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GÖRÜŞME VE GÖZLEM FORMLARI
DEĞERLENDİRME FORMLARI

FİZYOTERAPİ VE RAHABİLİTASYON TANIMI:
Fizyoterapi; bir bireyin geçirmiş olduğu nörolojik bir hastalık, kaza, operasyon, düşme, çarpma, kırılma, incinme, yanma, yaralanma ve örneklerini
çoğaltabileceğimiz birçok şekilde mevcut beden iyilik halinin bozulması ve kişinin hareket yetisini kaybı sonucu kişiye yapılan fiziksel tedavilerin bütünüdür.
Rehabilitasyon ise yukarıda bahsedilen ve fizik tedaviye muhtaç olan kişinin kendi bağımsızlığını en üst düzeyde sağlaması, yeniden topluma ve ailesine faydalı bir
birey olması için geçirdiği süreç olarak tanımlanır.

FİZYOTERAPİST KİMDİR?
Fizyoterapist, en az 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon lisans eğitimini alarak fizyoterapi uygulamaya yetkisi olan kişidir. Çocuk fizyoterapisti ise çocuk
alanında özelleşmiş fizyoterapistlerdir. Çocuk fizyoterapistleri; bebek, çocuk ve adölasanların çeşitli konjenital, gelişimsel, kas-iskelet sistemine ait ve
sonradan edinilen bozukluk ya da hastalıkların tedavisi üzerinde özelleşmişlerdir. Çocuk fizyoterapistleri genel fizyoterapi bilgisi üzerine, normal
çocuğun büyüme ve gelişimi, çocuklarda nöromusküler sistem ve motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgi sahibidirler. Çocuklarda
gelişim açısından normalden sapmaya neden olabilecek problemlerin fizyoterapi ve rehabilitasyonunda görev alırlar.

OKULDA FİZYOTERAPİST’İN GÖREVLERİ
1.
2.
3.
4.

BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme biriminde görev alır.
BEP’te alanıyla ilgili değerlendirme ve uygulama yapar.
Bireylerin performanslarını ve özel gereksinim türünü dikkate alarak alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlar ve/veya temin edilmesini sağlar.
Çocuğun ihtiyacı olan ortez veya yardımcı cihazların tayin edilmesinde fizik tedavi doktoru, ortopedi doktoru, nöroloji doktoru, çocuk doktoruyla
iletişime geçer, karar vermede iş birliği yapar. Kararı kayıt tutar. Üretici firma ile birlikte gereken düzenlemelere karar verir. Sınıf öğretmeni, usta
öğretici ve bakıcıları cihazın kullanımıyla ilgili bilgilendirir. Aile bilgilendirmesi yapar.
5. Cerrahi müdahaleler sonrasında çocuğun eğitiminin aksamaması için gerekli önlemleri alır ve takip eder. Ayrıca, çocuklarda uygulanabilen
operasyon öncesi ve sonrası değerlendirme ve fizyoterapi uygulamalarını yürütür. Sınıf öğretmeni, bakıcı ve aileyi bilgilendirir ve yönlendirir.

6. Çocuğun ihtiyacına ve eğitim performansını olumlu yönde değiştirecek sınıf içi ve okul içi düzenlemelerini ve materyalleri
sınıf öğretmeniyle işbirliği yaparak hazırlar.
7. Çocuğun gözlemi sırasında ihtiyacı olduğunu düşündüğü doktor kontrollerinin planlamasını yapar, katılmasının gerekli olduğunu düşündüğü
çocukları listeler, konsültasyona katılarak ( nöroloji, ortopedi konsültasyonunun…) sonuçlarını kayıt altına alır. Sonuçlar konusunda sınıf
öğretmeni ve aileyi bilgilendirir.
8. Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır ve uygulamaya katılır.
9. Alanı ile ilgili konularda personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulamasında görev alır.
10. Çocuğun,
A)
B)
C)
D)
E)

Kaba motor gelişimi,
İnce motor gelişimi,
Duyusal alan gelişimi,
Oral-motor gelişimi,
Öz bakım becerilerini sınıf öğretmenleri ile birlikte takip eder ve gelişim raporu hazırlar.

11. Sınıf içinde sınıf öğretmenine müfredatını işlerken çocukların ihtiyaçları doğrultusunda kendi alanıyla ilgili destek verir. Çocuğun sınıf içinde
pozisyonlanmasını sağlar ve sınıf öğretmenine bilgi verir.
12. Çocukların transferleri, eğitim ve öz bakım becerileri sırasında gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek kendi alanıyla ilgili bilgileri aktarır.
13. Eğitim öğretim başladığı sırada fizyoterapistin günlük programında, önceden planlanmış aile görüşme saatlerinde aile görüşmelerini yapar.
Çocuğun ihtiyacını belirledikten sonra kendi alanıyla ilgili ev programları düzenler ve aileye danışmalık yapar.
14. Veli toplantılarına katılır, fizyoterapi alanıyla ilgili aile bilgilendirmesi yapar.
15. İhtiyaca yönelik fizyoterapi alanıyla ilgili aile danışmanlığı yapar.
16. Çocuğun eğitimini olumsuz etkileyen problemler ile ilgili sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleriyle birlikte toplantılara katılır. Çözüme
yönelik planlamalar yapar.
17. Branş öğretmenlerinin derslerinde fizyoterapi ile ilgili yönlendirme yapar.
18. Konuşma terapisti ile iş birliği yaparak oral motor gelişim ile ilgili çalışmaların kendi alanı ile ilgili kısmını yürütür.
19. Duyu odasındaki çalışmalarla (Duyu-algı bütünleme) ilgili değerlendirme ve uygulama yapar. Sınıf öğretmenleri ile birlikte işbirliği yapar.
20. Ev ziyaretlerinde bulunarak çocuğun evdeki hareketlerini ve becerilerini gözlemler. Gerekli düzenlemeleri aile ile paylaşır.

OKULDA FİZYOTERAPİ ÇALIŞMALARI
Okul ortamında fizyoterapinin amacı, çocuğun fizyoterapi açısından önemli olan ihtiyaçları konusunda fizyoterapist tarafından belirlenen hedeflerinin
çocuğun tüm günlük hayatına yayılmasını sağlamaktır. Çocuğun eğitim öğretim süreci içinde doğru pozisyonunu sağlaması ve koruması, fiziksel
gelişimi devam ederken oluşabilecek fiziksel bozuklukların önüne geçilmesi, doğru hareket paternlerinin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi, kas iskelet
sisteminin korunması, kaba motor, ince motor gelişimlerinin devamlılığının desteklenmesi, çocukların günlük yasam aktivitelerinde
bağımsızlaşmalarının sağlanması, öğrenmenin ön koşul becerilerinin geliştirilmesi, duyusal ve algısal entegrasyonun desteklenmesi, sosyal ortam
içinde çocuğun katılımının gerekli düzenlemelerle devam ettirilmesi ve/ veya sağlanmasıdır.
Okul ortamında fizyoterapi, öğrencilerin eğitim öğretim süreci devam ettiği süreçte fizyoterapistin sınıfa dahil olmasıyla yürütülür. Sınıf öğretmeninin
planı doğrultusunda işlenen programa dahil olur. Kendi alanıyla ilgili değerlendirme ölçeklerini kullanarak ve gözlem yaparak çocuk için gerekli
yönlendirmeleri yapar ve sınıf öğretmenini bilgilendirir. Sınıf içine dahil olduğunda, sınıf öğretmeni kendi planını değiştirmeden ders etkinliğine
devam eder. Fizyoterapist gözlemini bu etkinlikler sırasında yapar. Gerekli gördüğü düzenlemeleri ve uygulamaları bu etkinlikler sırasında uygular,
öğretmeni bilgilendirir ve kayıt tutar.
Fizyoterapistin gözlem yaptığı sınıfın branş derslerine katılması durumunda, fizyoterapist de sınıf ile birlikte branş dersine katılır. Sınıfın öğrencilerini
branş dersinde gözlemler ve kayıt tutar.
Eğitim öğretim devam ederken fizyoterapistin bulunduğu sınıf dışında bir sınıfın öğrencisiyle ilgili olağandışı bir durum geliştiğinde, fizyoterapist
bulunduğu sınıftan ayrılır. İlgili öğrenci ile ilgili gerekli müdahaleyi yapar ve bulunması gereken sınıfa geri gelerek çalışmasına devam eder.
Duyu motor gelişim ile ilgili çalışmalarını duyu odasında sınıfla birlikte grup çalışması şekline yürütür. Duyu odasındaki çalışmalar, fizyoterapistin
kontrolünde sınıf öğretmenin de katılımıyla yürütülür.

