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Γενικά για την απώλεια κίνησης των άκρων

Υπάρχουν  άτομα  που  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  τα
πόδια τους για να βαδίσουν. Κάποιοι, βέβαια, μπορούν να κάνουν
βήματα ή να στηρίξουν απλώς το σώμα τους. Αυτοί μπορούν να
βαδίσουν ανεξάρτητα, με βακτηρίες, πατερίτσες ή άλλα βοηθήματα.

Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που είτε δεν μπορούν να κινήσουν
τα  πόδια  τους  καθόλου,  είτε  δεν  μπορούν καν να στηρίξουν  το
σώμα  τους.  Ακόμη,  υπάρχει  η  πιθανότητα  κάποιοι  άνθρωποι  να
μπορούν να κάνουν βήματα με βοήθεια, αλλά πολύ αργά και με
μεγάλη δυσκολία. Επιπλέον, είναι πιθανό κάποιοι άνθρωποι να μην
μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  ούτε  τα  χέρια  τους,  ή  να  έχουν
περιορισμένη  κίνηση.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  προκειμένου  το
άτομο να μετακινηθεί, χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο. Το αμαξίδιο
μπορεί  κάποιοι  να  το  ονομάζουν  τροχοκαρέκλα  ή  αναπηρικό
καρότσι, ή καροτσάκι. Οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές λέγεται ότι
είναι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πόδια
τους  έχουν  παραπληγία  ή  ονομάζονται  παραπληγικοί,  ενώ  αυτοί
που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πόδια και τα χέρια τους
λέγεται ότι έχουν τετραπληγία ή είναι τετραπληγικοί.

Είναι καθήκον της κοινωνίας μας να παρέχει τις απαραίτητες
υποδομές ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε διάφορα μέρη και να μετέχουν ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα.

Οι  περισσότερες  σύγχρονες  κοινωνίες  έχουν  δημιουργήσει
υποδομές  ή  έχουν  προσαρμόσει  τις  ήδη  υπάρχουσες,  ώστε  οι
χρήστες  αναπηρικού  αμαξιδίου  να  μπορούν  να  κινούνται  μόνοι
τους, ανεξάρτητα και χωρίς βοήθεια από τρίτους, σχεδόν σε όλα τα
μέρη  και  τα  κτίρια  των  πόλεων.  Οι  κοινωνίες  αυτές  λέγεται  ότι
έχουν δημιουργήσει  θεσμικά  πλαίσια,  τα  οποία  έχουν  εφαρμόσει
επαρκώς, με αποτέλεσμα να γίνουν προσβάσιμες ή προσπελάσιμες
από τους ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες.

Κάποιες  άλλες  κοινωνίες  έχουν  δημιουργήσει  ένα  μέρος
υποδομών, οι  οποίες  όμως πολλές φορές είναι  ανεπαρκείς  ή  όχι
αρκετά  λειτουργικές,  ώστε  να  έχουν  το  επιθυμητό  αποτέλεσμα,
δηλαδή να είναι προσβάσιμες από τους ανθρώπους με αναπηρίες.
Αυτό δεν είναι  τόσο θέμα επάρκειας του θεσμικού πλαισίου, όσο
επάρκειας και συνέπειας στην εφαρμογή του.

Τέλος, υπάρχουν κοινωνίες που δεν έχουν τις απαιτούμενες
υποδομές, αλλά καταβάλλουν συνειδητή προσπάθεια βελτίωσης, με
θεαματικά αποτελέσματα.
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Για  πολλούς,  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  οι  κοινωνίες
αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με αναπηρίες και διευκολύνουν ή
δυσκολεύουν  την  πρόσβασή  τους  στους  δημόσιους  χώρους,  τα
κτίρια,  αλλά  και  τους  ιδιωτικούς  χώρους,  χαρακτηρίζει  και  το
επίπεδό τους.

