sesiunea practică 4: Evaluarea, prescrierea, pregătirea și 
probarea produsului) și instruirea utilizatorului de scaun rulant) pentru 
planificarea activităților ce trebuie efectuate.  
Cereți participanților să folosească lista de verificare a instruirii 
utilizatorului - nivel intermediar din Caietul de exerciții practice (Sesiunea 
practică 4: Evaluarea, prescrierea, pregătirea și probarea produsului) și 
instruirea utilizatorului de scaun rulant)  pentru a verifica dacă scaunul 
rulant este pregătit pentru probare. 
 
Reamintiți-le participanților faptul că trebuie să implice în mod activ 
utilizatorul de scaun rulant, pe durata întregului procesului.  
Întrebați: Există întrebări? Răspundeți la orice întrebare. 
Cereți fiecărei grupe să pregătească zona în care va lucra; apoi să se 
prezinte utilizatorului de scaun rulant cu care vor lucra și să înceapă 
exercițiul. 

Monitorizare 
și suport: 

Monitorizați activitatea grupelor, asigurați-vă că sunt respectate regulile 
de siguranță, observați și evaluați abilitățile participanților.  
Folosiți lista de verificare și observații pentru formator pentru a nota 
observațiile legate de fiecare grupă de participanți.  
Pe parcursul sesiunii: 
o Informați participanții cu privire la durata de timp rămasă (verbal și/sau 

în scris pe tablă, pentru ca toți participanții să fie informați) pentru o mai 
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bună administrare a timpului alocat exercițiului.  
o Asigurați-vă că utilizatorii de scaune rulante sunt implicați în mod activ. 
o Asigurați-vă că fiecare membru al grupului este implicat în mod activ. 
La finalul acestei sesiuni, cereți participanților să mulțumească 
utilizatorului de scaun rulant pentru participarea sa și explicați că scaunul 
rulant prescris va fi pregătit acum și va fi disponibil pentru probă în cel mai 
scurt timp. 
Faceți fotografii utilizatorilor de scaun rulante care au semnat formularul de 
acord pentru fotografiere. 

Durata: Acordați 15 minute pentru instrucțiuni și pregătire, 45 de minute pentru 
finalizarea evaluării, 30 de minute pentru completarea prescrierii, 120 de 
minute pentru pregătirea produsului (a scaunului rulant), 45 de minute 
pentru probarea scaunului rulant și 45 de minute pentru instruirea 
utilizatorului.  
Monitorizați timpul cu ajutorul listei de verificare și observații pentru 
formator. 

 
Note pentru formatori: Pe parcursul sesiunilor practice, este important să monitorizați 
durata de timp. Intervalele menționate mai sus sunt orientative, ele vor varia în funcție de 
experiența participanților, nevoile utilizatorului de scaun rulant și perioada necesară 
pregătirilor. Durata de timp necesară parcurgerii acestei va fi adaptată contextului. 
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B.17: Feedback-ul instructorului, discuții, ceremonia de încheiere 
 

O
B

IE
C

TI
VE

 La finalul acestei sesiuni, participanții vor putea: 
 să tragă concluzii în ceea ce privește lucrul cu utilizatorul de scaun rulant pentru 

evaluarea, prescrierea, pregătirea și probarea unui scaun rulant care 
corespunde cerințelor fizice, de mediu și de stil de viață ale utilizatorului și 
pentru a-i oferi instruire corespunzătoare.  

R
E

S
U

R
S

E 

Pentru sesiune: 
 slide-uri PPT: B.17: Feedback-ul formatorului, discuții, ceremonia de încheiere 
 DVD: Mesaj pentru acasă; 
 Fotografii ale utilizatorilor de scaun rulante (care au semnat formularul de acord 

pentru fotografiere) 

D
E

 P
R

E
G

Ă
TI

T 

 Pregătiți toate resursele, revedeți prezentarea PPT, vizionați materialul video și 
parcurgeți planul sesiunii. 

 Asigurați-vă că certificatele sunt listate și semnate de formatori. 
 Luați în considerare invitarea unor persoane interesate de subiect (de exemplu, 

donatori, organizații pentru persoane cu dizabilități, furnizori de servicii, miniștri) 
pentru a participa la ceremonia de încheiere și pentru prezentarea certificatelor. 

 Asigurați-vă că fotografiile utilizatorilor de scaune rulante au fost salvate în 
calculatorul programului de instruire, într-un fișier denumit cu numele lor. 

P
R

E
ZE

N
TA

R
E 

1. Introducere 
2. Feedback-ul instructorului. 
3. Discuții despre utilizatorii de scaune rulante din Sesiunea practică 4. 
4. Ceremonia de încheiere și prezentarea certificatelor. 

2 
20 
30 
8 

Durata totală a sesiunii 60 
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1. Introducere (2 minute) 
 
Explicați:  
o În această sesiune, participanții vor avea ocazia: 

o să afle mai multe detalii despre utilizatorii de scaune rulante cu care au lucrat 
celelalte grupe în ultima sesiune practică și despre soluțiile de scaune rulante 
prescrise, pregătite și probate de către aceștia;  

o să primească feedback-ul general despre exemplele de bună practică observate 
de formatori în ultima sesiune practică și să învețe din eventualele greșeli;  

o să adreseze întrebări. 
 
