
ERGONOMİ



ERGONOMİDE 
ERGOTERAPİNİN 

ROLÜ



• Ergonomi kavramı fiziksel 
çevrenin bireyler için en 
uygun pozisyona 
getirilmesidir.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN ROLÜ



• Ergonomide ergoterapinin 
rolü iş sahipleri ve iş verenler 
açısından çalışma ortamında 
yaralanmaların 
önlenmesinde, çalışanların 
korunmasında ve işçilerin 
konforunun ve üretkenliğinin 
arttırılmasında giderek aktif 
bir konuma geliyor.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN ROLÜ



• İşçilerinin konforunun 
sağlanması ve iş yerinde 
ergonominin sağlanması için 
ergoterapiste danışırlar.

• Ergoterapistler uzun bir 
değerlendirmenin ardından 
işyerindeki çalışma ortamını, 
çalışılan aletleri, çalışma 
pozisyonlarını değerlendirir ve 
yanlış olan hususları düzenler.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN ROLÜ



• Bireylere 
ergonomiyi anlatır.

• Calışmaları sırasında 
uygulamaları 
gereken pozisyonları 
işçilere öğretir.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN ROLÜ



• Ergonomi ve ergoterapi arasında 
oldukça sıkı bir ilişki vardır.

• Iş yeri ergonomisi, ev ergonomisi, 
çalışma ergonomisi, günlük yaşam 
ergonomisi gibi ergonomi kavramını 
biraz daga açarsak ergoterapinin bu 
alanların her birinde katkısı olduğu 
anlaşılır.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN ROLÜ



• Ergoterapist bireyler için tekerlekli 
sandalye ölçüsü alırken ergonomiyi 
dikkate alır.

• Engelli bireyler icin uygun  yardımcı 
cihaz tasarlarken, bireylerin ev 
ortamını kişiye göre düzenlerken, 
bireylerin çalışma ortamını 
düzenlerken ergonomiyi düşünür.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN ROLÜ



• Ergoterapistlerin ergonomiye özgü, 
anatomi, fizyoloji ve aktivite analizi 
alanındaki bilgi ve becerileri, onları 
ergonomi alanında multidisipliner ekip 
içinde çalışacak derecede nitelikli kılar.

• Ergoterapistler  yaralanma gibi herhangi 
bir nedenle yaşam rolleri kısıtlanmış 
bireyleri; eski bağımsızlığına geri 
döndürmek için donanımlılardır.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN ROLÜ



• Ergoterapistler aktivite analizi ve 
iş analizi bilgilerini kullanarak, 
bireyleri fiziksel, bilişsel ve 
psikososyal açıdan değerlendirir 
ve gerekirse müdahalede 
bulunur.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN FAYDALARI



• İşçileri bireysel 
değerlendirir.

• Örnegin travmatik beyin 
hasarı geçirmiş bireyde 
sınırlı organizasyon 
becerisi oluşabilir.Bu kişi 
icin görsel yardımlar ve 
gölge panoları ile görev 
kolaylastirilabilir 

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN FAYDALARI



• Ergonomik olarak kişi 
için uygun alanları 
belirler, klavye ile 
uzun saatler boyunca 
yazı yazan biretlerin 
klavyelerini bireyin 
bileğine göre ayarlar.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN FAYDALARI



• Ergonomi önerilerinin fiziksel, psikososyal ve hatta 
kültürel yönlerinin ele alınması, degisikliklerin kabul 
edilmesini ve uzun vadeli bir başarı sağlanmasını sağlar.

ERGONOMİDE ERGOTERAPİNİN FAYDALARI



ERGOTERAPİDE EV 
DÜZENLEMELERİ



• Ergoterapi, bireylerin kendi ev 
ortamlarını yeteneklerine göre 
düzenleme  ve GYA ne tam katılıma 
teşvik etme aracları sunar.

• Yaşlı yetişkinlerin nüfusu artmaya 
devamederken bireylerin “ yerinde 
yaşaması” için ev düzenlemeleri önemli 
bir faktördür.

ERGOTERAPİDE EV DÜZENLEMELERİ



• Ergoterapide Ev Düzenlemeleri çalışmasında (2010) 
50 yaşından büyük bireylerin %85 inden fazlasının 
kendi evlerinde olabildiğince uzun süre yaşlanmak 
istediğini ortaya koymustur.
• Ev tadilatları ayrıca, gerekli ve istenen günlük 

faaliyetlerin, emniyet performansını destekleyerek 
her yaştan bireye sağlık koşulları, duyu veya hareket 
bozuklukları veya kognitif bozukluklar konusunda 
fayda sağlayabilir.