DEĞERLENDİRME:
Okula başvuruda bulunan öğrenci adayına, değerlendirme ekibiyle birlikte ön değerlendirme yapılır. Değerlendirme ekibinde özel eğitim uzmanı,
psikolojik danışman ve fizyoterapist görev alır. Ön değerlendirme de, fizyoterapist çocuğun o güne kadar olan sürecinin bilgisini aileden alır. Çocuğun
fonksiyonel seviyesini, duyu motor, kaba ve ince beceri gelişim aşamasını (kendi alanıyla ilgili olan kısmını), bağımsızlık seviyesini kabaca
değerlendirir.
Okula kayıt olan öğrencinin uyum haftasından sonraki sürecinde daha detaylı olarak bahsedilen alanlarıyla ilgili değerlendirmeleri yapar. Bu
değerlendirmeler eğitim öğretim süreci devam ederken yapılacağı gibi aile anketleriyle de bilgileri toplar ve dosyalama yapar.

SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR:
Sınıf içinde eğitim öğretim devam ederken kendi alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan yönlendirmeleri yapar. Örneğin,
oturuş pozisyonlarına, ( desteklenmesi gereken öğrencilerin gerekli desteğine), fonksiyonelliğine, bedensel desteğe ihtiyaç duyan çocukların gün
içinde ayakta durma sehpalarını ve destekleyici cihazlarının kullanımına, sınıf içi aktiviteler sırasında çocuğun rahat ve doğru performans
sergilemesine, çocuğun kaba motor ve ince motor becerisinin gelişimine, günlük yaşam becerilerinde bağımsızlaşmasına yönelik çalışmalarda
danışmanlık yaparak kendi alanıyla ilgili yönlendirme yapar ve kayıt tutar.
Sınıf içi çalışmalarda kendi alanıyla ilgili gerekli gördüğü düzenlemeler ile ilgili sınıf öğretmenini, asistan öğretmenini ve gerekliyse bakıcıları
yönlendirerek danışmalık yapar. Yaptığı tüm yönlendirmeleri kayıt altında tutar.
Sınıf içi çalışmalar sırasında ders programına denk gelen branş derslerine (müzik, beden eğitimi, rehberlik, konuşma terapisi…) katılım göstererek
çocukların gözlemlerini yapar. Branş öğretmenlerini öğrenciler hakkında kendi alanıyla ilgili konularda yönlendirme yapar ve kayıt tutar.

DUYU EĞİTİMİ:
Duyu eğitimi, duyu odasında çocukların duyusal ve algısal gelişimlerini desteklemek için planlanarak fizyoterapist tarafından sınıf öğretmeninin derse
katılımı ile yürütülür.
Duyu eğitimi, çocuğun ihtiyacına yönelik belirlenen alanlarda ( dokunma, görme, işitme, tat, koku kinestetik ve proprioseptif ) alınan hedeflere
yönelik uygulamalarla yürütülür. Günlük hayatın devamlılığına yönelik gerekli olan bilgileri aile ve sınıf öğretmeni ile paylaşılır.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP):
Eğitim öğretim yılı başladığı günden itibaren sınıf içinde kendi alanına yönelik değerlendirme ölçeklerini kullanarak yaptığı gözlemleri ve
değerlendirmeleri ışığında çocuğun ihtiyacı olarak belirlediği hedefleri amaç olarak belirler. Kendi alanı ile ilgili belirlediği hedefleri bireyselleştirilmiş
eğitim planına alır. Belirlenmiş BEP toplantısına katılarak kendi alanı ile ilgili aldığı hedefleri ve yıl boyunca yapılacak çalışmaları aileye açıklar.

BESLENME BECERİLERİ:
Gün içinde gerek kahvaltı saatlerinde gerekse yemekhanede öğle yemeği sırasında çocukla ilgilenen uzmana çiğneme, yutma, oturma pozisyonu,
bağımsız çatal, kaşık kullanımı ile ilgili konularda yönlendirerek danışmanlık yapar. Bedensel desteğe ihtiyacı olan çocuklarda adapte edilmiş
materyalleri kullanma konusunda öğretmen, bakıcı ve aileyi bilgilendirir.

EV ZİYARETLERİ:
Sınıf öğretmenleri, psikolojik danışman ve fizyoterapistin katıldığı bir ekip çocuğu evinde ziyaret eder. Evde aile üyeleri ile çocuk ve uzman ekibin
olduğu bir toplantı yapılır. Çocuğun günlük yaşamı ile ilgili ortamı değerlendirilir. Fizyoterapist çocuğun pozisyonu, odasının düzeni, ev ortamında
çocuğun hareket imkanını arttırmaya, yemek yeme, banyo, tuvalet gibi kişisel bakımda bağımsızlığını arttırmaya yönelik önerilerde bulunur.
Kolaylaştırmak için gerekli olan adaptasyonlar konusunda bilgi verir. Tüm yaptığı çalışmaları kayıt altına alır.

AİLE EĞİTİMLERİ:
Okulun psikolojik ve rehberlik servisinin hazırladığı aile eğitimlerine kendi alanı ile ilgili konularda katılır. Ailelerin ihtiyacı olduğunu düşündüğü
eğitimleri (kendi alanıyla ilgili) planlar ve yürütür.

BAKICI EĞİTİMLERİ:
Öğrencilerin bakımı ile ilgilenen personeli, çocukla ilgili gerekli olan konularda yönlendirir, danışmanlık yapar. Çocuğun tuvalete gidiş gelişleri
sırasında dikkat edilecek konular, tuvalette kullanılacak aparatlar, giyinme soyunma, el yıkama gibi çocuğun öz bakım becerilerinde bağımsızlık
seviyesine göre gerekli olan yönlendirmeleri yapar. Gözlemlerini ve önerilerini kayıt altına alır.

CİHAZLAMA:
Çocuğun ihtiyacı olan ortez veya yardımcı cihazların tayin edilmesinde fizik tedavi doktoru, ortopedi doktoru, nöroloji doktoru, çocuk doktoruyla
iletişime geçer, karar vermede iş birliği yapar. Kararı kayıt altında tutar. Üretici firma ile birlikte gereken düzenlemelere karar verir. Sınıf öğretmeni,
usta öğretici ve bakıcıları cihazın kullanımıyla ilgili bilgilendirir. Aile bilgilendirmesi yapar.

AİLE GÖRÜŞMELERİ:
Eğitim öğretim yılı boyunca belirlenen gün ve saatlerde ailelerle görüşmeler yapar. Kendi alanı ile ilgili gerekli yönlendirmeleri yapar ve kayıt altına
alır. Takibini yapar.

TOPLANTI:
Eğitim öğretim yılı boyunca her bir yarı dönemde 2 adet toplantı olacak şekilde toplam 4 toplantı planlanır.
Bu toplantıların,
Sınıf öğretmenleriyle,
Branş öğretmenleriyle,
Bakıcılarla,
Velilerle yapılması planlanır.
Sınıf öğretmenleri ile sınıflarındaki öğrenciler hakkında görüşmeler yapılır. İhtiyaçlar ve öneriler karşılıklı belirlenir. Görüşmeler kayıt altında tutulur.

Branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler ile öğrenciler hakkında bilgi alışverişinde bulunulur. Konuşmalar kayıt altında
tutulur.
Bakıcılar ile, öğrencilerin tuvalet becerileri ve öz bakımları ile ilgili konularda görüşme yapılır. Öneriler ve ihtiyaçlar belirlenir. Görüşmeler kayıt altında
tutulur.
Veliler ile bireysel görüşmelerin dışında sınıf bazında ya da okul bazında toplantılar planlanır. Fizyoterapi açısından genel işleyiş ve öneriler konusunda
toplantı yapılır. Görüşmeler kayıt altında tutulur.

ÖZBAKIM BECERİLERİ VE ATÖLYELER
Çocuğun özbakım becerilerinde bağımsızlaşması için gerekli hedefler sınıf öğretmeni tarafından belirlenir. BEP hedefi olarak alınan özbakım
becerilerine yönelik hedefler sınıf öğretmeni kontrolünde uygun atölyelerde ( mutfak, uygulama evi..) çalışılır. Bu çalışmalara fizyoterapistte katılarak
kendi alanı ile ilgili gerekli olan yönlendirmelerle danışmalık yapar.

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI METİN SABANCI ÖZEL EĞİTİM OKULLARI
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Hafta

FİZYOTERAPİ DANIŞMANLIĞI ÇALIŞMA PLANI

FİZYOTERAPİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2.Hafta

SEMİNER DÖNEMİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
OKUL EĞİTİM VE ÖĞRETİME HAZIRLANIR.
OKULDAKİ FİZYOTERAPİ MATERYALLERİ DÜZENLENİR.

4.Hafta

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
OKUL EĞİTİM VE ÖĞRETİME HAZIRLANIR.
OKULDAKİ FİZYOTERAPİ MATERYALLERİ DÜZENLENİR.

