
 

PRACA ORYGINALNA 

Dobór wózków dla niepełnosprawnych  

w polskich i zagranicznych  

badaniach naukowych 

Wheelchair selection in Polish and foreign research 

Emilia Mikołajewska 

STRESZCZENIE  

Artykuł koncentruje się na badaniach nad doborem wózków dla niepełnospraw-
nych, w tym wózków aktywnych, rozwijanych od początku lat 80. XX wieku. 
Badanie obejmuje skróconą historię wózków dla niepełnosprawnych i wózków 
aktywnych, determinanty postępu w tej dziedzinie, efekty ich użytkowania oraz 
kierunki rozwoju. Autorka przedstawia własne rozwiązanie problemu doboru 
wózków dla niepełnosprawnych, w tym wózków aktywnych. 
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ABSTRACT  

The focus of the paper is on the research into the selection of wheelchairs, in-
cluding active wheelchairs, which has been conducted since the beginning of the 
1980s. The research involves: a brief history, determinants of progress in wheel-
chairs and active wheelchairs, the effect of using wheelchairs and developmental 
tendencies. The author recommends her own solution to the problem of selecting 
wheelchairs, including active wheelchairs. 

KEY WORDS  
rehabilitation, sport of disabled people, active wheelchairs 

 

  

Oddział Kliniczny Paraplegii z Pododdziałem 
Wybudzeń, Oddział Kliniczny Wczesnej  
Rehabilitacji Neurologicznej, Klinika Rehabilitacji,  
10 Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 

 

 
A D R E S  D O  K O R E S PO N D E NC J I :  

Dr n. med. Emilia Mikołajewska 
Klinika Rehabilitacji 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SP ZOZ 
ul. Powstańców Warszawy 5 
85-681 Bydgoszcz 
tel. 72 588 99 09 
e-mail: e.mikolajewska@wp.pl 

Ann. Acad. Med. Siles. 2013, 67, 1, 23–27 
Copyright © Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach 
eISSN 1734-025X 

 

 

 

 

 

23



 

WPROWADZENIE 

Wózek stanowi jeden z podstawowych elementów 
zaopatrzenia ortopedycznego (rehabilitacyjnego) osób 
niepełnosprawnych, a także, na stałe lub czasowo, 
osób ciężko chorych i w podeszłym wieku. Liczba 
użytkowników wózków jest zatem duża, gdyż liczbę 
osób niepełnosprawnych szacuje się na ok. 10–15% 
populacji, a osób w podeszłym wieku nawet na 20– 
–30% populacji krajów rozwiniętych. Obecnie liczbę 
obywateli naszego  kraju  trwale  wykorzystujących 
wózek inwalidzki szacuje się na co najmniej 100 tys. 
osób, a wszystkich użytkowników wózków – nawet 
na 400 tys. osób.  
Mimo że pierwsze prototypy wózków pojawiły się ok. 
500 r. p.n.e., a w czasach nowożytnych, począwszy 
od XVI w., nastąpił znaczny postęp w tej dziedzinie, 
to wózek aktywny, ułatwiający zachowanie samo-
dzielności oraz aktywności edukacyjnej, zawodowej 
i  społecznej, został po raz pierwszy zaprezentowany 
dopiero w latach 80. XX w. [1,2,3,4]. Wózek przestał 
być postrzegany jako fotel na kółkach dopiero 
w drugiej połowie XX w., kiedy uznano go także za 
środek służący zwiększeniu możliwości lokomocyj-
nych użytkownika oraz zapewnieniu podparcia ciała 
i  bezpieczeństwa [5,6,7]. Wózki aktywne są stoso-
wane coraz częściej i w znacznym stopniu nadają 
określeniu „osoba niepełnosprawna” nowe znaczenie, 
gdyż to właśnie osoby wykorzystujące wózki aktywne 
są najbardziej widoczne w naszym otoczeniu, poza 
własnym domem i szpitalem. Osoby te – mimo braku 
lub ograniczenia zdolności motorycznych w obrębie 
kończyn dolnych – mogą dzięki korzystaniu z wózka 
podejmować aktywność edukacyjną, zawodową, 
sportową czy społeczną. Należy mieć również na 
uwadze, że ww. ograniczenia często dotykają również 
dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Jednak to nie 
wiek, a aktywny tryb życia i  chęć są czynnikami 
decydującymi o wykorzystaniu określonego rodzaju 
wózka, w tym wózka aktywnego. Pewne ograniczenie 
stanowi tu, oczywiście, obraz kliniczny schorzenia 
potencjalnego użytkownika, w tym siła mięśni koń-
czyn górnych konieczna do poruszania wózkiem, 
jednak u większości możliwa jest adaptacja w tym 
zakresie. Adaptacja ta może obejmować zarówno 
możliwość napędzania wózka manualnego jedną ręką 
(np. u pacjenta z hemiplegią lub amputacją jedno-
stronną), a także czasowo dołączanie do zwykłego 
wózka z napędem ręcznym elektrycznego modułu 
napędowego (np. u pacjentów z brakiem lub osłabio-
ną siłą mięśni, szybko męczących się lub na dłuższe 
spacery). 
W doborze wózka trzeba uwzględnić takie uwarun-
kowania, jak: 
‒ zachowanie niezbędnej wygody korzystania 