 
2. Feedback-ul formatorului (20 de minute) 
 
Folosiți lista de verificare și observații pentru formatori din Sesiunea practică 4, discutați 
cu participanții exemplele de bună practică pe care le-ați observat pe parcursul acesteia. 
Menționați aspectele care au nevoie de îmbunătățiri, fără a numi persoane. 
Întrebați: Există întrebări? 
 
 
3. Discuții despre utilizatorii de scaune rulante din Sesiunea practică 4 (30 de 
minute) 
 
Note pentru formatori: 
o Durata alocată va depinde de numărul punctelor de discuție. Adaptați intervalul de 

timp, prioritară fiind furnizarea unui feedback corespunzător.  
 
Cereți fiecărei grupe să prezinte, pe rând:  
o rezumatul cerințelor legate de abilitățile mobilitate și de suport pe care le-au identificat 

pe parcursul sesiunii practice; 
o soluțiile identificate și prescrise (selectate); 
o modul de pregătire a produsului (a scaunului rulant); 
o procesul de probare a produsului (a scaunului rulant) și problemele apărute; 
o comentarii despre modul în care utilizatorul a primit scaunul rulant și despre instruirea 

oferită acestuia. 
 
Încurajați întregul grup să pună întrebări, la finalul prezentării: 
o sugerați ca pe parcursul prezentării, participanții să noteze întrebările pe care doresc 

să le adreseze la finalul fiecărei prezentări;   
o încurajați participanții să analizeze deciziile și abordările echipei care face prezentarea. 

În mod ideal, acest lucru va genera discuții, dezbateri și o analiză mai atentă.  
 
 
Alocați 5 minute pentru fiecare prezentare și 5 minute pentru întrebări (în funcție de 
numărul de grupe).  
Prezentați fotografii ale fiecărui utilizator de scaun rulant, pentru a ajuta grupul în 
ilustrarea punctelor discutate (în cazul în care s-au realizat fotografii pe parcursul sesiunii 
practice). 
 
La finalul fiecărei prezentări: 
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o Subliniați exemplele de bună practică utilizate de grup (vezi Sesiunea practică 4: Lista 
de verificare și observații pentru formatori). 

o Mulțumiți fiecărui grup pentru prezentare.  
 
La finalul tuturor prezentărilor:  

 Reamintiți-le participanților că, de multe ori, există mai multe soluții corecte. 
Uneori, cea mai bună soluție poate fi un compromis - pentru a răspunde cât mai 
bine cerințelor și așteptărilor utilizatorului de scaun rulant, folosind cât mai eficient 
resursele disponibile.  

 
Note pentru formatori: 
o Întrebările sunt pentru a ridica nivelul de încredere în deciziile luate, nu pentru a sugera 

că s-a greșit. 
o Întrebările și provocările trebuie adresate într-o manieră pozitivă. 
 
  
 
4. Ceremonia de încheiere și înmânarea certificatelor (8 minute) 
 

 

Pregătiți vizionarea materialului video: Mesaj pentru participanți; 
Prezentați materialul video. 

 
Note pentru formatori: 
o Formatorii pot alege modalitatea în care vor fi prezentate certificatele și în care se va 

încheia programul de instruire. 
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Anexe  
Anexa 1 : Orar de desfășurare a cursurilor 
 
 Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 
8:30 Introducere B.4 Evaluarea fizică 

– procedeul de 
simulare manuală  

B.10 Prescrierea 
(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural 
pentru sprijinirea 
trunchiului 

B.13 Probarea 
produsului (a 
scaunului rulant) 

B.16 Întreținerea, 
reparațiile și 
monitorizarea 08:45 

09:00 

09:15 B.11 Prescrierea 
(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural 
pentru sprijinirea 
capului, coapselor 
și a gambelor 

09:30 A.1 Utilizatorii de 
scaun rulant care 
necesită suport 
postural 
suplimentar 
 

B.5 Evaluarea fizică 
– efectuarea 
măsurătorilor 

B.14 Instruirea 
utilizatorului 
 

Sesiunea practică 
4: 
Evaluarea, 
prescrierea 
(selecția), 
pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
probarea produsului 
(a scaunului rulant) 
și instruirea 
utilizatorului 

09:45 

10:00 
10:15 

10:30 A.2 Copiii cu 
dizabilități 
 

B.6 Selecția 
scaunului rulant și a 
pernei 

Perioadă alocată  
verificării de către 
formator si de către 
participanți a 
materialelor, înainte 
de sosirea 
utilizatorilor de 
scaun rulant. 

10:45 

 
11:00 

11:00 – 11:15: Pauză de cafea (adaptați 
ora pentru a se potrivi cu contextul local și 
cu planul sesiunii) 

11:00 – 11:15: Pauză de cafea (adaptați 
ora pentru a se potrivi cu contextul local și 
cu planul sesiunii) 

11:15 A.2 Copiii cu 
dizabilități 

B.6 Selecția 
scaunului rulant și a 
pernei 

11:15 – 11:30 
Pauză de cafea 

Sesiunea practică 
3: Probarea 
produsului (a 
scaunului rulant) și 
instruirea 
utilizatorului 

Sesiunea practică 
4: 
Evaluarea, 
prescrierea 
(selecția), 
pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
probarea produsului 
(a scaunului rulant) 
și instruirea 
utilizatorului 

11:30 Sesiunea practică 
1: Evaluarea și 
prescrierea 
(selecția) 

11:45 B. Trimiterea și 
programarea 
B.1 Prezentarea 
etapei de evaluare 
și interviul de 
evaluare 
 

B.7 Prescrierea 
(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural - 
introducere 