3. Hafta

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

SEMİNER DÖNEMİ

5.Hafta

EYLÜL

1.Hafta

Ay

FİZYOTERAPİ DANIŞMANLIĞI YILLIK ÇALIŞMA PLANI

UYUM ÇALIŞMALARI

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİNDEKİ YERLEŞİMLERİ VE OTURMA DÜZENLERİ SAĞLANMIŞ OLUR.
AİLE GÖRÜŞMELERİ YAPILIR VE OKULA UYUM İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER PLANLANIR.
OKUL İÇİNDE ÇOCUK İÇİN UYGUN OLAN MATERYALLER DEĞERLENDİRİLİR VE PLANLANIR. ( WALKER, AYAKTA
DURMA SEHPASI, TEKERLEKLİ SANDALYE, SINIF İÇİNDE KULLANACAĞI SANDALYE.)
DUYUSAL VE MOTOR GELİŞİM İLE İLGİLİ GÖZLEMLER SINIF İÇİNDE YAPILIR. BAĞIMSIZLIK SEVİYELERİ
GÖZLENİR.
ÖĞLE YEMEĞİNDE ÇOCUKLAR GÖZLENİR. POZİSYONLAMA VE ÇİĞNEME, YUTMA BECERİLERİ AÇISINDAN
İHTİYAÇLAR BELİRLENİR.
SINİF İÇİ GÖZLEMLERİ İLE ÇOCUKLARIN KABA MOTOR VE İNCE MOTOR GELİŞİMLERİ FİZYOTERAPİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLİR. (DEĞERLENDİRME PORTAL ÜZERİNDEN FİZYOTERAPİ ALANINDAKİ KABA DEĞERLENDİRME
FORMLARI DOLDURULARAK YAPILIR)
VELİ GÖRÜŞMELERİ İLE DEĞERLENDİRME ENVANTERLERİ TAMAMLANIR.
ÇOCUKLARIN TUVALET BECERİLERİ GÖZLENİR.
ÖĞLE YEMEĞNDE ÇOCUKLAR GÖZLENİR. POZİSYONLAMA VE ÇİĞNEME, YUTMA BECERİLERİ AÇISINDAN
İHTİYAÇLAR BELİRLENİR.
SINIF İÇİ GÖZLEMLER SIRASINDA ÇOCUKLARIN TUVALET BECERİLERİ GÖZLENİR. İHTİYAÇLARI BELİRLENİR.

1.Hafta
2.Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5.Hafta

EKİM

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

TOPLANTI

SINİF İÇİ GÖZLEMLERİ İLE ÇOCUKLARIN KABA MOTOR VE İNCE MOTOR GELİŞİMLERİ FİZYOTERAPİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLİR. (DEĞERLENDİRME PORTAL ÜZERİNDEN FİZYOTERAPİ ALANINDAKİ KABA DEĞERLENDİRME
FORMLARI DOLDURULARAK YAPILIR)
VELİ GÖRÜŞMELERİ İLE DEĞERLENDİRME ENVANTERLERİ TAMAMLANIR.
ÇOCUKLARIN TUVALET BECERİLERİ GÖZLENİR.
ÖĞLE YEMEĞNDE ÇOCUKLAR GÖZLENİR. POZİSYONLAMA VE ÇİĞNEME, YUTMA BECERİLERİ AÇISINDAN
İHTİYAÇLAR BELİRLENİR.
SINIF İÇİ GÖZLEMLER SIRASINDA ÇOCUKLARIN TUVALET BECERİLERİ GÖZLENİR. İHTİYAÇLARI BELİRLENİR.
KABA DEĞERLENDİRMELER TAMAMLANIR.
BEP HAZIRLANIR.
SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SINIF BAZINDA GÖRÜŞÜLEREK FİKİR ALIŞVERİŞİNDE
BULUNULUR.
VELİ TOPLANTISI YAPILARAK FİZYOTERAPİ AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR AKTARILIR.
ORTOPEDİ VE NÖROLOJİ KONSÜLTASYONU İÇİN LİSTELER OLUŞTURULUR.
DUYU ODASI ÇALIŞMALARI HAKKINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE VELİLERE BİLGİ VERİLİR.
REHBER ÖĞRETMEN VE BRANŞ ÖĞRETMENLER İLE GÖRÜŞME YAPILIR.
BAKICILAR İLE GÖRÜŞME YAPILARAK GÖZLEM SONUÇLARI DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR GÖRÜŞÜLÜR.

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
BEP EKİBİ VE AİLE İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILIR.

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
BEP EKİBİ VE AİLE İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILIR.

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
BEP EKİBİ VE AİLE İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILIR.

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

1.Hafta
5. Hafta

4. Hafta

3. Hafta

KASIM

2.Hafta

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
BEP EKİBİ VE AİLE İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILIR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
BEP EKİBİ VE AİLE İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILIR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
BEP EKİBİ VE AİLE İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILIR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
BEP EKİBİ VE AİLE İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILIR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

1.Hafta
2.Hafta
3. Hafta

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

4. Hafta

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
DÖNEM SONU BEP DEĞERLENDİRMELERİ YAPILIR

5.Hafta

ARALIK

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

1.Hafta

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR
DÖNEM SONU BEP DEĞERLENDİRMELERİ YAPILIR

2.Hafta

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE
KATILIMI İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

4. Hafta

YARIYIL TATİLİ

5.Hafta

OCAK

3. Hafta

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

YARIYIL TATİLİ

1. HAFTA

2. HAFTA

1.Hafta
2.Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta

ŞUBAT

YARIYIL TATİLİ

UYUM ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

TOPLANTI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

2. HAFTA
TATİL DÖNÜŞÜ ÖĞRENCİLERİN SINIFLARA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILIR.
AİLE GÖRÜŞMELERİ YAPILIP TATİL SÜRECİNDEKİ DEĞİŞKENLİKLER BELİRLENİR.
ÖĞLE YEMEĞNDE ÇOCUKLAR GÖZLENİR. POZİSYONLAMA VE ÇİĞNEME, YUTMA BECERİLERİ AÇISINDAN
İHTİYAÇLAR BELİRLENİR VE ALANI İLE İLGİLİ YÖNLENDİRME YAPAR.
SINIF İÇİ GEREKEN MÜDAHALELERİ YAPAR.

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SINIF BAZINDA GÖRÜŞÜLEREK FİKİR ALIŞVERİŞİNDE
BULUNULUR.
VELİ TOPLANTISI YAPILARAK FİZYOTERAPİ AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR AKTARILIR.
ORTOPEDİ VE NÖROLOJİ KONSÜLTASYONU İÇİN LİSTELER OLUŞTURULUR.
DUYU ODASI ÇALIŞMALARI HAKKINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE VELİLERE BİLGİ VERİLİR.
REHBER ÖĞRETMEN VE BRANŞ ÖĞRETMENLER İLE GÖRÜŞME YAPILIR.
BAKICILAR İLE GÖRÜŞME YAPILARAK GÖZLEM SONUÇLARI DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR GÖRÜŞÜLÜR.

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

1.Hafta
2.Hafta
3. Hafta
4.haffta
5. hafta

MART

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

1.Hafta

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

2.Hafta

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

3. Hafta

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
İLE YÜRÜTÜLÜR.
SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİNİ DE GÖZLEMLEYEREK DANIŞMANLIK YAPAR

4. Hafta

SINIF İÇİ ÇALIŞMALARI

SINIF İÇİ GÖZLEMLER, FİZYOTERAPİ İLE İLGİLİ GEREKLİ OLAN DÜZENLEMELER VE MÜDAHALELER İLE İLGİLİ
DANIŞMANLIK YAPAR.
DUYUSAL GELİŞİM AÇISINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR DUYU ODASINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİNDE KATILIMI
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MAYIS
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FORMLAR

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

ÖĞRENCİ ADI SOYADI:

METİN SABANCI OKULLARI FİZYOTERAPİ BİRİMİ
ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
GÖZLEM TARİHİ:

ÖĞRENCİNİN OKULU VE SINIFI:

SINIF ÖĞRETMENİ:

GÖZLEMİN YAPILDIĞI ORTAM:

GÖZLEMİ YAPAN UZMAN:

GÖZLEM:

UYGULAMA:

ÖNERİLER:

SINIF ÖĞRETMENİ

FİZYOTERAPİST

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
METİN SABANCI OKULLARI FİZYOTERAPİ BİRİMİ
ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:

GÖRÜŞME TARİHİ:

ÖĞRENCİNİN OKULU VE SINIFI:

SINIF ÖĞRETMENİ:

GÖRÜŞME NOTLARI:

ÖNERİLER:

SINIF ÖĞRETMENİ

FİZYOTERAPİST

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
METİN SABANCI OKULLARI FİZYOTERAPİ BİRİMİ
VELİ GÖRÜŞME FORMU
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:

GÖRÜŞME TARİHİ:

ÖĞRENCİNİN OKULU VE SINIFI:

SINIF ÖĞRETMENİ:

GÖRÜŞME NOTLARI:

ÖNERİLER:

VELİ

FİZYOTERAPİST

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

METİN SABANCI OKULLARI FİZYOTERAPİ BİRİMİ
EV GÖZLEM FORMU
Çocuğun Adı Soyadı

Ziyaret Tarihi
Ziyarete Katılan Uzmanlar

Evet

Hayır

Kendi odası var mı?
Kendi yatağı var mı?
Odası çocuğun ihtiyacına göre
düzenlenmiş mi?
Aile bireyleriyle vakit geçiriyor mu?
Geçiriyorsa evin hangi bölümünde
birlikteler?
Çocuğun fiziksel yapısına uygun
oturma düzeneği var mı?
Çocuğun kullandığı materyaller
uygun mu?
Uygun olmayan materyaller neler?