z niego, 

‒ uniknięcie niekorzystnych zmian wtórnych, szcze-
gólnie przy jego częstym i długim użytkowaniu, 

‒ zwiększenie efektywności procesu terapeutycznego 
lub, w niektórych przypadkach, możliwość długie-
go utrzymania korzystnego stanu utrwalonego 
[6,8,9,10,11]. 

Normalizacja i standaryzacja w zakresie wózków dla 
niepełnosprawnych i wózków aktywnych obejmują 
dotychczasowe próby systematyki wózków dla niepeł-
nosprawnych ujęte m.in. w: 
‒ Polskich normach, m.in. PN-ISO 6440, 
‒ standardach Międzynarodowej Organizacji Norma-

lizacyjnej (International Organization for Standar-
dization – ISO), m.in. ISO 7176, ISO 16840, 

‒ standardach ANSI/RESNA (American National 
Standards Institute/Rehabilitation Engineering and 
Assistive Technology Society of North America), 
m.in. RESNA WC-1, WC-2, WC-3 i WC-4. 

Wymienione regulacje nie zawsze jednak nadążają za 
postępem medycznym i technicznym w omawianym 
zakresie, a dynamiczny rozwój inżynierii rehabilita-
cyjnej powoduje, że w obecnym kształcie nie zawsze 
stanowią one taksonomie otwarte na zmiany. Produ-
cenci wózków, opierając się już na obecnych regula-
cjach oferują wózki z różnymi rozmiarami poszcze-
gólnych elementów w tzw. typoszeregach o dość sze-
rokich zakresach regulacji i bogatym wyposażeniu 
indywidualnym, tworząc bazę do właściwego doboru 
wózka dla danego pacjenta. 

CEL PRACY 

Praca koncentruje się na badaniach nad doborem wóz-
ków dla niepełnosprawnych, w tym wózków aktyw-
nych. Badanie obejmuje przede wszystkim determi-
nanty postępu w tej dziedzinie, efekty ich użytkowania 
oraz kierunki rozwoju, a także rozwiązanie własne 
problemu doboru wózków dla niepełnosprawnych, 
w tym wózków aktywnych. 