12:00 

12:15 B.8 Prescrierea 
(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural 
petru stabilizarea 
bazinului 

12:30 
12:45 

1:00 – 2:00 Prânz  (adaptați ora pentru a se potrivi cu contextul local și cu planul sesiunii)  

02:00 B. Trimiterea și 
programarea  
B.1 Prezentarea 
etapei de evaluare 
și interviul de 
evaluare 

B.8 Prescrierea 
(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural - 
stabilizarea 
bazinului 

Sesiunea practică 
1:  
Evaluarea și 
prescrierea 
(selecția) 

Sesiunea practică 
3:  
Probarea 
produsului (a 
scaunului rulant) și 
instruirea 
utilizatorului 

Sesiunea practică 
4: 
Evaluarea, 
prescrierea 
(selecția), 
pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
probarea produsului 
(a scaunului rulant) 
și instruirea 
utilizatorului 

02:15 B.2 Evaluarea  
fizică - poziția de 
ședere fără suport 

02:30 B.12 Pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant) 02:45 B.9 Prescrierea 

(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural 
pentru sprijinirea 
șoldurilor 

B.15 Sumarizare 

03:00 

03:15 
 

03:15 – 03:30: Pauză de cafea (adaptați 
ora pentru a se potrivi cu contextul local și 
cu planul sesiunii) 

03:15 – 03:30: Pauză de cafea (adaptați 
ora pentru a se potrivi cu contextul local și 
cu planul sesiunii) 
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03:30 B.2 Evaluarea  
fizică - poziția de 
ședere fără suport 

B.9 Prescrierea 
(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural 
pentru sprijinirea 
șoldurilor 

3:30 – 3:45 
Pauză de cafea 

B.15 Recapitulare Sesiunea practică 
4: 
Evaluarea, 
prescrierea 
(selecția), 
pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant), 
probarea produsului 
(a scaunului rulant) 
și instruirea 
utilizatorului 

03:45 B.10 Prescrierea 
(selecția) 
dispozitivelor de 
suport postural 
pentru sprijinirea 
trunchiului 

Sesiunea practică 
2: Pregătirea 
produsului (a 
scaunului rulant) 

04:00 B.3 Evaluare fizică - 
analiza poziției 
bazinului și a 
șoldurilor 
 

B.17 Feedback 
oferit de formatori, 
discuții, ceremonia 
de încheiere 

04:15 
04:30 
04:45 
05:00  
05:15 
05:30   

05:45 

06:00  
 
 
 
Formatorii/organizațiile care susțin cursul pot modifica programul după cum este necesar. 
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Anexa 2 : Formular de trimitere către furnizorul de servicii de scaune rulante – nivel 
intermediar 
 

Model formular de trimitere: Acest formular poate fi adaptat de către furnizorul de servicii de scaune rulante și 
transmis celor care pot direcționa utilizatorii de scaun rulant către furnizorul de servicii de scaune rulante. 

Vă rugăm completați formularul de trimitere și expediați-l către: 
Numele și adresa serviciului de scaune rulante: 

 Numele persoanei care face 
trimiterea: 

 

Organizația pentru care lucrați:  

Datele de contact ale persoanei care face referirea (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 prieten / vecin  

Dacă telefonic, care este numărul de telefon:  

Dizabilitatea utilizatorului de scaun rulant, dacă 
este cunoscută: 

 

Motivele trimiterii: 
 Nu deține scaun rulant 
 Deține un scaun rulant defect 
 Deține un scaun rulant necorespunzător 
 În cazul copiilor: 

o incapacitatea de a menține poziția așezat sau de a sta în 
picioare înainte vârsta de un an; 

o incapacitatea de a merge înainte de vârsta de doi ani. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Vă rugăm precizați orice altă informație despre utilizator, pe care o considerați relevantă pentru furnizorul de servicii de 
scaune rulante: 

 

 

 

Utilizatorul este de acord să fie direcționat către 
furnizorul de servicii de scaune rulante?     

 
Da           Nu  

Semnătura persoanei care face 
trimiterea: 

 

Data: 
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Anexa 3 : Formular de evaluare a utilizatorului de scaun rulant – nivel intermediar 
 

Formular pentru evaluarea utilizatorilor de scaun rulant care nu pot menține cu ușurință poziția așezat fără suport.Utilizatorii de scaun 
rulant care pot menține poziția așezat pot fi evaluați de către o persoană care a parcurs modulul de instruire pentru nivelul de 

bază.Păstrați acest formular în dosarul utilizatorului de scaun rulant. 
 
Numele persoanei care 
efectuează evaluarea:  Data efectuării evaluării  

 
1 Interviul de evaluare  
Informații despre utilizatorul de scaun rulant; 

Numele:  Numărul:  

Vârsta:  Bărbat          Femeie      

Numărul de 
telefon:  Adresa:  

Obiective:______________________________________________________________________ 
 
Condiția fizică; 
Diagnostic:  Traumatism cranio-cerebral     Paralizie cerebrală    Distrofie musculară     Poliomielită    Spina bifida    
Traumatism vertebro-medular     Accident vascular cerebral     Necunoscut     Altele   ___________________________    
Există posibilitatea ca situația să se înrăutățească?  Da    Nu   
Condiția fizică: Constituție fragilă  Spasme sau mișcări necontrolate   Tonus muscular (hipertonie/hipotonie)    
Amputație membru inferior: D de deasupra genunchiului  D de sub genunchi   S de deasupra genunchiului   S de sub genunchi   
Oboseală     Luxație de șold     Epilepsie     
Probleme de deglutiție    Descrieți: _____________________ 
Durere  Descrieți: _________________________________________________________ 
Probleme de management urinar    Probleme de management intestinal   
Dacă există probleme de management urinar sau de tranzit intestinal, acestea sunt gestionate? Da    Nu   
 