Çocuğun Odası

Salon

Mutfak

Oturma odası

Diğer

Çocuk yemeğini aile ile birlikte
masada oturarak yer mi?
Çocuk yemeğini kendi yer mi?

Bağımlı

Yardımlı

Bağımsız

Yemek yerken kullandığı çatal kaşık
adapte edilmiş mi?
Ayakta durma sehpası var mı?
Evde masa ve sandalyesi çocuğa
uygun mu?
Tuvalet aparatları mevcut mu?
Tuvalet becerisi var mı?

Var

Yok

Çalışılıyor

Banyo çocuk için uygun mu?
Kullandığı aparatlar nedir?
Ev içinde walker kullanıyor mu?
Odadan odaya yer değişikliği yapar
mı?
Ev içinde yer değiştiriyorsa nasıl
yapar?

Dönerek

Sürünerek

Emekleyerek

Sıralayarak

Dizüstü yürüyerek

Walker

Çocuğun evde sorumlulukları var
mı?
Varsa nedir?
Çocuğun giyinme soyunma
becerilerinde aktif katılımı var mı?
Dikkate alınacak Noktalar

Çamaşır

Tişört

Pantolon

Çorap

Hırka Ayakkabı

Eldiven

Hepsi

Bağımsız

Aileye verilen Öneriler

Takip edilmesi gereken konular

FİZYOTERAPİST

KULLANILAN DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

KABA MOTOR SINIFLAMA ( GMFMC)

GİRİŞ VE KULLANICI İÇİN AÇIKLAMA
Serebral palsi için kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi (KMFSS) oturma, yer
değiştirme ve hareketliliğe vurgu yaparak çocuğun kendi başlattığı hareketlere dayanır. Beş
seviyeli sınıflandırma sistemini tanımlarken temel kriterimiz seviyeler arasındaki farkların
günlük yaşamda anlamlı olmasıdır. Farklar fonksiyonel kısıtlamalara, elle tutulan hareketliliğe
yardımcı araçlara (yürüteç, koltuk değneği ya da baston) ya da tekerlekli hareketlilik
araçlarına olan ihtiyaca ve daha az olarak da hareketin kalitesine dayanır. Seviye I ve II
arasındaki farklar özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda diğer seviyeler arasındaki farklar
kadar belirgin değildir.
Genişletilmiş KMFSS (2007) yaş aralığı 12-18 yaş arasındaki gençleri de içermektedir ve
Dünya Sağlık Örgütü’ nün uluslararası fonksiyon, özürlülük ve sağlık sınıflamasına (ICF)
özgü kavramları vurgulamaktadır. Çevresel ve kişisel faktörlerin çocukların/gençlerin
yaptıkları ile ilgili gözlem ve raporları etkileyebileceği konusunda kullanıcıları farkında
olmaya teşvik ediyoruz. KMFSS’nin odak noktası çocuğun ya da gencin var olan kaba motor
fonksiyonlarındaki becerileri ve kısıtlılıkları en iyi temsil eden seviyeyi belirlemektir. Ana
vurgu en iyi neler yapabildiklerinden (kabiliyet) çok evde, okulda ve toplum içindeki olağan
performansları (örn. ne yaptıkları) üzerindedir. Bu nedenle hareketin kalitesi ya da iyileşme
prognozu hakkındaki kanıları içermeksizin kaba motor fonksiyonlardaki mevcut performansı
sınıflaması önemlidir.
Her bir seviyenin başlığı 6 yaş sonrasındaki en özgün hareketlilik yöntemidir. Her bir yaş
aralığındaki fonksiyonel yeteneklerin ve kısıtlılıkların tanımları geniştir ve çocuğun/gencin
kişisel fonksiyonunun tüm yönlerini tanımlamayı hedeflemez. Örneğin elleri ve dizleri
üzerinde emekleyemeyen, hemiplejik bir bebek, seviye I’in tanımına uyuyorsa (ayağa
kalkmak ve yürümek için asılabiliyorsa) seviye I’de sınıflandırılmaktadır. Skala sıralıdır,
seviyeler arasındaki farkların eşit olması ya da serebral palsili çocukların beş düzey arasında
eşit dağıtılması amaçlanmamaktadır. Çocuğun/ gencin mevcut kaba motor fonksiyonunu en
yakın temsil eden seviyenin tanımlanmasına yardımcı olmak için düzeyler arası farklılıkların
bir özeti hazırlanmıştır.
Kaba motor fonksiyonun göstergelerin özellikle de bebeklik veya erken çocukluk döneminde
yaşa bağlı olduğunun farkındayız. Her bir seviye için çeşitli yaş aralıklarında ayrı ayrı
tanımlar verilmiştir. İki yaşın altındaki çocuklar eğer prematürelerse düzeltilmiş yaşları göz
önüne alınmalıdır. 6-12 yaş ve 12-18 yaş aralığındaki tanımlamalar çevresel (okul ve toplum
içindeki mesafeler) ve kişisel (enerji ihtiyacı ve sosyal tercihler) faktörlerin hareketlilik

yöntemlerine olası etkilerini yansıtmaktadır.
Kısıtlamalardan çok yeteneklerin vurgulanmasına gayret edilmiştir. Bu nedenle genel prensip
olarak belirli bir seviyede tanımlanan fonksiyonları yapabilme yeteneğinde olan çocuk ve
gençlerin kaba motor fonksiyonları olasılıkla bu fonksiyon seviyesinde ya da bir üzerinde
sınıflandırılacaktır, bunun aksine belirli bir seviyede fonksiyonu yapamayan çocuk ve gencin
kaba motor fonksiyonu o fonksiyon seviyesinin bir altında sınıflandırılmalıdır.
UYGULAMAYA YÖNELİK TANIMLAMALAR
Gövde destekli yürüteç:
Pelvis ve gövdeyi destekleyen bir hareketlilik aracıdır. Çocuk/genç bir başka kişi tarafından
yürüteç içinde fiziksel olarak pozisyonlanır.
Elle tutulan hareketlilik araçları:
Yürüme sırasında gövdeyi desteklemeyen koltuk değneği, baston, önden ve arkadan
kullanılan yürüteçlerdir.
Fiziksel yardım:
Bir başka kişi çocuğa /gence hareket etmesi için elle yardım eder.
Motorlu hareketlilik aracı:
Çocuk/genç bağımsız hareket edebilmesini sağlayan kumanda kolu ya da elektrik düğmesini
(anahtarını) aktif olarak kontrol eder. Bu hareketlilik aracı tekerlekli sandalye, mobilet ya da
bir başka tip motorlu hareketlilik aracı olabilir.
Elle kendisinin ilerlettiği tekerlekli sandalye:
Çocuk ya da genç tekerlekleri itmek ve hareket için aktif olarak ayak, el ya da kollarını
kullanır.
Taşınır:
Çocuğu/genci bir yerden bir yere hareket ettirmek için bir başka kişi hareketlilik aracını
(tekerlekli sandalye, puset ya da çocuk arabası) elle iter.
Yürür:
Başka bir şekilde belirtilmediği sürece bir başka kişiden fiziksel yardım almamasını ya da
herhangi bir elle tutulan hareketlilik aracı kullanmamasını işaret eder. Bir ortez (örn. destek
veya splint) kullanabilir.
Tekerlekli hareketlilik:
Hareketi sağlayan tekerlekli herhangi bir araç anlamına gelir (örn; puset, elle itilen tekerlekli
sandalye ya da akülü tekerlekli sandalye).
HER BİR SEVİYENİN GENEL BAŞLIKLARI
SEVİYE I: Kısıtlama olmaksızın yürür.