ERGOTERAPİDE EV DÜZENLEMELERİ



• Evde yapılan değişiklikler, yaşam 
alanlarında kullanım, güvenlik ve 
bağımsızlığı arttırmak için yapılan 
değişikliklerdir.

• Ev tadilat projesi, ihtiyaçları 
değerlendirmek, evde değişiklik 
yapılmasına katkida bulunmak, 
çözümler belirlemek ve uygulamak, 
eğitim vermek ve sonuçların 
değerlendirilmesini icerir

ERGOTERAPİDE EV DÜZENLEMELERİ



• Bu işlemin sonuçları, uzmanlaşmış, 
özelleştirilmiş, raflardaki veya evrensel 
olarak tasarlanmış teknolojilerin 
kullanımı yoluyla ev çevresindeki 
değişiklikler, ayarlamalar veya eklemeler 
icin tavsiyeler olabilir; alcak veya yüksek 
teknoloji ekipman, ürünler, donanım 
kontrolleri ve ipuçları, mobilyalar, ve evin 
duzenini yapısını etkileyen diger 
özellikler

ERGOTERAPİDE EV DÜZENLEMELERİ



Ergoterapistlerin en önemli görevleri 
arasında ev ve cevre duzenlemeleri vardır.
• Tekerlekli sandalye kullanan kişilerin ev 

içinde uygun hareket edebilmesi, 
• yaşlıların düşmelerinin önlenmesi, 
• demansı olan bireylerin ev içinde uygun 

davranışlar sergilemesi için ev 
düzenlemeleri şarttır.

ERGOTERAPİDE EV DÜZENLEMELERİ



• Tekerlekli sandalye kullanan bireyler icin 
mutfağın ve banyonun uygun hale 
getirilmesi çok önemlidir.

• Tezgahın boyunun ayarlanması, tezgahların 
altlarının boş bırakılarak bireyin tezgaha 
yaklaşabilmesinin sağlanması, tuvalet 
aktivitelerini yaparken sorun yaşamaması 
için her oda tek tek düzenlenir.

ERGOTERAPİDE EV DÜZENLEMELERİ



• Ergoterapistler, kişileri kendi ev ortamlarında 
yaşamaları için , ev ortamlarını bireysel 
yeteneklerine uygun hale getirerek, GYA ne tam 
katılımı teşvik eder.

• Yaşlı yetiskin nüfusu artmaya devam ederken, 
bireyin “kendi ev ortamında” yaşaması için ev 
düzenlemeleri hayatı önem taşıyabilir.

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Ev icinde yapılan düzenlemelerde 
ergoterapist, bireyin ihtiyaçlarını 
değerlendirir, çözümler belirker, uygular, 
eğitim verir ve sonuçları degerlendirir.

• Ev içinde yapılan değişikliklerde ergoterapi, 
bireylerin evlerini degistirebilmelerini böylece 
GYA ne katılma yeteneklerini en üst seviyeye 
çıkarmalarını sağlayan stratejilerin 
belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır.

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Ergoterapist; ev ortamını, bireyin yapmak 
istediği aktiviteleri nasıl etkilediğini 
anlanada oldukca yeteneklidir.

• Ergoterapist denge, koordinasyon, 
dayanıklılık, güvenlik, güç, dikkat, 
problem çözme, vizyon, iletişim ve diğer 
pek çok fonksiyonu GYA ni yerine 
getirirken değerlendirir.

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Bireyin performans yeteneklerine ek 
olarak, performans engellerini belirlemek 
için ev çevresini de değerlendirir.

• Örneğin, düsme riskini artıran özellikler 
tespit edilebilir (örn. Gevşek 
parmaklıklar) veya diğer mevcut 
tehlikeleri ( örn. elektrik prizleri)

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Ergoterapistler, perfonmansı kolaylaştırmak için ev 
değişikliğini gerektirebilecek yönlerini incelerler.

• Örnegin, korkuluklar veya tutma çubukları gibi güvenli üst 
gövde destekleri, işlevsel mobilite ve öz bakım faaliyetleri 
sırasında dengeleme konusunda zorluk çeken birine 
yardımcı olabili

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Ergoterapistler, değerlendirmenin bir parçası olarak, kişinin 
bir görevi veya aktiviteyi tamamlamak için çevre ile nasıl 
etkileşime girdiğini analiz eder.

• Bu süreç sayesinde evdeki güvenlik ve bağımsızlığı en üst 
düzeye çıkarmak için değişiklikler ve müdahale stratejileri 
belirler.

• Müdahale planı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
uyarlanabilir ekipman, aydınlatma, aile bakıcı eğitimi veya 
yeniden biçimlendirme gibi stratejileri içerebilir.

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Ergoterapi bağımsızlığı arttırmak, sağlığı geliştirmek ve daha 
fazla yaralanmayı önlemek için çevreyi düzenlerken kişi 
odaklı müdahalelerde bulunur.