Stilul de viață și mediul 
Descrieți mediul în care va fi utilizat scaunul rulant: ____________________________ 
Distanța zilnică parcursă: Până la 1 km    1–5 km    Mai mult de 5 km  
Durata zilnică de utilizare a scaunului rulant:  Mai puțin de 1 oră    1–3 ore   .3–5 ore      5–8 ore   mai mult de 8 ore  
Care este poziția utilizatorul atunci când nu folosește scaunul rulant (poziția și tipul de suprafață)? 
______________________________________________________________________ 
Transfer:    Independent   Asistat    În picioare  Așezat  Ridicat    Altele   
Tipul de toaletă (dacă se face transferul la toaletă): La nivelul solului   Tipică   Adaptată   
Utilizatorul de scaun rulant folosește în mod frecvent mijloace de transportul în comun/proprii? Da    Nu  
Dacă da, de care: Autoturism    Taxi     Autobuz    Altele __________________ 
 
Scaun rulant existent (dacă persoana are deja un scaun rulant) 
Scaunul rulant corespunde 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 sau nu o pernă?)                                   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 Evaluarea fizică  
Prezența escarelor, riscul de formare a acestora sau istoricul escarelor 
/// = 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 
(fază 1 - 4)? Da  Nu  
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Durata și cauza: _________________________ 
_________________________________________ 

Există riscul* formării de escare? *Se consideră că există riscul apariției escarelor la persoanele la care 
sensibilitatea este absentă ori la  care sunt prezente 3 sau mai mulți factori de risc. Factori de risc: 
imobilitatea, umezeala, poziția incorectă, escară anterioară/existentă, regim alimentar neadecvat, 
înaintarea în vârstă, supraponderabilitatea sau subponderabilitatea. 

Da  Nu  

 
Metode de realizare a propulsiei 
Cum va efectua utilizatorul propulsia scaunului rulant?   
Cu ambele membre superioate   Cu membrul superior stâng   Cu membrul superior drept     
Cu ambele membre inferioare     Cu membrul inferior stâng     Cu membrul inferior drept     Cu ajutorul unui însoțitor     
Comentarii: _____________________________________________________________________ 
 

Postura corpului în poziția așezat fără suport  Analiza poziției bazinului și a șoldurilor 

Descrieți sau desenați postura corpului în poziția așezat fără 
suport. 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificați dacă bazinul este în echilibru, precum și gradul de 
flexie al șoldului atunci când utilizatorul este în poziția de 
decubit. 
Bazinul este în echilibru? Da    Nu   
Șoldul poate fi flectat pentru atingerea poziției neutre de 
ședere? 
  Șoldul drept:  Da    Nu   Unghi: _______    
  Șoldul stâng: Da    Nu   Unghi: ______ 
Dacă bazinul nu este în echilibru sau dacă șoldurile nu pot fi 
flectate pentru atingerea poziției neutre de ședere, folosiți un 
suport provizoriu. 

 
  
  
Pentru fiecare parte a corpului: Dacă este posibilă atingerea poziției neutre de ședere cu ajutorul suportului manual, bifați „da”. În caz 
contrar, bifați „nu”. 

Partea corpului Da Nu Descrieți sau schițați postura în poziția așezat finală a utilizatorului de scaun rulant, realizată cu 
suport manual și descrieți sau schițați suportul oferit pentru obținerea respectivei poziții de ședere.    

Bazin   

Trunchi   

 
 
 
 
 
 
 

Cap   

Șold S   

Șold D   

Coapse   

Genunchi S   

Genunchi D   

Gleznă S   

Gleznă D   
 
Efectuarea măsurătorilor 
 
 Măsurători corp (mm) Măsurători componente scaun rulant (mm) 
Lățimea și adâncimea suprafeței de ședere, înălțimea suportului de picioare 

A Lățime șold 
 = lățime suprafață de ședere SAU 1  

= distanța dintre inserțiile laterale pentru bazin 2  

B Adâncime șezut (partea S  B minus 30-50 mm = adâncimea șezutului scaunului 3  
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posterioară a bazinului până la 
partea posterioară a genunchiului) D  

rulant 
(dacă lungimea este diferită, folosiți valoarea mai 
mică) 

 

C Lungime gambă 

S  = distanța dintre partea superioară a suprafeței de 
ședere și suportul de picioare SAU 
= distanța dintre partea superioară a șezutului 
scaunului rulant și sol, în cazul propulsiei cu ajutorul 
membrelor inferioare 

4  

D  5  

Înălțimea spătarului  
D Distanța dintre șezut* și limita inferioară a 

cutiei toracice  
 = distanța dintre partea superioară a suprafeței de 

ședere și limita superioară a spătarului (măsurați D, 
E sau F - în funcție de cerințele specifice 
utilizatorului)  

6 
 
 
 

 
 

E Distanța dintre șezut* și limita inferioară a 
omoplatului 

 

F Distanța dintre șezut* și limita superioară a 
umărului 

 