Κίνηση μέσα στο σπίτι

Όταν στο σπίτι υπάρχει χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, είναι
απαραίτητο οι χώροι να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, ώστε ο
χρήστης  να  μπορεί  να  κινείται  σε  όλους  τους  χώρους.  Αν  και
υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που προβλέπονται από τον
Γενικό  Οικοδομικό  Κανονισμό  και  την  κείμενη  νομοθεσία,  στην
πράξη οι προσαρμογές μπορούν να γίνουν ανάλογα με τις ανάγκες,
τις δυνατότητες και την ευκολία του χρήστη. Τα κύρια σημεία που
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι τα εξής:

Οι πόρτες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν τέτοιο φάρδος ώστε
ο άνθρωπος με το αμαξίδιο να μπορεί να περνάει άνετα από αυτές.
Συνήθως, ένα άνοιγμα θυρών γύρω στα 80 εκατοστά είναι επαρκές,
για ένα χειροκίνητο, αλλά και για ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο.

Η  τουαλέτα,  η οποία θα πρέπει  να έχει  τέτοιες διαστάσεις,
ώστε ο χρήστης να μπορεί να κινηθεί άνετα. Πολλές φορές, ειδικά
σε περιπτώσεις παλαιών σπιτιών, ίσως να είναι χρήσιμο η μπανιέρα
να αντικατασταθεί με ντουζιέρα, την οποία θα μπορεί ο χρήστης να
χρησιμοποιεί  καθισμένος σε  ειδικό αμαξίδιο  ή πλαστική καρέκλα.
Βέβαια,  υπάρχουν στην αγορά πολλά βοηθήματα,  κατάλληλα για
οποιαδήποτε αναπηρία, τα οποία μπορούν να κάνουν πολύ εύκολη
την καθημερινή ζωή του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου.

Τα  έπιπλα  και  τα  ντουλάπια θα  πρέπει  να  έχουν  το
κατάλληλο ύψος, ώστε ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου να μπορεί
να τα χρησιμοποιεί με άνεση. Μια καλή λύση για τους πάγκους της
κουζίνας είναι να μην υπάρχει ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη, οι
εστίες της κουζίνας να τοποθετούνται χαμηλότερα, ώστε ο χρήστης
να  έχει  οπτική  επαφή  με  τα  σκεύη,  κατά  τη  διάρκεια  του
μαγειρέματος.

Τα  τυχόν  σκαλοπάτια,  θα  πρέπει  να  αντικατασταθούν  με
ράμπες. Και για τις ράμπες υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές
σε ό,τι αφορά την κλίση τους, η οποία κανονικά δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 7%. Όμως, και στην περίπτωση αυτή οι προσαρμογές
θα πρέπει να γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες
του χρήστη.
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Τέλος, η είσοδος του σπιτιού είναι σημαντικό να είναι άνετη
και  λειτουργική  για  τον  χρήστη.  Οι  περισσότερες  σύγχρονες
πολυκατοικίες  είναι  προσβάσιμες  για  χρήστες  αναπηρικού
αμαξιδίου,  αφού  δεν  έχουν  σκαλοπάτια  πριν  από  την  κεντρική
είσοδο  και  οι  ανελκυστήρες  είναι  κατασκευασμένοι  έτσι  που  να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.
Το  πρόβλημα  υπάρχει  στις  παλιές  πολυκατοικίες  που  έχουν
σκαλοπάτια  στις  κεντρικές  εισόδους.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η
καλύτερη λύση είναι οι ανελκυστήρες κλίμακος, οι οποίοι μπορούν
να προσαρμοστούν σε όλες τις σκάλες. Αξίζει, όμως να σημειωθεί
ότι στην χώρα μας πολλοί άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν
τέτοιες  κατασκευές  αντιμετώπισαν  προβλήματα  από  τους  άλλους
ενοίκους της πολυκατοικίας.