• Ergoterapi, emniyet ve bağımsızlık konusunda düşüş 
yaşayan veya gelecekteki ihtiyaçlarını planlayan danısanlara 
doğrudan sağlanır

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Ergoterapistler bağımsızlığı arttırmak, sağlığı geliştirmek ve 
daha fazla gerileme veya yaralanmayı önlemek için çevreyi birey 
odaklı düzenler.

• Örnegin çogu düşme evde, evde yaşanabilecek tehlikelerden, 
azalan fiziksel yeteneklerle birlikte oluşur.

• Düsme insidansını azaltmak için bir strateji, bir ergoterapist 
tarafından tamamlanan tadilatlar için bir çevresel 
değerlendirme ve öneriler getirmektir.

• Bu değerlendirmeye dayanarak, evde güvenliği artırmak için 
değişiklikler veya müşteri eğitimi için tavsiyeler yapılabilir.

ERGOTERAPİSTLERİN EV DÜZENLEMELERİNDEKİ 
AMAÇLARI



• Engelli ve yaşlılarda düşmenin önlenmesi 
oldukça önemlidir.

• Ergoterapide amaç hem düşmelerin 
önlenmesi hem de daha önce düsen bir 
kişiyi tedavi etmektir.

• Ergoterapistler ve hastalar için düsmelerin 
önlenmesi büyük kazaların önüne geçtiği 
için önemlidir.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA DÜŞMENİN ÖNLENMESİ



• Engelli bireylerde ve özellikle 65 yaş üstü yetişkinlerde kaza 
sonucunda ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri 
dusmelerdir.

• Zayıf denge, dikkat dağıtıcı eşyalar, görme kısıtlılığı, halılar, kapı 
eşikleri, kaygan yüzeyler bireylerin kayıp düşmesine neden 
olmaktadır.

• Bireyler düştükten sonra, zevk aldıkları aktivitelerin yapımından 
bile sakınırlar.

• Düşme sonucunda çoğu bireyde günlük yaşam aktivitelerine 
katılımda kısıtlılık görülür.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA DÜŞMENİN ÖNLENMESİ



• Düşme özellikle yaşlı bireyler için risk faktörüdür.Düşme 
sonucunda ölüm olabileceği gibi kırıklarda cok 
yaygındır.Ozellikle kalçasının üzerine düşen bireylerde kalça 
kırığı olfukca geç iyileşir.Bunun dışında düşme şekline ve 
kendini savunma şekline göre farklılıklar görülebilir.

• Tüm olumsuzlukların yaşanmaması için engelli ve yaşlılarda 
düşmenin önlenmesi oldukça önemlidir.Bu doğrultuda 
yapılacak ilk adım ev düzenlemeleridir.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA DÜŞMENİN ÖNLENMESİ



• Evdeki dağınıklığı giderip halı, kilim, evcil 
hayvan gibi ayaklara takılacak pitansiyel 
tehlikleler olduğunda dikkatli yürüyün

• Evinizin kaygan zemini olan ve ince kilimleri 
olan kısımlarda dikkatli olun.Adımlarınizı 
sağlam basın ve tutabileceğiniz alanlara yakın 
yürüyün.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA 
DÜŞMENİN ÖNLENMESİ İÇİN 

TAVSİYELER



• Erisemediğiniz bir şeye ulaşmak için asla sandalye 
ve benzeri ögeler kullanmayın.

• Doğrulmak için destek aldığınız cisimlere dikkat 
edin.Ornegin tuvalette lavabo, havlu barları gibi 
dayanıksız cisimlere tutunmayın.

• Geceleri evinizin zifiri karanlık olmamasına özen 
gösterin.Lavabo ve oda aralarında gece lambası 
kullanın.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA 
DÜŞMENİN ÖNLENMESİ İÇİN 

TAVSİYELER



• Zemine dökülen malzemeleri hemen 
temizleyin.

• Banyoda ıslandığı zaman kaygan 
olmayan zeminler kullanın.

• Terapistin önerdiği aktiviteleri, denge 
egzersizlerini uygulayın.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA 
DÜŞMENİN ÖNLENMESİ 

İÇİN TAVSİYELER



• Serbestce yürümek için bol miktarda alan sağlayan mobilya 
duzenlemesi önerin.

• Dengesi için mobilyaları tutarsanız, bunu güvenli bir şekilde 
yapacak kadar ağır olup olmadığını veya alternatifler 
önerecek kadar ağır olup olmadığını oğreneceksiniz.Zemine 
sağlam sekilde sabitleyiniz.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA DÜŞMENİN 
ÖNLENMESİ İÇİN ERGOTERAPİSTLERE 

ÖNERİLER



• Düsmelerin yaygın olabileceği 
alanları tespit edin.