Modificările și/sau dispozitivele de sprijin postural  
G Lățime trunchi  = distanța dintre inserțiile laterale/inserțiile 

unghiulare laterale pentru trunchi 7  

H Distanța dintre șezut* și axilă  

S  H minus 30 mm = distanța maximă dintre partea 
superioară a suprafeței de ședere și partea 
superioară a inserțiilor laterale/inserțiilor unghiulare 
laterale (ajustare în funcție de procedeul de simulare 
manuală) 

8 
 

 
 

D 
  

 

I Distanța dintre șezut* și partea superioară 
a bazinului (creasta iliacă postero-
superioară) 

 = distanța dintre partea superioară a suprafeței de 
ședere și jumătatea înălțimii inserției posterioare 
pentru bazin 

9  

J Distanța dintre genunchi   = lățimea inserției/dispozitivului pentru separarea 
genunchilor  10  

K Distanța dintre șezut* și baza craniului 
(occiput) 

 = distanța dintre partea superioară a suprafeței de 
ședere și linia de mijloc a tetierei  11  

S Distanța dintre partea posterioară a 
bazinului și oasele bazinului 

 L plus 20–40 mm = distanța dintre spătar și linia de 
început a inserției anterioare oaselor bazinului. 

12 
 
 

 
 
 

A
lte

le
 

     

     

 
*La efectuarea măsurătorilor corpului, „șezutul” reprezintă suprafața ocupată de oasele bazinului. 
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Anexa 4 : Formular de prescriere (selecție) a scaunului rulant – nivel intermediar 
 
Acest formular se utilizează pentru înregistrarea informațiilor referitoare la tipul de scaun rulant, pernă și dispozitiv de 
sprijin postural pentru utilizatorii de scaun rulant care nu pot menține fără sprijin poziția așezat. Păstrați acest formular în 
dosarul utilizatorului de scaun rulant. 
 
1. Informații despre utilizatorul de scaun rulant 
Numele utilizatorului de scaun 
rulant: 

 Numărul:  

Data evaluării:  Data probării produsului (a 
scaunului rulant): 

 

Numele persoanei care 
efectuează evaluarea: 

 

 
2. Tipul, dimensiunea și configurația scaunului rulant 
 
Tipul scaunului  rulant (notați mai jos tipurile de 
scaune rulante disponibile) 

Dimensiunile scaunului rulant (mm) 

  Lățimea suprafeței de ședere  
  Adâncimea suprafeței de 

ședere 
 

  Înălțimea spătarului  
  Înălțimea suportului de 

picioare 
 

Configurația scaunului rulant 

Poziția roții din spate  Altele:  

Unghiul de înclinare  
 
 Tipul și mărimea pernei 
 
Tipul de pernă  Dimensiunea 
E.g. pernă pentru reducerea presiunii   
   
 
 
 
 
4. Dispozitivele de suport postural sau modificările necesare 
 
Listă de verificare a dispozitivelor de 
suport postural 

 

 Descrieți / desenați și notați dimensiunile 

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 / 
pe

rn
a 

Adăugare suprafață de 
ședere solidă  

 
 

 

 
Inserție anterioară oaselor 
bazinului (3 - 12)  

 

Inserție pentru reglarea 
unghiului de înclinare a 
bazinului 

S  
 
D  

Înălțarea suprafeței de 
ședere inserție prin 
anterioară 

 
 

Dispozitiv unghiular pentru 
înclinarea anterioară a 
bazinului 
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Inserții pentru stabilizarea 
bazinului S  

D  

 
 

 

 

Inserții laterale pentru bazin 
(=2) S  

D  

Inserții unghiulare exterioare 
pentru coapse S  

D  

Inserții exterioare pentru 
coapse S  

D  

Inserție interioară pentru 
coapse (= 10)  

 

Inserție pentru separarea 
genunchilor (= 10)  

 

Altele   

Altele   

Listă de verificare a dispozitivelor de 
suport postural 

  Descrieți / desenați și notați dimensiunile 

S
up

ra
fa

ța
 d

e 
șe

de
re

 ș
i 

sp
ăt

ar
ul

 Deschidere unghi suprafață de 
ședere - spătar 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unghi de înclinare suprafață 
de ședere - spătar 
(înclinarea în spațiu) 

  

S
pă

ta
ru

l 

Adăugare spătar solid   

Inserție posterioară pentru bazin       

Spătar cu formă ajustabilă   

Spătar cu tensiunie ajustabilă   

Spătar cu unghi de înclinare 
ajustabil 

  

Inserții laterale pentru trunchi 
(= 7) 

S  
D  

Inserții unghiulare laterale 
pentru trunchi (= 7) 

S  
D  

Altele    

M
ăs

uț
a 

/ 
su

po
rtu

ril
e 

de
 b

ra
țe

 Măsuță   

Modificarea suporturilor de 
brațe 

S  D  

Altele   

Te
tie

re
le

 Tetieră plată (= 11)   

Tetieră conturată (= 11)   

Altele   

S
up

or
tu

ril
e 

de
 

pi
ci

oa
re

  

Inserții plane pentru suportul 
de picioare 

 

S  
D  

Inserții unghiulare pentru 
suportul de picioare 

S  
D  

Dispozitive de sprijin pentru 
gambă 

S  
D  
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Altele   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
en

tu
ril

e 

Centură pentru bazin   

Centură pentru gambe   

Centuri pentru picior  S  D  

Ham pentru umeri   

Altele    
 
 
5. Acordul 
 
 
Semnătură utilizator 
de scaun rulant: 