Κίνηση σε εξωτερικούς χώρους

Συνήθως,  σε  μια  σύγχρονη  και  προσβάσιμη  κοινωνία  ίσων
ευκαιριών, ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να μετακινηθεί
μόνος του, ανεξάρτητα και αυτόνομα σε όλους τους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί
τα  μέσα  μαζικής  μεταφοράς.  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  άνθρωπος  με
κινητική  αναπηρία  μπορεί  –  ή  θα έπρεπε  να μπορεί  -  όπως  και
οποιοσδήποτε  άλλος  να  κινείται  στην  πόλη  που  κατοικεί,  χωρίς
εμπόδια, όποτε το επιθυμεί.

Τουλάχιστον στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, τα
μέσα μαζικής  μεταφοράς είναι  εφοδιασμένα με  ειδικά συστήματα
(ράμπες ή ανελκυστήρες) για την μετακίνηση χρηστών αναπηρικού
αμαξιδίου. Βέβαια, στην πράξη υπάρχουν πολλά προβλήματα στη
χρήση του εν λόγω συστήματος, είτε λόγω άγνοιας του χειρισμού
του  από  τους  οδηγούς,  είτε  λόγω  κακής  συντήρησης  των
οχημάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι άνθρωποι με αναπηρίες να
μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αξίζει, όμως να σημειωθεί ότι στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της
Ελλάδας  υπάρχουν  μικρά  λεωφορεία  (mini  buses)  τα  οποία
εξυπηρετούν κατόπιν ραντεβού, κυρίως τους χρήστες αναπηρικού
αμαξιδίου και τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, δωρεάν. Τα
λεωφορεία αυτά τα διαχειρίζονται οι εταιρείες των μέσων μαζικής
μεταφοράς.  Το  μειονέκτημα  της  υπηρεσίας  αυτής  είναι  ότι  το
ραντεβού θα πρέπει να κλειστεί το πρωί της προηγούμενης ημέρας
και ο επιβάτης θα πρέπει να είναι συνεπής στην ώρα.

Είναι  γεγονός  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  οι  υποδομές  έχουν
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βελτιωθεί  σημαντικά,  όσον  αφορά  την  κίνηση  των  χρηστών
αναπηρικού  αμαξιδίου  σε  δημόσιους  χώρους.  Στις  περισσότερες
πόλεις της Ελλάδας, τουλάχιστον στις κεντρικές συνοικίες, έχουν
κατασκευαστεί  ράμπες  με  σκοπό  την  διευκόλυνση  των
συνανθρώπων μας που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Όμως,
στην πράξη πολλές από τις καινούργιες ράμπες δεν είναι ιδιαίτερα
λειτουργικές,  είτε  γιατί  δεν  έχουν  τις  σωστές  κλίσεις,  είτε  γιατί
έχουν μικρά σκαλοπάτια  στις  απολήξεις  τους,  με  αποτέλεσμα να
είναι  επικίνδυνες  για  τον  χρήστη.  Ως  εκ  τούτου  οι  χρήστες  θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα πρέπει, όμως να τονιστεί
ότι οι πιο σύγχρονες ράμπες είναι αρκετά καλύτερες και ιδιαίτερα
λειτουργικές.

Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει ο χρήστης να έχει υπόψη του
είναι  ότι  πολλές  φορές  η  χρήση  των  ραμπών  εμποδίζεται  από
παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Όμως, δεδομένου ότι υπάρχει επαρκές
θεσμικό  πλαίσιο  τα  όργανα  της  πολιτείας  υποχρεούνται  να
μεριμνούν για την απελευθέρωσή τους. 

Πολλοί δημόσιοι χώροι, όπως μουσεία και χώροι ψυχαγωγίας
και πολιτισμού, διαθέτουν πλέον ειδικούς ανελκυστήρες, διαφόρων
τύπων,  ανάλογα  με  την  περίπτωση,  παρέχοντας  άνετη  και
αξιοπρεπή πρόσβαση στους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

Τι πρέπει να προσέχει ο συνοδός

Μέχρι  τώρα  καθίσταται  εμφανές  ότι  αν  εφαρμόζονται  οι
κανονισμοί  των  σύγχρονων  πόλεων,  ένας  χρήστης  αναπηρικού
αμαξιδίου μπορεί - ή θα έπρεπε να μπορεί - να μετακινηθεί μόνος
του,  ανεξάρτητα  και  χωρίς  βοήθεια  σε  όλους  τους  χώρους  που
επιθυμεί.