• Bu alanlarda oluşabilecek olası 
düşmeler icin tutunma bölgeleri 
belirleyin.

• Örnegin banyolarda olası bir 
düsme icin tutunma barları koyun.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA DÜŞMENİN 
ÖNLENMESİ İÇİN ERGOTERAPİSTLERE 

ÖNERİLER



• Tüm evi inceleyin.Bireyin sık kulandığı eşyaları guvenli alanlar 
içinde tutun.Depolama alanlarının kullanımı için bir plan 
belirleyin.

• Evin belli bölgelerine tutunma barları koyun.
• Takılma ve düsmelere neden olabilecek kalın halıları kaldırın.
• Kapı esiklerini sıfırlayın.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA DÜŞMENİN 
ÖNLENMESİ İÇİN ERGOTERAPİSTLERE 

ÖNERİLER



• Kaygan halılar, banyo halıları gibi kayma ihtimali yüksek halı 
ve kilimlerin altına kayma önleyici paspaslar koyun.

• Denge problemi olan bireyler için denge çalışmaları yapın.

• Eğer birey daha önceden düşme yaşamış ve GYA nde 
kısıtlılık oluşmuşsa bu kişi için aktivite duzenlemesi 
yapın.Bireyin guvenini sağlayıp eski bağımsız yaşamına 
dönmesini sağlayın.

ENGELLİ VE YAŞLILARDA DÜŞMENİN 
ÖNLENMESİ İÇİN ERGOTERAPİSTLERE 

ÖNERİLER



• Engellilere yönelik tuvalet ve lavabo düzenlemesi  
ergoterapistlerin de görev tanımına girer.

• Ergoterapistler her bireyin ihtiyacına uygun tuvalet ve 
lavabo tasarımı yapar.

• Her engel grubuna göre değişen ihtiyaclar doğrultusunda 
farklı ölçüm değerleri bulunmaktadır.

• Ancak toplu kullanım alanları için ortak bir alan olusturmak 
gereklidir.

ENGELLİ LAVABO VE TUVALET ÖLÇÜLERİ



ENGELLİ LAVABO VE TUVALET ÖLÇÜLERİ



ENGELLILER İÇİN LAVABO ÖLÇÜLERİ ( ORTALAMA)

• Lavabonun yerden yüksekliği max.= 75 cm

• Lavabonun önünde bulunan hareket alanı 
minimum =122 cm × 76 cm ( önerilen 150 cm  ×
150 cm)

• Lavabonun altından tekerlekli sandalyenin 
kolayca lavabo altına girmesi için gereken 
yükseklik = 67- 75 cm

• Musluğun kişiye olan uzaklığı = 45 cm

ENGELLİ LAVABO ÖLÇÜLERİ



• Muslukların özelliği = tek elle kumanda edilebilir ya da 
sensörlü olmalıdır.Sensorün açık kalma süresi en az 10 sn 
olmalıdır.

• Aksesuarlar = otomatik el kurutucu, sabunluk, kağıt 
havluluk yerden 80 cm mesafeye monte edilmelidir.Tuvalet 
kağıtlığı oturulan yerden ulaşılabilir bir mesafede olmalıdır.

• Aynanın konumu= Yerden 90 cm yukseklikte, max yüksekliği 
190 cm de olmalıdır.

ENGELLİ LAVABO ÖLÇÜLERİ



ENGELLİ TUVALET ÖLÇÜLERİ



ENGELLİLER İÇİN TUVALET-WC ÖLÇÜLERİ ( ORTALAMA)

• Tuvalet kabininin alanı minimum= 150cm × 150 cm

• Özürlü tuvaletinin kapısının açıklığı minimum = 85 cm

• Kapı genişliği minimum = 0, 80 m

• Kapı kanat genişliği maksimum= 1 m

ENGELLİ TUVALET ÖLÇÜLERİ



• Tekerlekli sandalyenin manevra yapılabilmesi için, kapı 
genişliği ile kapı önündeki mesafe minimum = 2m

• Kapı açıldığında kenar ile kapı kolu arasındaki mesafe 
minimum= 0.60 m

• Kapı genişlikleri = minimum 0.80 m, maksimum 1 m

• Kapı ve pencere kolu yükseklikleri için ideal yükseklik = 1 m 
Dolap rafları için en fazla yükseklik 1.4 m olmalıdır.

ENGELLİ TUVALET ÖLÇÜLERİ



• Engelli tuvalet ve lavabo ölçülerinin uygun olması bireyler 
için büyük kolaylık sağlar.Fakat çoğu kurum ve kuruluşlarda, 
AVM lerde engelli tuvaletlerine ulaşım kolay olmamaktadır.