MATERIAŁ  I  METODY 

Analiza badań 

Krytyczne przeglądy literatury w zakresie doboru 
wózków dla niepełnosprawnych są rzadko spotykane. 
Dokonany przez autorkę w 2010 r. [6] przegląd publi-
kacji indeksowanych w bazie PubMed dotyczących 
wózków aktywnych wskazuje na niewielką liczbę 
publikacji na ten temat w czasie ostatnich 20 lat, czyli 
w okresie ich najbardziej dynamicznego rozwoju. 
Publikację w zakresie doboru wózków dla niepełno-
sprawnych oraz wózków aktywnych według stanu na 
I  połowę 2011 r. ilustruje rycina 1. Zwraca uwagę 
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Ryc. 1. Wyniki wyszukiwania w bazie PubMed (U.S. National Library of Medicine) [17]. 
Fig. 1. Results of investigation of PubMed database (U.S. National Library of Medicine) [17]. 

niezwykle mała liczba publikacji w tym zakresie, 
stanowiąca w przypadku wózków dla niepełnospraw-
nych 2,6% (49% po 2000 r. włącznie), w przypadku 
wózków z napędem manualnym: 3,7% (80% po 2000 r. 
włącznie), a w przypadku wózków aktywnych: 1,4% 
(50% po 2000 r. włącznie). Liczba publikacji polskich 
w tym zakresie nie przekracza 15 pozycji, wliczając 
w to artykuły naukowe, fragmenty w publikacjach 
książkowych i opublikowane referaty konferencyjne 
[9,10,11,12,13,14, 15,16]. 
Problematyka badań naukowych obejmuje zdecydo-
wanie kwestie ściśle medyczne (w tym również wska-
zania i przeciwwskazania) [18], pomijając przy tym 
praktyczne procedury doboru wózków, w tym aktyw-
nych. Wskazuje to na niedocenianie wagi omawiane-
go tematu oraz wpływu badań w tym zakresie na 
praktykę kliniczną oraz rozwój wózków aktywnych 
(w tym zmiany konstrukcyjne). Należy pamiętać, że  
nieprawidłowa pozycja w wózku, utrwalana niekiedy 
przez wielogodzinne korzystanie z niego, wpływając 
na nieprawidłowe położenie poszczególnych części 
ciała może przyczynić się do powstawania np. przy-
kurczy. Sytuacja taka przekłada się m.in. na gorsze 
wyniki usprawniania i/lub ogranicza efektywność pio-
nizacji i reedukacji chodu. 

WYNIKI  

Zasady doboru wózków 

Opierając się na przeglądzie literatury i własnych 
doświadczeniach na polu rehabilitacji i inżynierii, 
autorka sformułowała własną koncepcję doboru wóz-
ków dla niepełnosprawnych [12,13], uwzględniając 
czynniki obejmujące przede wszystkim: 

‒ stan zdrowia użytkownika (w tym stan funkcjonal-
ny), jego ogólną sprawność i wytrenowanie w jeź-
dzie na wózku, 

‒ parametry techniczne wózka, 
‒ dopasowanie wózka do pacjenta/użytkownika 

i jego potrzeb. 
Podstawowe zasady doboru wózków inwalidzkich 
przedstawiają ryciny 2 i 3. 
Dodatkowo duża liczba regulacji może przyczynić się 
do wzrostu poczucia komfortu i samodzielności użyt-
kowników. Prezentowane rozwiązanie jest zgodne 
z literaturą, lecz znacznie bardziej szczegółowe. 

DYSKUSJA 

Postrzeganie doboru wózków dla niepełnosprawnych, 
a szczególnie wózków aktywnych, powinno się zmie-
nić. Biorąc pod uwagę powszechność użycia oraz 
wysokie wymagania techniczne, konieczne jest za-
pewnienie również właściwego doboru wózków 
(z uwzględnieniem przeciwdziałania zmianom wtór-
nym), wysokiego poziomu adaptacji użytkownika do 
wózka i jego szkolenia oraz wykształcenie szerszej 
kadry specjalistów zarówno w zakresie z fizjoterapii, 
jak i sportu niepełnosprawnych. 
Ze względu na starzenie się społeczeństwa oraz wzrost 
liczby osób ciężko chorych i niepełnosprawnych wi-
dok osoby na wózku będzie coraz powszechniejszy. 
Podnoszenia poziomu samodzielności osób niepełno-
sprawnych oraz zmiany w społeczeństwie sprzyjające 
ich szerszemu zatrudnieniu z pewnością byłyby istot-
nym czynnikiem motywującym we właściwym kie-
runku. 
Istotne jest tu wykorzystanie nowoczesnych badań 
naukowych. Konieczna wydaje się większa koncen- 
tracja  badań  w  znaczących  ośrodkach  naukowych, 
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Ryc. 2. Podstawowe zasady doboru wózka dla niepełnosprawnych [12,13]. 
Fig. 2. Basic rules of wheelchair selection [12,13]. 