 Semnătură evaluator:  

Semnătură manager furnizor 
servicii de scaune rulante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 5 : Formular de date tehnice ale scaunului rulant – nivel intermediar 
 
Denumire scaun rulant:  Inserați imagine aici: 

Producător / Furnizor:  

Dimensiuni disponibile: 

Greutate totală:  
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Descriere: 
Cadru: Fix/rigid  Pliabil  Lungime cadru    
Spătar Pliabil/material textil  Rigid    Tensiune ajustabilă    
Suprafață de 
ședere 

Pliabil/ material textil  Rigid    Tensiune ajustabilă   

Pernă: Fără pernă  Plată, din 
spumă/burete 

 Cu contur, din 
spumă/burete,  

 

 Fluid  Altele   
Suporturi de 
picioare: 

Fixe  Detașabile / pliabile pe 
lateral 

 Altele:  

Roți frontale: Pneumatice  Diametru:   

Solide  Lățime:  
Roți din spate Pneumatice  Diametru:  Inele antrenare  

Solide  Lățime:  Ax reglabil  

Tub interior solid    Detașabile  

Frâne: Pârghie scurtă  Pârghie lungă  Altele:    
Suporturi pentru 
brațe: 

Curbate  Pătrate     Altele:    

 Fixe  Detașabile  Altele: 
Mânere: Mânere:    
Dispozitive de 
suport postural: 

Centură pentru bazin  Centură pentru gambe  Ham pentru umeri  
Centuri pentru picioare  Bară anti-răsturnare     Inserții laterale pentru 

trunchi 
 

Măsuță  Tetieră  Inserții laterale pentru 
bazin 

 

Altele: 
 
Măsurători, opțiuni de modificări și gama de ajustări: 
 Măsurători (dacă scaunul 

rulant este disponibil în mai 
multe mărimi, specificați toate 
mărimile) 

Este ajustabil? Gamă de ajustări (gama de ajustări 
ce pot fi făcute pentru acest scaun) 

Da Nu 

Lățime suprafață de ședere     
Adâncime suprafață de 
ședere 

    

Înălțime suprafață de ședere     
Înălțime spătar     
Unghi înclinare spătar     
Înălțime suport de picioare     
Unghi înclinare suport de 
picioare 

    

Înălțime mânere     
Lungime cadru     
Lungime bază roți     
Unghi spătar – suprafață de 
ședere 

    

Unghi înclinare în spațiu     
 
 
 
 
 

 

Anexa 6: Listă de verificare preliminară utilizării scaunului rulant – nivel intermediar 
 
Scaunul rulant în ansamblu, incluzând dispozitivele de suport postural 

Nu există margini ascuțite  
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Dispozitivele de suport postural sunt bine căptușite și fixate corespunzător  

Nu există părți defecte sau zgâriate  

Traiectoria scaunului rulant 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 

Suporturile de picioare sunt montate corespunzător  

Cadrul 

Scaunul rulant se pliază și de depliază 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 în scaunul rulant  

Materialul textil al pernei este întins, dar nu mai mult decât este necesar.  

Dacă scaunul rulant are o suprafață de ședere rigidă: perna acoperă în întregime suprafața de 
ședere 

 

 
 
 
 
 
 
Anexa 7: Listă de verificare a pașilor pentru probarea produsului (a scaunului 
rulant) – nivel intermediar 
 
1. Este scaunul rulant pregătit? 
 
Scaunul rulant a fost verificat în ceea ce privește siguranța utilizării sale și funcționarea tuturor componentelor?   

 

2. Verificați dimensiunea scaunului rulant și a dispozitivelor de suport postural.  
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Lățimea scaunului rulant: 
o coapsele sunt poziționate confortabil între suporturile de brațe sau între inserțiile 

laterale pentru bazin; 
o trunchiul este poziționat confortabil între barele verticale ale cadrului spătarului sau 

între inserțiile laterale pentru trunchi; 
o coapsele sunt poziționate confortabil între suporturile de brațe, apărătoarele laterale 

sau inserțiile laterale pentru bazin, iar asupra lor nu se exercită presiune.  

 

Adâncimea suprafeței de ședere:  
o distanță de 30 mm între partea posterioară a genunchilor (zona poplitee) și suprafața 

de ședere/pernă. 

 

 

Bazinul: 
o inserția anterioară oaselor bazinului este poziționată chiar în fața acestora;   
o inserția posterioară pentru bazin oferă suport la nivelul crestei iliace postero-

superioare; 
o inserțiile laterale pentru bazin au dimensiunea potrivită și sunt localizate deasupra 

articulației șoldurilor; 
o centura pentru bazin poate fi închisă și nu afectează suprafața pielii. 

 

 
 

Trunchiul: 
o inserțiile laterale pentru trunchi nu exercită presiune la nivelul axilelor. Există o 

distanță de cel puțin 30 mm între axile și limita superioară a inserției laterale pentru 
trunchi; 

o hamul pentru umeri poate fi închis fără a produce disconfort și nu afectează suprafața 
pielii;  

o măsuța susține lungimea antebrațelor și coatele și nu exercită presiune asupra 
abdomenului; 

o verificați înălțimea și unghiul de înclinare al spătarului.  

 

 

 
 

Tetiera: 
o tetiera susține capul utilizatorului de scaun rulant la baza craniului (occiput). 
o menține capul drept, într-o poziție echilibrată. 