• Engelli tuvaletlerini depo olarak kullanıldığını ve kapısının 
kilitli olduğunu görmekteyiz.

• Engelli tuvalet ve lavaboları zorunluluk icin veya ceza 
almanak için değil, engelli bireylerin gercekten bu alanlara 
ihtiyaçları olduğu ve onların böyle bir hakkı olduğu için 
onlara özel lavabo yapılmalıdır.

ENGELLİ LAVABO VE TUVALET ÖLÇÜLERİ



• Engelli rampası birçok kişi için büyük önem taşır.

• Tekerlekli sandalye kullanan bireyler, serebral palsili 
bireyler, parkinsonlu bireyler, bebek arabası kullananlar, 
yürüme zorluğu yaşayan yaşlılar gibi birçok kişi için 
rampanın varlığı GYA nde kolaylık sağlar.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



• Çevre düzenlemelerine giren 
engelli rampalarını 
ergoterapistler düzenler.

• Belediye ve şirket bünyesinde 
çalışan ergoterapistler için 
engelli rampaları; 
düzenlenmesi gereken önemli 
unsurkar arasındadır.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



• Kamu kuruluşlarında, AVM’lerde, 
şirketlerde, üniversitelerde, 
hastanelerde ve daha birçok 
mekanda rampa zorunluluğu 
vardır.Rampaların ise uzunluğu, 
genişliği, eğimi kullanabilirlik 
açısından dikkat edilmesi gereken 
unsurlardandır.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



RAMPANIN YÜKSEKLIĞINE GÖRE OLMASI GEREKEN EĞİMLER

ENGELLİ RAMPASININ EĞİMİ = AŞILAN YÜKSEKLİK(h) / TABAN 
UZUNLUĞU 

• h : 15 cm ve daha az ise eğim en fazla 1/10 (%10)

• h : 16 cm – 50 cm  arasında ise eğim en fazla 1/11 (%9)

• h : 51 cm – 100 cm arasında ise eğim en fazla 1/12 (%8)

• h : 100 cm üzerinde ise eğim en fazla 1/16 (%6) olmalıdır.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



Rampaların eğimi dışında dikkat edilmesi gereken diğer 
hususlar ise;

• Rampanın başlangıç ve bitişinde tekerlekli sandalyenin 
manevra yapabilmesi için bir alan bulunmalıdır.Bu alan en 
az 150 cm × 150 cm lik ölçülerde olmalıdır.

• Rampa ile kat edilen yükseklik 15 cm den fazla ise; 
rampanın boşluk olan taraflarında, rampa zemininden biri 
70 cm, diğeri 90 cm olmak üzere 2 adet trabzan-korkuluk 
olmalıdır.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



• Rampa sahanlıkla yön değiştiriyorsa; 
tekerlekli sandalyeli bireyin manevra 
yapabilmesi için sahanlık alanı en az 150 
cm × 150 cm olmalıdır.

• Rampa yüzeyi düz, sabit, dayanıklı 
malzemedenve ıslak-kuru halde 
kaymayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



• Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler için mühim 
olan rampa yüksekliklerine uyulması gerekmektedir. 

• Aksi takdirde yapılan rampanın hiçbir önemi yoktur.Çünkü 
tekerlekli sandalye kullanan birey dik olan rampadan aşağı 
inemez.

• Inme girişiminde bulunduğunda düşebilir.Bu gibi kazalara 
sebebiyet vermemek için bilinçli olarak belirlenmiş rampa 
ölcülerine uyulması zorunludur.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



• Ayrıca bazı binalara girişlerde 
kullanımı kolaylık olması için 
portatif engelli rampaları 
bulunmaktadır.

• Bu rampalar kamu ve özel sektöre 
ait binaların engelli erişimine uygun 
olarak yeniden düzenlenmesinde 
tercih edilen ekonomik ve pratik 
çözümdür.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



• Tadilat ve montaj gerektirmeyen 
portatif yapısı ile yüksek 
maaliyetleri ortadan kaldırır.

• Rampayı yalnızca kullanacağınız 
zamanlarda açıp merdivenler 
üzerine sererek kullanabilir, 
kullanılmadığı zamanlarda katlayıp 
kolayca muhafaza edebilirsiniz.

ERGOTERAPİDE ENGELLİ RAMPALARININ ÖNEMİ



• Günümüzde mesleklerin çalışma koşullarına bağlı 
olarak iş yeri hastalıkları yaygın olarak 
görülmektedir.

• İş gücü kaybına yol açan en sık nedenler bel, boyun 
ve sırt ağrılarıdır.