SEVİYE II: Kısıtlamalarla yürür.
SEVİYE III: Elle tutulan hareketlilik araçlarını kullanarak yürür.
SEVİYE IV: Kendi kendine hareket sınırlanmıştır. Motorlu hareketlilik aracını kullanabilir.
SEVİYE V: Elle itilen bir tekerlekli sandalyede taşınır.
Page 4 of 8
SEVİYELER ARASINDAKİ FARKLAR
SEVİYE I VE II ARASINDAKİ FARKLAR:
Seviye I’deki çocuklar/gençler ile karşılaştırıldığında Seviye II’deki çocuklar /gençler uzun
mesafe yürüme ve dengede kısıtlamalara sahiptir. Yürümeyi ilk öğrendiklerinde elle tutulan
hareketlilik araçlarına ihtiyaç duyabilirler. Ev dışında uzun mesafe gezintilerinde ve toplumda
tekerlekli hareketlilik aracı kullanabilirler. Merdiven inip çıkarken trabzan kullanımına
gereksinim duyarlar. Koşma ve sıçrama yeteneği yoktur.
SEVİYE II VE III ARASINDAKİ FARKLAR:
Seviye II’deki çocuklar ve gençler 4 yaş sonrasında elle tutulan bir hareketlilik aracı
olmaksızın yürüyebilirler (Zaman zaman kullanmayı tercih etseler de).. Seviye III’deki
çocuklar ve gençler ev içinde yürümek için elle tutulan hareketlilik araçlarını kullanır ve ev
dışında ve toplumda tekerlekli hareketlilik araçlarını kullanırlar.
SEVİYE III VE IV ARASINDAKİ FARKLAR:
Seviye III’ deki çocuklar ve gençler kendi kendine oturur ya da oturmak için çok sınırlı bir dış
desteğe ihtiyaç duyarlar, ayakta yer değiştirmelerde daha bağımsızdır ve elle tutulan
hareketlilik aracı ile yürürler. Seviye IV’deki çocuklar/gençler oturarak (genellikle
desteklidir) işlevseldir, fakat kendi kendine hareketlilik kısıtlıdır. Seviye IV’deki çocuklar ve
gençler çoğunlukla elle itilen bir tekerlekli sandalye ile taşınır ya da motorlu hareketlilik aracı
kullanırlar.
SEVİYE IV VE V ARASINDAKİ FARKLAR:
Düzey V’ deki çocuklar ve gençler baş ve gövde kontrolünde şiddetli kısıtlılığa sahiptir ve
kapsamlı teknoloji yardımına ve fiziksel yardıma ihtiyaç duyar. Kendi kendine hareketlilik
sadece çocuk/genç motorlu tekerlekli sandalyeyi nasıl kullanacağını öğrenebildiğinde
kazanılır.
İKİNCİ DOĞUM GÜNÜNDEN ÖNCE:
SEVİYE I:
Bebekler oturma pozisyonu alabilir ve bozabilir, her iki eli nesneleri hareket ettirmek üzere
serbestken yerde oturur. Bebekler elleri ve dizleri üzerinde emeklerler, kendilerini çekerek
ayağa kalkarlar ve mobilyaya tutunarak adım atarlar. Bebekler 18 ay -2 yaş arasında herhangi
bir yardımcı hareketlilik aracına ihtiyaç olmaksızın yürürler.
SEVİYE II:

Bebekler yerde oturmayı sürdürebilirler. Fakat dengeyi korumak için ellerini destek olarak
kullanmaya ihtiyaç duyabilirler. Bebekler, karnı üzerinde sürünür ya da elleri ve dizleri
üzerinde emeklerler. Bebekler kendini çekerek kalkabilir ve mobilyadan tutunarak adım
atabilirler.
SEVİYE III:
Bebekler alt gövdeden desteklendiğinde yerde oturmayı sürdürebilirler. Bebekler, dönebilir ve
karnı üzerinde öne doğru sürünebilirler.
SEVİYE IV:
Bebeklerin baş kontrolü vardır. Fakat yerde otururken gövde desteğine gereksinim duyarlar.
Bebekler sırtüstü ve yüzüstü dönebilirler.
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SEVİYE V:
Fiziksel yetersizlikler istemli hareket kontrolünü kısıtlar. Bebekler yüzüstü ve oturmada baş
ve gövde duruşunu yer çekimine karşı koruyamazlar. Bebekler, dönmek için bir yetişkinin
yardımına ihtiyaç duyarlar
İKİ-DÖRT YAŞ ARASI:
SEVİYE I:
Çocuklar her iki eli nesneleri hareket ettirmek üzere serbestken yerde oturur. Çocuklar yerde
oturma ve ayağa kalkmayı bir yetişkin yardımı olmaksızın yapılabilirler. Çocuklar tercih
ettikleri yöntemle herhangi bir hareketliliğe yardımcı araç olmaksızın yürürler.
SEVİYEII:
Çocuklar yerde otururlar. Fakat her iki eli nesneleri hareket ettirmek için serbest olduğunda
denge sağlamakta zorluk yaşayabilirler. Çocuklar bir yetişkinin yardımı olmaksızın oturma
pozisyonunu alır ve bozar. Çocuklar dengeli yüzeylerde kendini çekerek ayakta durur.
Çocuklar tercih edilen hareketlilik yöntemleri olarak elleri ve dizleri üzerinde resiprokal
olarak emeklerler, mobilyalara tutunarak sıralarlar, yardımcı hareketlilik aracı kullanarak
yürürler.
SEVİYE III:
Çocuklar W şeklinde (kalça ve dizler fleksiyon ve internal rotasyonda oturma) yerde oturmayı
sürdürür ve oturma pozisyonuna gelmek için bir yetişkinin yardımına ihtiyaç duyarlar.
Çocuklar temelde kendi kendine hareketlilik yöntemi olarak karnı üzerinde sürünürler ya da
elleri ve dizleri üzerinde (sıklıkla resiprokal bacak hareketleri olmaksızın) emeklerler.
Çocuklar dengeli yüzeylerde ayakta durmak için kendini çekebilir ve kısa mesafelerde
gezinebilirler. Çocuklar elle tutulan hareketlilik aracı (yürüteç) kullanarak ev içinde kısa
mesafe yürüyebilir ve dönme ve yönlenme için bir yetişkinin yardımı gerekir.
SEVİYE IV:

Çocuklar yerleştirildiklerinde yerde oturabilirler, fakat ellerinin desteği olmaksızın düzgün
duruşlarını ve dengelerini koruyamazlar. Çocuklar sıklıkla ayakta durmak ve oturmak için
uyarlanmış ekipmana gereksinim duyarlar. Kısa mesafede (oda içerisinde) kendi kendine
hareketlilik dönme, karnı üzerinde sürünme ya da resiprokal bacak hareketleri olmaksızın
elleri ve dizleri üzerinde emekleme ile başarılır.
SEVİYE V:
Fiziksel yetersizlikler istemli hareket kontrolünü ve baş ve gövde duruşunu yerçekimine karşı
korunabilmesini kısıtlar. Motor fonksiyonun tüm alanları kısıtlıdır. Oturma ve ayakta
durmadaki fonksiyonel kısıtlılıklar uyarlanmış ekipman ve yardımcı teknoloji kullanımı ile
tamamen karşılanamaz. Seviye V’deki çocuklar bağımsız olarak hareket edemezler ve
taşınırlar. Bazı çocuklar geniş çaplı uyarlamalı motorlu tekerlekli sandalye kullanarak kendi
kendine hareketliliği elde ederler.
DÖRT- ALTI YAŞ ARASI:
SEVİYE I:
Çocuklar el desteğine ihtiyaç olmaksızın sandalyeye çıkar, oturur ve kalkar. Çocuklar bir
nesne desteğine ihtiyaç olmaksızın yerden kalkar ve otururlar. Çocuklar ev içinde ve ev
dışında yürürler ve merdiven çıkarlar. Koşma ve zıplama yeteneği gösterirler.
SEVİYE II:
Çocuklar her iki eli nesneleri hareket ettirmek için serbestken sandalyede otururlar. Çocuklar
yerden ve sandalyeden ayağa kalkmak için hareket edebilirler ancak genellikle kolları ile
itecekleri veya çekecekleri sabit bir zemine ihtiyaç duyarlar. Çocuklar ev içinde elle tutulan
hareketlilik aracına ihtiyaç olmaksızın ev içinde ev dışında düzgün yüzeylerde kısa mesafede
yürürler. Çocuklar trabzana tutunarak merdiven çıkarlar, fakat koşamaz ve zıplayamazlar.
SEVİYE III:
Çocuklar herhangi bir sandalyede otururlar. Fakat el fonksiyonlarını arttırmak için gövde ve
pelvis desteğine ihtiyaç duyabilirler. Çocuklar sandalyeye oturmak ve sandalyeden ayağa
kalkmak için genellikle kolları ile itecekleri veya çekecekleri sabit bir zemin kullanırlar.
Çocuklar düzgün yüzeylerde elle tutulan hareketlilik aracı ile yürürler ve bir yetişkinin
yardımı ile merdiven çıkarlar. Çocuklar sıklıkla uzun mesafe seyahatlerde ya da ev dışında
düzgün olmayan zeminlerde taşınırlar.
SEVİYE IV:
Çocuklar bir sandalyeye otururlar. Fakat gövde kontrolü ve el fonksiyonlarını arttırmak için
uyarlanmış oturma düzeneklerine ihtiyaç duyarlar. Sandalyeye oturmak ve sandalyeden ayağa
kalkmak için bir yetişkinin yardımına veya kolları ile itecekleri veya çekecekleri sabit bir
zemine ihtiyaç duyarlar Çocuklar kısa mesafeleri en iyi şekilde yürüteç ve bir yetişkinin