 

 

Coapsele: 
o inserțiile exterioare pentru coapse sau inserția/dispozitivul pentru separarea 

genunchilor nu exercită presiune asupra coapselor; 
o distanța dintre inserția/dispozitivul pentru separarea genunchilor și zona inghinală 

trebuie să fie de 40-60 mm la copii și 60-100 mm la adulți. 
 

 

Înălțimea suportului de picioare:  
o coapsele sunt sprijinite în totalitate pe pernă, fără a se ridica. Piciorul este sprijinit în 

totalitate pe suportul de picioare, fără a se ridica; 
o centura pentru picior poate fi legată adecvat, fără a afecta suprafața pielii; 
o centura pentru gambe și centura pentru călcâie susțin gamba și picioarele. 

 

 
 

 
3. Verificați postura 
 
Verificați din față și din lateral dacă bazinul utilizatorului de scaun rulant este situat cât mai aproape de poziția 
neutră de ședere, fără a produce disconfort. 

 

o Bazinul este drept și se află în echilibru (sau cât mai aproape posibil de postura corectă, în limita 
confortului utilizatorului). 

 

o Trunchiul este drept și simetric (sau cât mai aproape posibil de postura corectă, în limita confortului 
utilizatorului). 

 

o Capul este drept și într-o poziție de echilibru (în limita posibilităților).  
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o Membrele inferioare și tălpile se află cât mai aproape de postura specifică poziției neutre.  

Verificați dacă toate dispozitivele de suport postural oferă sprijinul necesar. Verificați în mod special (dacă este 
posibil): 

 

o Înălțimea, unghiul de înclinare și contururile spătarului  

o Înclinarea în spațiu  

o Inserțiile laterale pentru bazin și inserțiile laterale pentru trunchi  

o Inserțiile unghiulare interioare și exterioare pentru coapse, inserțiile exterioare pentru coapse și 
dispozitivele de sprijin pentru gambă 

 

Verificați postura încă o dată, după 15 minute, pentru a vedea dacă au intervenit schimbări.  
 
4. Verificați presiunea 
 
Verificați presiunea sub ambele părți ale oaselor bazinului utilizatorului de scaun rulant. Nivelul de presiune este 
sigur pe ambele părți? 
Nivel 1 = sigur: Vârfurile degetelor se pot mișca în sus și în jos 5 mm sau chiar mai mult. 
Nivel 2 = avertizare: Vârfurile degetelor nu se pot mișca, dar pot fi retrase cu ușurință. 
Nivel 3 = pericol: Degetele sunt strânse cu putere. Este dificilă retragerea degetelor. 

 

Poziționați degetele între corpul utilizatorului de scaun rulant și fiecare dispozitiv de suport postural, incluzând 
pernele și centurile.  
Presiunea în zona de contact dintre dispozitivul de suport postural și corpul utilizatorului este distribuită egal? 
Nivelul de presiune constituie un risc?  

 

Dacă utilizatorul de scaun rulant are proeminențe osoase, umflături sau lovituri, verificați dacă se exercită 
presiune asupra acestor zone.  

 

 
 
5. Verificați scaunul rulant în timp ce acesta se află în mișcare 
 
Spătarul oferă suficientă libertate de mișcare la nivelul umerilor pentru ca utilizatorul să poată realiza propulsia?   

Mișcarea scaunului rulant sau activitatea de propulsie a acestuia cauzează schimbarea posturii utilizatorului, 
creează stare de disconfort sau lipsă de stabilitate? 

 

Propulsia cu ajutorul membrelor superioare: Roțile din spate sunt poziționate corect pentru ca utilizatorul de 
scaun rulant să poată realiza cât poate bine propulsia?  

 

Propulsia cu ajutorul membrelor inferioare: Înălțimea și adâncimea șezutului scaunului rulant sunt 
corespunzătoare, pentru ca utilizatorul de scaun rulant să poată realiza propulsia cu membrul inferior/membrele 
inferioare? 

 

Dispozitivele de suport postural permit manevrarea scaunului rulant fără restricții și în condiții de siguranță?   
 
6. Decideți dacă sunt necesare intervenții suplimentare 
 
Sunt necesare intervenții suplimentare? Notați orice intervenție în dosarul utilizatorului de scaun rulant.  

 
 
 
 
 
 
Anexa 8: Listă de verificare a instruirii utilizatorului de scaun rulant – nivel 
intermediar 
 
 Abilități 

de 
învățat 

Abilități 
învățate 

Comentarii 

Manevrarea scaunului rulant  
Plierea și ridicarea scaunului rulant    
Demontarea și montarea oricărui dispozitiv de suport 
postural care trebuie îndepărtat în vederea efectuării 
transportului 
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Utilizarea roților cu sistem de decuplare rapidă    
Utilizarea frânelor    
Unghiul de înclinare și bara anti-răsturnare (dacă se 
folosește) 

   

Poziția corectă a dispozitivelor de suport postural atunci 
când utilizatorul folosește scaunul rulant 

   

Utilizarea pernei, inclusiv poziționarea corectă    
Transferuri  
Transfer independent    
Transfer asistat    
Altele    
Utilizarea și manevrarea scaunului rulant  
Propulsia corectă (utilizarea metodei de propulsie 
preferate a utilizatorului de scaun rulant)  

   

Urcarea și coborârea unei pante    
Urcarea și coborârea unei trepte    
Deplasarea pe teren accidentat    
Ridicarea în echilibru pe două roți    
Durata petrecută în scaunul rulant (pentru copii și adulți 
care au nevoie de suport postural suplimentar) 