• Bunun nedenleri çalışma ortamının kişiye uygun 
olmaması veya kişinin yanlış pozisyonlarda çalışması 
olabilir.

İŞ YERİ ERGONOMİSİ



• Iş yeri ergonomisi 
ergoterapistlerin uznan 
olduğu alanlardan birisidir.

• Ergoterapistler kişilerde 
soruna neden olabilecek tüm 
engelleri ortadan kaldırır.

İŞ YERİ ERGONOMİSİ



• İş yerinde alınan ufak önlemler ile 
bu hastalıkların önüne geçilebilir.Iş 
yeri ergonomisindeki en temel 
amaç hastalık durumunun önüne 
geçmektedir.

• Fakat eğer ağrılar oluşmaya 
baslamış ve hastalık oluşmuşsa 
buna en uygun çözümler 
bulunabilir.

İŞ YERİ ERGONOMİSİ



• Çalısılan masa kişinin 
boyundan çok alcak 
olmamalıdır.Bireyler 
eğilmeden kolaylıkla 
calışabilmelidir.

• Uzun süre boyunca aynı 
pozisyonda çalışan kişiler 
için sık sık aralar 
verilmelidir.

İŞ YERİNDE YAPILABİLECEK TEMEL DÜZENLEMELER



• Alet ile çalışan kişilerde, 
aletlerin sakatlama riski 
varsa aletler düzenlenmeli 
veya değiştirilmeli.

• Çalışanların yük taşıması 
gerekiyorsa, uygun kaldırma 
ve omurilik yöntemleri 
öğretilmelidir.

İŞ YERİNDE YAPILABİLECEK TEMEL DÜZENLEMELER



• Oturarak çalışan kişilerin masa ve sandalye arasındaki 
mesafe kişiye uygun olmalıdır.Başını nötral pozisyonda 
tutulmalı, masada uzanması gereken eşyalar kendisine 
yakın olmalı, eşyalara uzanmak için eğilmemeli, oturma 
pozisyonu sürekli değiştirilmemeli.

• Yüksek ses ve yüksek ışık altında çalışan kişiler için 
gerekli önlemler alınmalı.Yüksek ses olan yerlerde 
kulaklık, yüksekışık olan yerlerde gözlük kullanılabilir.

İŞ YERİNDE YAPILABİLECEK TEMEL DÜZENLEMELER



• Bilgisayar başında çalışan kişilerde karpal 
tünel sendromu oldukça sık görülür.Bunu 
önlemek için klavye ve farenin altına bilek 
pedleri konabilir.

• İş yerinde çalışan engelli bireylerin 
engeline uygun olarak çalışma ofisi 
düzenlenmelidir.

• Uzun süreli masa başında veya ayakta 
çalışan kişiler için ufak egzersizler 
öğretilmelidir.

İŞ YERİNDE YAPILABİLECEK TEMEL DÜZENLEMELER





• Şirketlerle anlaşan ergoterapistler 
çalışanların tüm değerlendirmelerini 
yaparak, çalışanlar için en uygun ortamı 
oluşturur.

• Çalışma sırasında mesaiye 5 dk ara verip 
egzersiz yapmak çalışma verimini arttırır.

İŞ YERİNDE YAPILABİLECEK TEMEL DÜZENLEMELER



• Masa başında veya 
ayakta çalışanlr için 
boyun ve bel 
egzersizleri, uzun süre 
bilgisayar başında 
çalışanlar için kısa göz 
egzersizleri çalışma 
verimini arttırır.

İŞ YERİNDE YAPILABİLECEK TEMEL DÜZENLEMELER



• Yardımcı teknoloji; engelli kişiler için 
öğrenmeyi, çalışmayı, GYA ni kolaylaştıran 
ürün, ekipman ve sistemdir.

• Engelli bireyler dışında engeli olmayan kişiler 
de aktivitelerini kolaylaştırmak istediklerinde 
kullanabilirler.

• Yardımci teknolojiler kişilere ergoterapistler 
tarafından verilen tasarlanan ve uygulaması 
öğretilen ürün veya sistemlerdir.

YARDIMCI TEKNOLOJİ NEDİR?



• Yardımcı teknoloji, engelli 
kişilerin işlevsel 
yeteneklerini arttırmak, 
korumak veya iyileştirmek 
için kullanılan herhangi bir 
ürün, ekipman parçası, 
yazılım programı veya ürün 
sistemidir.

YARDIMCI TEKNOLOJİ NEDİR?



• Düşük teknolojili olabilir; iletişim 
panoları, hatırlatma kartları

• İleri teknolojili olabilir; özel amaçlı 
bilgisayarlar

• Donanım olabilir; protez, montaj 
sistemleri ve konumlandırma aygıtları 

• Bilgisayar donanımı olabilir; özel 
anahtarlar, klavyeler ve işaretleme 
aygıtları 

YARDIMCI TEKNOLOJİ NEDİR?