 Kryteria doboru wózka aktywnego 

Aspekty medyczne: 
 rodzaj napięcia mięśniowego 

(podwyższone czy obniżone), 
 stopień reaktywności w 

przypadku obecnego napięcia 
spastycznego, 

 siła mięśni kończyn górnych, 
 istniejące deformacje i 

skostnienia, a także tendencje 
do nich, 

 stopień adaptacji układu 
krążeniowo-oddechowego do 
pozycji siedzącej, 

 zmiany odleżynowe lub 
skłonność do nich, 

 masa ciała i tendencja do jej 
zmian, 

 psychiczny stopień akceptacji 
niepełnosprawności, 
przygotowania do korzystania z 
wózka inwalidzkiego, 
akceptacji swojej osoby na 
wózku w społeczeństwie. 

Specyficzne kryteria doboru 
wózka aktywnego: 

 wysokość oparcia – zależy od 
stabilności tułowia 
użytkownika, co często jest 
skorelowane z wysokością 
uszkodzenia rdzenia 
kręgowego, 

 kąt nachylenia oparcia – 
reguluje nachylenie tułowia 
użytkownika co wpływa m.in. 
bezpośrednio na jego 
stabilność, 

 kąt nachylenia siedziska –
zwiększa stopień zakotwiczenia 
miednicy w siedzisku i 
pośrednio stabilizację tułowia, 

 rodzaj boczków – ma znaczenie 
podczas czynności 
przechodzenia z wózka i na 
wózek, 

 rodzaj podnóżków, 
 rodzaj osi, 
 rodzaj hamulców – centralny 

czy boczne, 
 wielkość kół – większe koło to 

mniejsza liczba ruchów 
napędowych potrzebnych do 
pokonania odcinka drogi, ale 
większa masa, 

 rodzaj ochrony na koła -–
zabezpiecza przed 
zabrudzeniem odzieży oraz 
chroni dłonie przed szprychami 
kół, 

 rodzaj ciągów – to kompromis 
między średnicą i materiałem 
(tarciem) a małą masa, 

 rodzaj i średnica kółek 
przednich – małe z twardych 
tworzyw sztucznych jako 
halowe, a niepompowane 
opony do jazdy w terenie, 

 rodzaj i długość rączek –
zależna od roli opiekuna, 

 inne akcesoria – w zależności 
od potrzeb użytkownika, np. 
zabezpieczenia 
przeciwwywrotne, torby itp. 

Dodatkowe elementy: 
 stopień opanowania techniki 

jazdy na wózku aktywnym, 
 styl życia obecny i planowany, 
 rodzaj aktywności (klasyczna, 

sportowa), 
 rodzaj terenu związanego 

z codzienną aktywnością 
(miasto, wieś, drogi 
utwardzone, drogi 
nieutwardzone), 

 korzystanie z auta lub nie. 

Kryteria doboru wózka 
inwalidzkiego: 

jak na ryc. 2 

 
Ryc. 3. Szczegółowe kryteria doboru wózka aktywnego [12,13]. 
Fig. 3. Detailed criteria of active wheelchair selections [12,13]. 