gözetimi ile yürüyebilirler. Fakat dönüşlerde ve düzgün olmayan yüzeylerde dengesini
korumakta zorlanırlar. Çocuklar toplumda taşınırlar. Çocuklar motorlu tekerlekli sandalyeyi
kullanarak kendi kendine hareketliliği kazanabilir.
SEVİYE V:
Fiziksel yetersizlikler istemli hareket kontrolünü ve baş ve gövde duruşunun yer çekimine
karşı korunabilmesini kısıtlar. Tüm motor fonksiyon alanları kısıtlıdır. Oturma ve ayakta
durmadaki fonksiyonel kısıtlılıklar uyarlanmış ekipman ve yardımcı teknoloji kullanımı ile
tam olarak karşılanamaz. Seviye V’deki çocuklar bağımsız olarak hareket edemez ve
taşınırlar. Bazı çocuklar geniş çaplı uyarlamalı motorlu bir tekerlekli sandalye kullanarak
kendi kendine hareketliliği sağlayabilir.
ALTI-ONİKİ YAŞ ARASI:
SEVİYE I:
Çocuklar evde, okulda, ev dışında ve toplum içinde yürürler. Çocuklar fiziksel yardım
olmaksızın kaldırıma inip çıkabilir ve trabzanları kullanmaksızın merdiven inip çıkabilirler.
Çocuklar koşma ve zıplama gibi kaba motor becerileri yaparlar. Fakat hız, denge ve
koordinasyonda kısıtlıdır. Çocuklar kişisel seçimlere ve çevresel faktörlere dayanarak fiziksel
aktivitelere ve sporlara katılabilirler.
SEVİYE II:
Çocuklar çoğu ortamda yürürler. Çocuklar uzun mesafe yürüyüşlerde, düzgün olmayan
yüzeylerde, tırmanmada, kalabalık alanlarda, sınırlanmış alanlarda veya elinde bir nesne
taşırken denge sağlamada güçlük yaşayabilirler. Çocuklar trabzanları tutarak ya da eğer
trabzan yoksa fiziksel yardımla merdiven inip çıkarlar. Ev dışında ve toplumda çocuklar
fiziksel yardımla, elle tutulan hareketlilik araçları ile yürüyebilirler ya da uzun mesafe seyahat
ederken tekerlekli hareketlilik araçlarını kullanırlar. Çocuklar en iyi ihtimalle yalnızca koşma
ve sıçrama gibi kaba motor becerileri gerçekleştirmede asgari beceriye sahiptir. Kaba motor
beceri performansındaki kısıtlılıklar fiziksel aktivite ve sporlara katılabilmek için uyarlama
gerektirebilir.
SEVİYE III:
Çocuklar elle tutulan hareketlilik cihazlarını kullanarak çoğu ev içi ortamda yürürler.
Çocuklar oturduklarında pelvik düzgünlük ve denge için bel kemerine gereksinim duyarlar
Otururken kalkma ve yerden kalkma transferleri bir kişinin fiziksel yardımını ya da destek
yüzeyi gerektirir. Çocuklar uzun mesafe seyahatlerinde tekerlekli hareketlilik araçlarının bazı
çeşitlerini kullanırlar. Çocuklar trabzanları tutarak ya da fiziksel yardım veya gözetimle
merdiven çıkabilir ve inebilirler. Yürümedeki kısıtlılıklar fiziksel aktivite ve sporlara katılımı
sağlamak için kendi kullandığı elle itilen bir tekerlekli sandalye ya da motorlu sandalyeyi
içeren uyarlamaları gerektirebilir.

SEVİYE IV:
Çocuklar çoğu ortamda fiziksel yardım ya da motorlu tekerlekli sandalyeyi gerektiren
hareketlilik yöntemlerini kullanırlar. Çocuklar gövde ve pelvik kontrol için uyarlamalı oturma
düzeneğine ve çoğu yer değiştirmeler için fiziksel yardıma gereksinim duyarlar. Çocuklar
evde yerde hareketliği (dönme, sürünme veya emekleme) kullanırlar, fiziksel yardımla kısa
mesafelerde yürürler veya akülü hareketlilik aracı kullanırlar. Çocuklar pozisyonlandığında
evde ve okulda gövde destekli bir yürüteç kullanabilirler. Okulda, ev dışında ve toplumda
çocuklar bir elle itilen tekerlekli sandalye ile taşınır ya da motorlu sandalye kullanırlar.
Hareketlilikteki kısıtlılıklar fiziksel aktivitelere ve sporlara katılımı sağlamak için fiziksel
yardım ve /veya motorlu hareketlilik cihazını içeren uyarlamaları gerektirir.
SEVİYE V:
Çocuklar tüm ortamlarda elle itilen tekerlekli sandalye ile taşınırlar. Çocukların baş ve gövde
duruşlarını yerçekimine karşı koruyabilme ve kol ve bacak hareketlerini kontrol etme yeteneği
sınırlıdır. Yardımcı teknoloji başın düzgünlüğü, oturma, ayakta durma ve/veya hareketliliğin
iyileştirilmesinde kullanılır, fakat kısıtlılıklar ekipman ile tamamen karşılanamaz. Bir yerden
bir yere gitmek bir yetişkinin tam fiziksel yardımını gerektirir. Çocuklar evde kısa mesafede
yerde hareket edebilirler ya da bir yetişkin tarafından taşınabilirler. Çocuklar kendi kendine
hareketliliği oturma ve erişimin kontrolü için ileri derecede donanımlı motorlu hareket aracı
ile sandalye kullanarak başarabilirler. Hareketlilikteki kısıtlılıklar fiziksel aktivite ve spora
katılımı sağlamak için fiziksel yardım ve motorlu hareketlilik cihazı kullanımını içeren
uyarlamaları gerektirir.
ONİKİ-ONSEKİZ YAŞ ARASI:
SEVİYE I:
Gençler evde, okulda, ev dışında ve toplumda yürürler. Gençler fiziksel yardım olmaksızın
kaldırımdan inip çıkabilir ve trabzanlardan tutunmaksızın merdiven inip çıkabilirler. Gençler
koşma ve zıplama gibi kaba motor fonksiyonları yaparlar. Fakat hız, denge ve koordinasyonu
kısıtlıdır. Gençler fiziksel aktivitelere ve spora fiziksel tercihlerine ve çevresel koşullara bağlı
olarak katılabilirler.
SEVİYE II:
Gençler çoğu yerde yürürler. Çevresel faktörler (engebeli arazi, yokuş, uzun mesafeler, zaman
ihtiyacı, iklim ve yaşıtlarına erişebilme) ve kişisel tercihler hareketlilik seçimini etkiler.
Gençler okulda ya da işte güvenlik için elle tutulan hareketlilik aracı kullanarak yürürler. Ev
dışında ve toplumda gençler uzun mesafe seyahat edeceğinde tekerlekli hareketlilik aracı
kullanabilirler. Gençler trabzanları tutarak ya da trabzan olmadığında fiziksel yardımla
merdivenleri iner ve çıkarlar. Kaba motor fonksiyonlardaki kısıtlılıklar fiziksel aktivitelere ve

spora katılımı sağlamak için uyarlamaları gerektirebilir.
SEVİYE III:
Gençler elle tutulan hareketlilik araçlarını kullanarak yürüyebilirler. Diğer seviyelerdeki
kişilerle karşılaştırıldığında Seviye III’deki gençler fiziksel yeteneklere ve çevresel ve kişisel
faktörlere bağlı olarak hareketlilik yönteminde çok değişkenlik gösterirler. Gençler
oturduğunda pelvik düzgünlük ve denge için bel kemeri kullanımına gereksinim duyabilir.
Oturma pozisyonundan ayağa kalkmada ve yerden kalkmada bir kişinin fiziksel yardımı ya da
destek yüzeyi gerekir. Gençler okulda gençler elle itilen tekerlekli sandalyeyi kendileri
çevirerek ilerletir ya da motorlu hareketlilik aracını kendileri kullanabilirler. Ev dışında ya da
toplumda gençler bir tekerlekli sandalye ile taşınırlar ya da motorlu hareketlilik aracı
kullanırlar. Gençler trabzanlardan tutunarak gözetim altında ya da fiziksel yardım ile
merdivenden inip çıkabilirler. Yürümedeki kısıtlılıklar fiziksel aktivitelere ve spora katılımda
kendi kullandığı elle itilen tekerlekli sandalye ya da motorlu hareket aracı gibi uyarlamalar
gerektirebilir.
SEVİYE IV:
Gençler çoğu ortamda tekerlekli hareket aracı kullanırlar. Gençler gövde ve pelvis kontrolü
için uyarlamalı oturma düzeneğine gereksinim duyarlar. Yer değiştirmek için bir ya da iki
kişinin fiziksel yardımı gerekir. Gençler ayakta yer değişime yardım etmek için ayakları ile
ağırlıklarını desteklerler. Ev içinde gençler kısa mesafelerde fiziksel yardımla yürüyebilirler,
tekerlekli hareket aracı kullanabilirler ya da pozisyonlandığında gövde destekli yürüteç
kullanabilirler. Gençler motorlu hareketlilik aracını fiziksel olarak yönetebilme yeteneğine
sahiptirler. Motorlu tekerlekli sandalye uygun olmadığında ya da bulunamadığında gençler
elle itilen tekerlekli sandalye ile taşınırlar. Hareketlilikteki kısıtlılıklar fiziksel aktivitelere ve
spora katılımda fiziksel yardım ve/ve ya motorlu hareketlilik gibi uyarlamaları kullanımını
gerektirir.
SEVİYE V:
Gençler tüm ortamlarda elle itilen tekerlekli sandalye ile taşınırlar. Gençler baş ve gövde
duruşlarını yerçekimine karşı koruyabilme ve kol ve bacak hareketlerini kontrol etme
yeteneğinde kısıtlıdırlar. Yardımcı teknoloji baş duruşu, oturma, ayakta durma ve/veya
hareketliliğin iyileştirilmesinde kullanılır, fakat kısıtlılıklar ekipmanlarla tamamen
karşılanamaz. Bir ya da iki kişinin fiziksel yardımına ya da bir mekanik kaldıraca bir yerden
bir yere gitmek için gereksinim vardır. Gençler oturma ve erişimin kontrolü için ileri derecede
uyarlamalı motorlu hareket aracı kullanarak kendi kendine hareketliliği başarabilirler.
Hareketlilikteki kısıtlılıklar fiziksel aktivite ve spora katılımı sağlamak için fiziksel yardım ve
motorlu hareketlilik cihazı kullanımını içeren uyarlamaları gerektirir.