   

Propulsia asistată    
Prevenirea apariției escarelor  
Verificarea zonelor asupra cărora se exercită o presiune 
crescută 

   

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 

   

Lubrifierea părților mobile    
Umflarea anvelopelor    
Strângerea șuruburilor și a piulițelor    
Strângerea spițelor    
Verificarea părților textile    
Verificarea existenței petelor de rugină    
Verificarea pernei    
Cum se procedează în cazul apariției unei probleme  
Scaunul rulant necesită reparații    
Scaunul rulant nu este corespunzător sau nu este 
confortabil 

   

Anexa 9: Formular de monitorizare a utilizării scaunului rulant 
 
1. Informații despre utilizatorul de scaun rulant 
 

Numele utilizatorului de 
scaun rulant:  Numărul:  
Data probării produsului (a 
scaunului rulant):  

Data efectuării 
monitorizării:  

Numele persoanei care efectuează 
monitorizarea:  
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Monitorizarea a avut loc la: 
Domiciliul utilizatorului   Centrul de reparații scaune rulante    
Altă locație: _________________________________________  

 
2. Interviu Notați activitatea 

recomandată: 
Utilizați scaunul rulant atât de frecvent precum vă doriți?   Da    Nu    
Dacă nu - de ce nu? 
 
Întâmpinați vreo dificultate în utilizarea scaunului dvs. rulant? Da   Nu    
Dacă da - care sunt aceste dificultăți? 
 
Aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea scaunului rulant? Da   Nu    
Dacă da - care sunt acestea? Este nevoie de instruire suplimentară? 
 
Utilizatorul de scaun rulant prezintă escare? Da   Nu    
Descrieți (localizarea și gravitatea) 
 
Cum ați nota, pe o scală de la 1 la 5, gradul de satisfacție oferit 
de scaunul dvs. rulant? (1 - deloc satisfăcut și 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 dintre întrebările de mai sus este „nu”, vă rugăm să 
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 apariției 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: Tabel dispozitive de suport postural (DSP) 
 
Suprafața de ședere/ pernă 
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Inserție anterioară 
oaselor bazinului 

Inserție pentru 
reglarea unghiului 

de înclinare a 
bazinului (unilateral) 

Înălțarea suprafeței 
de ședere prin 

inserție anterioară 

Dispozitiv unghiular 
pentru înclinarea 

anterioară a 
bazinului 

Inserții pentru 
stabilizarea 
bazinului 

Inserții laterale 
pentru bazin 

Suprafața de ședere / pern Suprafața de ședere și spătarul 

    
 

 

Inserții unghiulare 
exterioare pentru 

coapse 

Inserții exterioare 
pentru coapse  

Inserție unghiulară 
interioară pentru 

coapse 

Inserție pentru 
separarea 

genunchilor 

Deschiderea 
unghiului dintre 
șezut și spătar 

Unghiul de 
înclinare dintre 

șezutul scaunului 
rulant și spătar 
(înclinarea în 

spațiu) 

Spătarul  

      

Inserție 
posterioară pentru 

bazin  

Spătar cu formă 
ajustabilă 

Spătar cu tensiune 
ajustabilă 

Spătar cu unghi de 
înclinare ajustabil 

Inserții laterale 
pentru trunchi 

Inserții unghiulare 
laterale pentru 

trunchi 

Măsuța Tetierele Suporturile pentru gambe 

 
 

    

Măsuță Tetieră plată Tetieră conturată Inserții plane pentru 
suportul de picioare 

Inserții unghiulare 
pentru suportul de 

picioare 

Dispozitiv de sprijin 
pentru gambă 

Centurile 

 

 
  

  

Centură pentru 
bazin  

Centură în patru 
puncte pentru 

prevenirea înclinării 
anterioare 

Centură pentru 
gambe 

Centură pentru 
picioare 

Ham pentru 
umeri 

 

Anexa 11: Inserții unghiulare din burete solid/spumă solidă 
 
Inserțiile temporare din burete solid/spumă solidă pot fi folosite ca suporturi provizorii, fie 
individual, fie combinate, pentru a forma un unghi mai ascuțit. 
 
Dimensiunile din imaginea de mai jos sunt 30 mm x 150 mm x 200 mm. Inserțiile 
unghiulare cu dimensiuni mai mari sau mai mici decât cele menționate se pot dovedi și ele 
utile.  
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Anexa 12: Lista utilizatorilor de scaun rulant pentru desfășurarea sesiunilor practice 
 
Utilizați această listă de verificare pentru organizarea și planificarea părții practice desfășurate cu ajutorul 
voluntarilor utilizatori de scaun rulant. Rețineți că utilizatorii de scaun rulant trebuie să participe întotdeauna 
în mod voluntar. În măsura în care este posibil, voluntarii pot fi răsplătiți pentru timpul investit de ei. Utilizați 
lista de verificare din manualul formatorului pentru a identifica utilizatorii de scaun rulant. 
 
Sesiune 
practică 

Data și 
ora 

Numele 
utilizatorului 
de scaun 
rulant 

Sex Vârsta Dizabilitate/cerințe de 
mobilitate și sprijin 
postural.  

Invitat Confirmat Transport 
asigurat M F 

Sesiune 
practică 
1 

         
        
        

Sesiune 
practică 
2 

         
        
        

Sesiune 
practică 
3 

         
        
        

Sesiune 
practică 
4 
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