 Podstawowe zasady doboru wymiarów wózka dla niepełnosprawnych 

Dobór głębokości siedziska: 
długość ud pomniejszona o ok. 4 cm 

lub o szerokość 3 palców dłoni użytkownika, 
zapewniająca dobrą stabilizację kończyn 

dolnych na siedzisku oraz eliminująca ucisk 
siedziska wózka 

na naczynia krwionośne w okolicy 
podkolanowej 

Dobór długości podnóżków: 
wymiar równy długości podudzi 

z możliwością zarówno wydłużenia 
i skrócenia 

Dobór szerokości siedziska: 
szerokość miednicy powiększonej średnio  

o 2–3 cm, zapewniająca dobre zakotwiczenie 
miednicy w siedzisku z równoczesnym 

zapewnieniem swobody, zaś zapas kilku 
centymetrów nie dopuszcza do powstania ran 
odleżynowych w okolicy krętarzy większych 

kości udowej oraz pozwala na swobodę  
w doborze odzieży wierzchniej 
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w tym na akademiach wychowania fizycznego, oraz 
zwiększenie liczby publikacji i konferencji na ten 
temat. Należy zaznaczyć, że interdyscyplinarność 
badań, łączących wiedzę i doświadczenie specjalistów 
w dziedzinach biomechniki, kultury fizycznej i sportu 
niepełnosprawnych, fizjoterapii oraz nauk technicz-
nych (w tym inżynierii materiałowej, inżynierii bio-
medycznej i rehabilitacyjnej) nie powinna być tu 
przeszkodą, a wręcz podnosić wartość takich badań. 
Dodatkową motywację do badań nad wózkami dla 
niepełnosprawnych i ich doborem powinny stanowić 
automatyzacja i robotyzacja [7,19,20], implementacja 
osoby niepełnosprawnej w szersze środowiska [21, 
22,23,24] oraz pojawienie się rzeczywistej alternaty-
wy dla wózków w postaci egzoszkieletów [22,25]. 
W obszarze doboru i wykorzystania wózków aktyw-
nych największymi problemami do rozwiązania wy-
dają się takie kwestie, jak: 
1) brak jednolitych procedur doboru wózka (kryteria 

przepisania, procedur doboru i regulacji oraz za-
sady treningu podstawowego dla użytkownika 
i  jego opiekunów), 

2) brak powszechnie uznawanych standardów, w tym 
typoszeregów wózków, utrudnia pełne dopasowa-
nie, możliwe jedynie przy odpowiednio szerokich 
zakresach regulacji oraz bogatym wyposażeniu 
dodatkowym. 

3) brak standardów w zakresie przeciwdziałania 
zmianom wtórnym (odleżyny, deformacje). 

4) brak programów szkoleniowych, zarówno dla per-
sonelu medycznego, jak i użytkowników wózków 
i  ich opiekunów [5,6]. 

PODSUMOWANIE 

Odpowiednio dopasowany wózek, a szczególnie wó-
zek aktywny, stanowi podstawowe wyposażenie osoby 
niepełnosprawnej, ciężko chorej i w podeszłym wieku 
z dysfunkcjami kończyn dolnych. W świetle analizy 
najnowszych badań dotychczasowe metody doboru są 
subiektywne i niewystarczające, a liczba publikacji 
zbyt mała. Niewłaściwy dobór wózka odbiera szanse 
na niezależność, może również stać się źródłem nieko-
rzystnych zmian patologicznych. Dobór wózka nie jest 
trudny i czasochłonny, lecz wymaga odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia. Dobór wózka do możliwości 
i preferencji użytkownika powinien być dokonany 
przez specjalistę (np. fizjoterapeutę), posiadającego 
wiedzę z zakresu: 
‒ stanu medycznego użytkownika, 
‒ możliwości i potrzeb pacjenta, 
‒ budowy i regulacji wózków, 
Wykorzystanie wymienionych procedur w praktyce 
klinicznej nie jest obecnie regułą, a jedynie celem, do 
osiągnięcia którego jeszcze wiele brakuje – o czym 
świadczą niekiedy źle dobrane wózki widoczne na 
polskich ulicach i szpitalnych korytarzach. 
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