Manual Ability Classification System
Serebral Palsili Çocuklarda El Becerileri
Sınıflandırma Sistemi
4-18 yaş

MACS serebral palsili çocukların günlük faaliyetleri sırasında nesneleri tutmak için ellerini nasıl kullandıklarını sınıflandırır.
 MACS çocukların en iyi kapasitelerini değil, evde, okulda, toplumda nesneleri tutmak için genellikle ellerini nasıl kullandıklarını (ne yaptıklarını) belirler.
 Çocuğun, çeşitli gündelik nesneleri nasıl tuttuğu hakkında bilgi edinmek için, özel bir test yolu ile değil, çocuğu iyi bilen birisine sorular sormak gereklidir.
 Çocuğun tuttuğu nesneler yaşla ilişkili olarak değerlendirilmelidir.
 MACS, her eli ayrı ayrı değil, çocuğun nesneleri genel tutma becerisini sınıflandırır.

Kullanıcı için Bilgilendirme
El becerileri sınıflandırma sistemi (MACS), serebral palsili çocukların günlük faaliyetlerde nesneleri tutarken ellerini nasıl kullandıklarını belirlemektedir. MACS beş seviye tanımlar. Seviyelerin tespiti, çocuğun
nesneleri kendi kendine tutabilme yeteneği ve günlük hayatta elle ilgili faaliyetleri gerçekleştirmedeki yardım ve uyarlama ihtiyacına dayanır. MACS broşürü ayrıca hangi seviyenin çocuğa en iyi karşılık
geldiğini belirlemeyi kolaylaştırmak için iki yakın seviye arasındaki farkları da belirtir.
Söz konusu nesneler; yemek yeme, giyinme, oyun oynama, çizme, yazma gibi çocuğa ve çocuğun yaşına uygun faaliyetlerdeki nesnelerdir. Çocuğun ulaşabileceğinin ötesinde değil kendi çevresindeki
nesnelerdir. Bir müzik aletini çalmak gibi ileri düzeyde yetenek gerektiren faaliyetlerdeki nesneler değerlendirmeye alınmaz.
Çocuğun MACS seviyesini belirlerken, evde, okulda veya toplum içinde her zamanki genel performansını en iyi belirten seviye seçilir. Ayrıca, çocuğun motivasyonu ve bilişsel düzeyi nesneleri tutabilme
yeteneğini, dolayısıyla MACS seviyesini etkiler. Çocuğun çeşitli olağan nesneleri nasıl tuttuğu hakkında bilgi edinmek için, çocuğu iyi tanıyan birisine sormak gereklidir. MACS çocuğun spesifik bir test
sırasındaki en iyi performansını değil, genelde ne yaptığını sınıflamayı amaçlar.
MACS bir bakıma, serebral palsi tanı ve alt gruplarını tamamlayıcı olarak kullanılabilecek fonksiyonel bir sınıflandırmadır. MACS iki elin ayrı ayrı fonksiyonunu ya da kavrama gibi becerileri değil, her zamanki
nesneleri genel olarak tutabilme kapasitesini değerlendirir. MACS iki el arasındaki fonksiyon farkını dikkate almaktansa çocuğun yaşına uygun nesneleri nasıl tuttuğunu dikkate alır. MACS bozulmuş el
becerilerinin nedenlerini açıklamayı amaçlamaz.
MACS 4-18 yaş arası çocuklar için kullanılabilir fakat, çocuğun yaşına göre belirli kavramlar yer almalıdır. Doğal olarak, genç bir çocukla karşılaştırıldığında dört yaşında bir çocuğun tutabileceği nesneler
farklıdır. Aynı durum bağımsızlık için de söz konusudur, küçük çocuklar büyük çocuklardan daha fazla yardım ve gözetime ihtiyaç duyarlar.
MACS, serebral palsili çocuklarda tüm fonksiyonel kısıtlanmaları ve alt-grupları kapsar. Bazı alt-gruplar tüm MACS seviyelerinde bulunabilirken, iki taraflı serebral palsi gibi; diğerleri daha az sayıda seviyede
bulunur, tek taraflı serebral palsi gibi. Düzey I ufak kısıtlanmaları olan çocukları içerirken, ciddi fonksiyonel kısıtlanmaları olan çocuklar genellikle düzey IV ve V’de bulunacaktır. Eğer normal gelişim gösteren
çocuklar MACS’a göre sınıflandırılacak olursa, bir "0" düzeyine ihtiyaç vardır.
Ayrıca, her seviye nispeten farklı fonksiyondaki çocukları içerir. Bir müdahaleden sonra MACS için değişime duyarlılık olası değildir; her halde MACS seviyeleri zaman içinde stabildir.
MACS ‘daki beş seviye ordinal bir skala oluşturur, bu da seviyelerin sıralı olduğu anlamına gelir. Ancak, seviyeler arasındaki farklılıklar ne eşit olmak zorunda ne de çocuklar beş seviyede eşit dağılmak
zorundadırlar.
Translation: Pınar Akpınar, Spec. Physc. Med. & Rehabilitation, Canan Tezel, Spec. Physc. Med. & Rehabilitation, Meltem Kelepir, Assist. Prof. Dr. of Linguistics.
E-mail: ann-christin.eliasson@ki.se; www.macs.nu
Eliasson AC, Krumlinde Sundholm L, Rösblad B, Beckung E, Arner M, Öhrvall AM , Rosenbaum P. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and
evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol. 2006 48:549-554

MACS'ı kullanmak için neleri bilmeye ihtiyacımız var?
Düzey I ve II arasındaki farklar
Çocuğun önemli günlük faaliyetleri sırasında nesneleri tutma yeteneğini, I. düzeydeki çocuklar, ayrıntılı ince motor kontrol veya eller arasında etkin örnek olarak; oyun, boş vakitleri
değerlendirme, yemek yeme, giyinme... koordinasyon gerektiren çok küçük, ağır veya kırılabilen nesneleri tutmada
zorluklar yaşayabilir. Yeni ve alışık olmadıkları durumlarda
zorluklar
Çocuğun hangi durumlarda bağımsız olduğu ve ne dereceye kadar
başarıyı etkileyebilir.
destek ve uyarlamaya ihtiyaç duyduğu.
II. düzeydeki çocuklar, I.düzeydeki çocuklarla hemen hemen aynı
faaliyetleri yaparlar ama başarının kalitesi düşüktür veya yavaştır. Eller
arasındaki işlevsel farklılıklar başarının etkinliğini sınırlayabilir.
II. düzeydeki çocuklar genellikle nesneleri tutmayı basitleştirmeye çalışırlar;

I. Nesneleri kolaylıkla ve başarıyla tutup kullanabiliyor. En fazla hız ve örneğin nesneyi iki elle tutmak yerine bir yüzey kullanarak desteklerler.
dikkat gerektiren el işlerini yaparken güçlüklerle karşılaşıyor. Ancak el
becerilerindeki

herhangi

bir

kısıtlanma

günlük faaliyetlerdeki

bağımsızlığı sınırlandırmıyor.

Düzey II ve III arasındaki farklar
II. düzeydeki çocuklar yavaş veya düşük kalitede başarıyla da olsa çoğu

II.