•Bilgisayar yazılımı olabilir; ekran okuyucuları ve 
iletişim programları 

•Kapsayıcı ve uzmanlaşmış öğrenme meteryalleri ve  
müfredat yardımcıları olabilir.

•Özel müfredat yazılımı olabilir.

•Ve diğer.. elektronik cihazlar, tekerlekli sandalyeler, 
yürüyen merdivenler, eğitim yazılımı, elektrikli 
asansörler, kalem tutucuları, gözlük ve kafa 
takipçileri vs.

YARDIMCI TEKNOLOJİ NEDİR?



YARDIMCI TEKNOLOJİ NEDİR?



• Yardımcı teknoloji; konuşmada, 
yazı yazmada, hatırlamada, 
görmede, işitmede, öğrenme, 
yürüme ve başka aktiviteler 
sırasında zorluk çeken bireylere 
yardımcı olur.

• Farklı engeller farklı 
teknolojilere ihtiyaç duyar.

YARDIMCI TEKNOLOJİ NEDİR?



Akademik ve Öğrenme: 

• Eğitim müfredatında zorluk çeken 
öğrenciler tarafından kullanılan 
hesaplayıcılar, yazım denetleyicileri, 
taşınabilir kelime işlemcileri ve 
bilgisayar tabanlı yazılım çözümleri gibi 
elektronik ve elektronik olmayan ürün 
veya sistemler.

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ



Günlük Yaşam İçin Yardımlar:

Yemek yeme, yemek pişirme, 
giyinme, tuvalet ve ev bakımı 
gibi faaliyetlerde 
kullanılabilecek araç gereçler.

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ



Yardımcı Dinleme Cihazları: 

Duyma güçlüğü çeken veya işitme engelli 
öğrencilere genellikle bir işitme 
yöntemiyle sunulan bilgilere erişmeye 
yardımcı olan yükseltme cihazları, altyazı 
sistemleri ve çevre uyarısı sistemleri gibi 
elektronik ve elektronik olmayan 
yardımcılar.

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ



Çevresel kontrol: 

Fiziksel Engelli öğrencilerin müfredatın 
tüm alanlarında bağımsızlıklarını 
arttırmak için kullandığı ürünler, çevresel 
kontrol birimleri ve uyarlanmış cihazlar 
gibi elektronik ve elektronik olmayan 
yardımcılar 

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ



Hareketlilik Yardımları: 

Kişisel hareket kabiliyetini arttırmak için 
kullanılan tekerlekli sandalye (elle veya 
elektronik), yürüyen merdiven, scooter 
gibi elektronik ve elektronik olmayan 
yardımcılar 

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ



Görsel yardımlar: 

Büyüteçler, konuşan hesaplayıcılar, Braille yazarları, 
uyarlanmış bant oynatıcılar, bilgisayar için ekran okuma 
yazılımı uygulamaları ve öğrencilere görme bozuklukları veya 
körlükle bilgi erişiminde ve üretilmesinde yardımcı olan 
elektronik ve elektronik olmayan yardımcılar.

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ



• Yardımcı cihazlar temel olarak engelliler tarafından 
kullanılsa bile engelli olmayan kişiler yaşamlarını daha çok 
kolaylaştırmak için yardımcı cihazları kullanabilir.

• Örnegin uzun süre bilgisayar başında çalışan ve klavyede 
yazı yazan kişilerin bilek ağrıları olabilmektedir.Bu kişilerin 
bileklerinin altına koyacakları destek ile bilek ağrıları 
azaltılabilir ve iş hayatında daha başarılı olabilirler.

• Bunun dışında bebekler, çocuklar ve yaşlılarda yardımcı 
teknoloji ürünlerini kullanabilir.

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ



• Ergoterapi  mesleğinin felsefesi bireyleri günlük yaşamda 
maksimum bağımsızlık seviyesine çıkartmaktır.

• Bu adımda bireyleri olabildiği kadar tedavi eder ve tedavi 
planını uygular.Fakat bazı durumlarda tedavi devam etmez ve 
GYA nde bağımlılık oluşabilir.

• Böyle bir durumda ergoterapistler bireylerin bağımsızlığını 
kazanmak için çeşitli yollar bulur.Bu yollardan birisi bireyler için 
uygun yardımcı/adaptif cihaz tasarlamak ve hastaya 
uygulamaktır.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ



• Ergoterapist kişinin hastalığı, anatomik yapısı , ilgi alanları, 
yapmak istedikleri aktiviteler, kişilik özelliklerine göre birey 
için özel yardımcı cihaz tasarlar. 

• Tasarlanan adaptif cihazın kullanımını öğretir.