Δυστυχώς, όμως υπάρχουν περιπτώσεις  που ο χρήστης δεν
μπορεί  να  κινήσει  μόνος/η  του/ης  το  αναπηρικό  αμαξίδιο.  Αυτό
συμβαίνει όταν:
α)  Δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  τα  χέρια  και  το  αμαξίδιο  είναι
χειροκίνητο.
β) Υπάρχουν πολλά εξωτερικά εμπόδια,  τα οποία ο χρήστης δεν
μπορεί να υπερβεί.

Στην  περίπτωση  αυτή  χρειάζεται  ένας  συνοδός,  που  θα
βοηθήσει τον χρήστη στην μετακίνηση. 

Προκειμένου  ο  συνοδός  να  μπορεί  να  κινήσει  το  αμαξίδιο
σωστά και  χωρίς  προβλήματα,  θα πρέπει  να  έχει  υπόψη του τα
εξής:
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Σε μια πόλη που ίσως να έχει ράμπες, αλλά υπάρχουν πολλά
παρκαρισμένα αυτοκίνητα, όπως π.χ. σε ώρα αιχμής, η μετακίνηση
ενός  χρήστη  αναπηρικού  αμαξιδίου  καταντά  μια  πραγματικά
δύσκολη  υπόθεση.  Ο  χρήστης  και  ο  συνοδός  θα  πρέπει  να
συνεργάζονται και να ψάχνουν να βρουν τα κατάλληλα περάσματα.

Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  σκαλοπάτια  κατηφορικά
υπάρχουν δύο τρόποι: 
α)  Συνεχίζουμε  να  πηγαίνουμε  προς  τα  μπροστά  και  μόλις  οι
μπροστινές  ρόδες φθάσουν στην απόληξη του πάνω μέρους του
σκαλοπατιού,  ο  συνοδός  στηρίζει  το  αμαξίδιο  στις  πίσω  ρόδες,
σηκώνοντας  τις  μπροστινές  στον  αέρα.  Αυτό  γίνεται  εύκολα  αν
πιέσει ο συνοδός μια από τις ειδικές προεξοχές του αμαξιδίου που
βρίσκονται  στο  πίσω  μέρος,  ανάμεσα  στις  πίσω  ρόδες.  Κατόπιν
προχωρούμε με  προσοχή και  κατεβάζουμε  το  αμαξίδιο,  το  οποίο
στηρίζουμε  στις  πίσω  ρόδες.  Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορούμε  να
κατεβούμε  όσα  σκαλοπάτια  χρειάζεται.  Τέλος,  επαναφέρουμε  τις
μπροστινές ρόδες. Τονίζεται ότι ένας έμπειρος χρήστης αμαξιδίου
μπορεί να εφαρμόσει μόνος του αυτή την μέθοδο και να κατεβεί
μέχρι 3 ή 4 σκαλοπάτια.
β) Γυρίζουμε το αμαξίδιο ανάποδα, έτσι ώστε οι μεγάλες (πισινές)
ρόδες να φθάσουν στην απόληξη του σκαλοπατιού. Στην συνέχεια,
κατεβάζουμε προσεκτικά τις μεγάλες ρόδες και κατόπιν τις μικρές.
Η  μέθοδος  αυτή  δεν  είναι  εύκολο  να  εφαρμοστεί  αν  υπάρχουν
αρκετά  σκαλοπάτια,  θεωρείται  όμως  πιο  ασφαλής  από  την
προηγούμενη.

Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  σκαλοπάτια  ανηφορικά,
εφαρμόζουμε τις προηγούμενες μεθόδους, αλλά ακριβώς αντίθετα.
Ειδικότερα:
α) Φέρνουμε το αμαξίδιο προς τα πίσω και ακουμπάμε τις μεγάλες
(πισινές) ρόδες στο πρώτο (χαμηλότερο) σκαλοπάτι. Στην συνέχεια
“ζυγίζουμε” το αμαξίδιο στις πίσω ρόδες και τραβάμε προς τα πίσω
και  πάνω.  Έτσι,  μπορούμε  να  ανεβούμε  αρκετά  σκαλοπάτια.
Τονίζεται ότι αν το βάρος του αμαξιδίου και του χρήστη “ζυγίζεται”
σωστά  στις  πίσω  ρόδες,  ένας  (έμπειρος)  συνοδός  αρκεί  για  να
ανεβάσει το αμαξίδιο, με ασφάλεια.
β) Φέρνουμε το αμαξίδιο με τις μπροστινές ρόδες να ακουμπούν
στο  κάτω  μέρος  του  πρώτου  (χαμηλότερου)  σκαλοπατιού.  Στην
συνέχεια  ανασηκώνουμε  τις  μπροστινές  ρόδες,  πάνω  από  το
σκαλοπάτι, πιέζοντας τις ειδικές προεξοχές που βρίσκονται ανάμεσα
στις  πίσω ρόδες  και  σπρώχνουμε  το  αμαξίδιο  μπροστά,  μέχρι  οι
μπροστινές  ρόδες  να  πατήσουν  πάνω  στο  σκαλοπάτι.  Με  την
μέθοδο  αυτή,  όμως  δεν  μπορούμε  να  ανεβούμε  πάνω  από  δύο
σκαλοπάτια.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν έχουν όλα τα αμαξίδια
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ειδικές προεξοχές, ανάμεσα στις πίσω ρόδες. Τα σύγχρονα ελαφρά
αμαξίδια  για  νέους σε ηλικία  και  δραστήριους χρήστες,  συνήθως
δεν διαθέτουν αυτό τον εξοπλισμό και  ως εκ τούτου ο συνοδός
καλείται να χειριστεί το αμαξίδιο μόνο με τις λαβές.

Βέβαια, όσον αφορά στην επιλογή του βολικότερου τρόπου,
σε κάθε περίπτωση. ο συνοδός θα πρέπει να ρωτά τον χρήστη του
αναπηρικού αμαξιδίου για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για
υποστήριξη και με ποιον τρόπο νιώθει πιο άνετα.

Επιπλέον,  πολλά  σύγχρονα  αμαξίδια  για  νέους  σε  ηλικία
χρήστες διαθέτουν μικρά μπροστινά ροδάκια, τα οποία είναι εύκολο
και πιθανό να “σκαλώσουν” σε μικρές ανωμαλίες του δρόμου, ή σε
κακοφτιαγμένους αρμούς πεζοδρομίων. Και βέβαια, όταν ο ίδιος ο
χρήστης κινεί το αμαξίδιο, μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί και να
το χειριστεί, ενώ αν το κινεί συνοδός, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικός,  γιατί  είναι  πιθανό  να  σκαλώσει  το  ροδάκι  και  ο
χρήστης να πέσει από το αμαξίδιο.

Πολλές φορές, είναι πιθανόν ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου
να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, τουλάχιστον στον
βαθμό  που  χρειάζεται,  προκειμένου  να  εκτελέσει  κάποιες
καθημερινές  δραστηριότητες.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  συνοδός
καλείται  να γίνει  προέκταση του σώματος του ανθρώπου με την
αναπηρία και να τον βοηθήσει. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί ο συνοδός
να σηκώσει το σώμα του ανθρώπου με αναπηρία, προκειμένου να
τον βοηθήσει  να καθίσει  καλύτερα στο αμαξίδιο, ή να κληθεί να
κάνει διάφορες άλλες ενέργειες ώστε να τον διευκολύνει.

Σε κάθε περίπτωση, όμως ο συνοδός θα πρέπει να
ρωτά  τον  χρήστη  του  αναπηρικού  αμαξιδίου  για  το
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για υποστήριξη και να
ακούει με προσοχή της οδηγίες.
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