• Bazı engel grupları ve bazı patolojiler için standart adaptif 
aletler de bulunmaktadır.

• Bu adaptif cihazlar hazır olarak alınsa bile, bireyin günlük 
yaşamına uyarlanmasi gerekebilir.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ



Üst Bedende Giyinme

• Üst vücut giyinme, kıyafetlerin belden yukarı kaldırılmasını 
ve alınmasını içerir.

• Paraplejili bireyler için, üst ekstremite genellikle düzgün 
şekilde çalışır ve üst bedende giyinme genellikle 
zorlanmadan tamamlanır.

• Bununla birlikte giyinme işlemi sırasında dengenin korunup 
korunmadığı değerlendirilmelidir.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
GİYİNME



• Denge korunamıyorsa, ilave sırt 
desteği için tekerlekli bir sandalyeye 
veya standart sandalyeye oturmak 
daha güvenli olabilir.

• Kıyafetler rahat, kırışıklıklara dayanıklı 
giysiler seçilmesi daha kolay giyme ve 
düzgün görünüm sağlar.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
GİYİNME



Alt Bedende Giyinme

Alt vücut giyinme, kıyafetleri belden aşağı bir seviyeye 
koymayı ve elden çıkarmayı içerir.

Alt vücuda giyinirken, paraplejik bir hasar seviyesine sahip 
kişiler alternatif teknikler ve adaptif ekipman 
kombinasyonunun kullanılması konusunda yardımcı olunur.

Alt ekstremitelerde giyinmek için en yaygın pozisyon, 
sandalyede oturma veya yatakta oturmaktır.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
GİYİNME



Giyinme sırasında en yaygın kullanılan adaptif ekipman 
parçaları şunlardan oluşur

• Giyinme/uzanma çubukları 

• Uzun saplı ayakkabı çubukları

• Düğme kancaları

• Velcro Bantlar

• Elastik ayakkabı bağcıkları

• Çorap giyme aletleri

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
GİYİNME



• Yaralanmanın 
ardından birkaç gün 
veya birkaç hafta 
banyoda duş almak 
yerine yatakta kişisel 
bakım yaptırılır.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
BANYO



Bu evreyi geçip hekim tarafından banyo yapmaya izin verilen 
hastalar ve günlük yaşamında banyo aktivitelerini yapmakta 
zorluk çeken bireylerde kullanılan cihazlar;

• Küvet sandalyesi 

• Transfer tahtası 

• El duş başlığı 

• Uzun el süngeri 

• Tutunma barları

• Termometre

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
BANYO



• Tuvalet hijyeni tamamlandıktan sonra giysilerin 
çekilmesi için doğru teknikler öğretilir ve gerekli 
ekipmanla  sureci bağımsız olarak tamamlaması 
sağlanır.

• Bir kalçayı kaldırıp giysileri yana doğru çekme 

• Güvenli aktarmalar için damla kolu başucu klozeti

• Perineal bölgeye ulaşmak için tuvalet yardımcısı 

• Bacakları kaldırmaya yardımcı olmak için bacak 
kayışları 

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
TUVALET AKTİVİTELERİ



• Kişisel bakım aktivitelerinden olan diş fırçalama, yüz 
yıkama, saç tarama, tıraş ve makyaj uygulamalarıdır.

• Üst ekstremite giyinme aktivitelerinde olduğu gibi 
paraplejik seviyede yaralanma olan bir kişi genellikle 
kollarını tam bağımsız kullanabilir ve kişisel bakım 
aktivitelerini tekerlekli sandalyede rahatlıkla yapabilir.

• Tetraplejik bir yaralanma düzeyine sahip olan bir kimseyle 
bakım yapmak daha zor olur ve genellikle yatakta veya 
tekerlekli bir sandalyede desteklenen bir poz.da 
tamamlanır.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
KİŞİSEL BAKIM



• Diş fırçası, traş makinesi, makyaj vb. İçin tutacak manşet

• Bileği dengelemek için bilek desteği

• Uzun kulplu fırça 

• Bıçak sapları

• Sabitleştirilmis tırnak makasları

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
KİŞİSEL BAKIM



Beslenme genellikle 
yatakta oturan bir 
konumda, bir masada veya 
tepsili tekerlekli 
sandalyede yapılabilir.

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
BESLENME



• Mutfak eşyaları tutacak şekilde universal manşet

• Bilek stabilize etmek için bilek splinti

• Kaymaz tepsi

• Kaşık kabı

• Uyarlanabilir kaplar

• Kol desteği

• Kalınlaştırılmış kaşık çatal

• Açılı kaşık çatal

ERGOTERAPİDE ADAPTİF/YARDIMCI TEKNOLOJİ
BESLENME




