Çoğu nesneyi tutup kullanabiliyor fakat başarma hızı ve/veya nesneyi tutabilir. III. düzeydeki çocuklar faaliyeti hazırlamak için genellikle kalitesinde biraz azalma
var. Bazı faaliyetleri yapmaktan kaçınabiliyor yardıma ihtiyaç duyar ve/veya nesnelere ulaşma veya tutma becerileri
veya bunları bazı zorluklarla başarabiliyor, yapılmak istenilenler için
sınırlı olduğu için bulundukları ortamda değişiklikler yapılması gerekebilir.

alternatif yollar kullanılabilir ama el becerileri

günlük faaliyetlerdeki

Belirli faaliyetleri gerçekleştiremezler ve bağımsıbulundukları ortamdaki desteğin düzeyine bağlıdır. zlıklarının derecesi bağımsızlığı çoğunlukla sınırlandırmıyor.

III. Nesneleri zorlukla tutup kullanabiliyor; faaliyetleri hazırlaması
ve/veya değiştirmesinde yardıma ihtiyaçları vardır. Faaliyetlerin

Düzey III ve IV arasındaki farklar

yapılması yavaş, nitelik ve nicelik açısından başarı sınırlıdır. Eğer

III. düzeydeki çocuklar, durum önceden ayarlanmışsa ve bir yetişkinin önceden

hazırlanmışsa veya uyarlanmışsa faaliyetleri bağımsız olarak

gözetimi altında iseler ve yeterince zamanları varsa seçilmiş faaliyetleri gerçekleştirebiliyor.

gerçekleştirebilirler.
IV.

düzeydeki çocuklar faaliyet süresince sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar ve en iyi ihtimalle faaliyetin sadece bazı bölümlerine anlamlı olarak IV. Uyarlanmış durumlarda sınırlı
sayıda kolaylıkla kullanılan nesneyi katılabilirler.

tutup kullanabiliyor. Faaliyetlerin bir kısmını çaba göstererek ve sınırlı
başarıyla gerçekleştiriyor. Faaliyetin kısmen başarılması için bile sürekli
desteğe ve yardıma ve/veya uyarlanmış ortama ihtiyaç duyuyor.
Düzey IV ve V arasındaki farklar
V.

Nesneleri tutup kullanamıyor ve basit faaliyetleri bile IV. düzeydeki çocuklar faaliyetin bir bölümünü gerçekleştirirler; ancak gerçekleştirmek için ileri derecede
kısıtlı beceriye sahip. Tamamen

sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar.

yardıma ihtiyaç duyuyor. V. düzeydeki çocuklar özel durumlarda en iyi ihtimafaaliyete katılabilirler, örnek olarak, basit bir düğmeye basmak veya bazen lle basit bir hareketle
basit nesneleri tutmak.

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

METİN SABANCI OKULLARI FİZYOTERAPİ BİRİMİ
KABA MOTOR KABA DEĞERLENDİRME FORMU
Çocuğun Adı Soyadı

Değerlendirme tarihi

Doğum Tarihi

Değerlendirmeyi yapan
fizyoterapist

Değerlendirmenin yapıldığı ortam
Sınıf içi
Puanlama

Değerlendirmeler
A.YATIŞ POZİSYONU VE DÖNMELER
Sırtüstü pozisyonda simetrik yatar.
Sırtüstü pozisyonda ellerini orta hatta birleştirir.
Sırtüstü başını kaldırıp karşıya bakar.
Sırtüstü pozisyondan sağ tarafından yüzüstüne
döner.
Sırtüstü pozisyondan sol tarafından yüzüstüne
döner.
Yüzüstü pozisyonda başını kaldırır ve tutar.

Yüzüstü pozisyonda, Önkol üzerinde dirsek
ekstansiyonu ile göğüs ve başı kaldırır.
Yüzüstünden sırtüstüne sağından yuvarlanarak
döner.

Branş dersi

Duyu odası

0: başlatmaz
1: başlatır
2: kısmen tamamlar
3: tamamlar

1.

Değerlendirme

2.

Değerlendirme

Diğer

Yüzüstünden sırtüstüne solundan yuvarlanarak
döner.
Yüzüstü, sağa 90° pivot çizer.
Yüzüstü, sola 90° pivot çizer.
B. OTURMA
Sırtüstü, ellerinden tutarak oturma pozisyonuna
çekerken başını kontrol eder.
Sırtüstü pozisyondan, sağa yuvarlanarak oturur.
Sırtüstü pozisyondan, sola yuvarlanarak oturur.
Minderde oturur, göğüs kafesinden
desteklendiğinde başını kaldırıp 3 sn. tutar.
Minderde oturur, göğüs kafesinden
desteklendiğinde başını kaldırıp 10 sn. tutar.
Minderde oturarak, kollarından destek alarak
5sn. oturur.
Minderde oturarak, kol desteksiz 3sn. oturur.
Minderde oturur, sağ tarafında 45° arkada duran
nesneye dokunur ve ilk pozisyona döner.
Minderde oturur, sol tarafında 45° arkada duran
nesneye dokunur ve ilk pozisyona döner.
Minderde otururken yüzüstü pozisyona geçer.
Minderde oturarak ayaklar önde, sağ tarafı
üzerinden 4 nokta duruşa geçer.
Minderde oturarak ayaklar önde, sol tarafı
üzerinden 4 nokta duruşa geçer.
Minderde oturur, kollarından destek almadan 90°
pivot yapar.
Bank/sırada oturur, kol ve ayak desteği olmadan
10sn.oturur.

Yerde otururken kendini kaldırıp alçak bir sıraya
oturur.
Yerde otururken kendini kaldırıp yüksek bir
sıraya oturur.
C. EMEKLEME VE DİZÜSTÜ DURMA
Yüzüstü, 2 m. sürünür.
4 nokta, eller ve dizler üzerinde 10 sn. durur.
4 noktadan kol desteksiz oturur pozisyona geçer.
Yüzüstünden 4 nokta pozisyonuna geçer.
4 nokta pozisyonundayken 2 m. Resprokal
olmasa da emekleyerek ilerler.
4 nokta pozisyonundayken 2 m. Resprokal
emekleyerek ilerler.
4 nokta pozisyonundayken 4 basamak tırmanır.
4 nokta pozisyonundayken 4 basamak iner.
Minderde oturur, kollarını kullanarak dizüstü
pozisyona geçer ve 10sn. desteksiz durur.
Dizüstü, kol desteksiz 10 adım yürür.
D. AYAKTA DURMA
Yerden yüksek sıraya tutunup kalkar.
Ayakta, kollardan desteksiz 3 sn. durur.
Ayakta 20 sn. desteksiz durur.
Sağ ayak üzerinde 10 saniye durur.

Sol ayak üzerinde 10 saniye durur.
Kollarını kullanmadan oturduğu alçak sıradan
kalkabilir.
Ayakta iken ellerden destek almadan kontrollü
olarak yere oturabilir.
Ayakta iken kollardan destek almadan yerden nesne
alıp kalkar.
E. YÜRÜME, KOŞMA VE ZIPLAMA
2 elle destek alıp sağa doğru 5 adım sıralar.
2 elle yüksek bir sıradan destek alıp sola doğru 5
adım sıralar
2 el ile tutunup ileri 10 adım atar.
1 el ile tutunup ileri 10 adım atar.
İleri doğru 10 adım yürür.
İleri doğru 10 adım yürür, durur, 1800 döner ve geri
gelir.
Geriye doğru 10 adım yürür.
Büyük bir objeyi 2 eliyle taşıyarak ileriye doğru 10
adım yürür.
20 cm aralıkla duran iki çizgi arasında yürür.
2 cm genişlikteki çizginin üzerinde 10 adım
adımlar.
5 metre koşar durur ve geri döner.
Her 2 ayakla aynı anda 30 cm ileriye doğru zıplar.

Her 2 ayakla aynı anda 30 cm yükseğe zıplar
Tek tırabzandan tutunup adım değiştirip 4 basamak
çıkar.
Tek tırabzandan tutunup adım değiştirip 4 basamak
iner .
Adım değiştirerek 4 basamak çıkar.
Adım değiştirerek 4 basamak iner.
15 cm yükseklikteki bir basamaktan aşağı çift ayak
zıplar.
FİZYOTERAPİST

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

METİN SABANCI OKULLARI FİZYOTERAPİ BİRİMİ
İNCE MOTOR KABA DEĞERLENDİRME FORMU
Çocuğun Adı Soyadı

Değerlendirme tarihi

Doğum Tarihi

Değerlendirmeyi yapan
fizyoterapist

Değerlendirmenin yapıldığı ortam
Sınıf içi
Puanlama
Değerlendirmeler
A.İZOLE HAREKETLER

1.

Supinasyonda dirsek ekstansiyonu yapar.

Pronasyonda dirsek fleksiyonu yapar.

Duyu odası

2.

L
≥90

<90

Diğer

0 Gerçekleştirmek istemedi.

Tamamlayamaz

Değerlendirme

R
<90

Supinasyonda dirsek fleksiyonu yapar.

-

+ Gerçekleştirir.

OMUZ HAREKETLERİ
Dirsek ve bilek nötral ekstansiyonda omuz
fleksiyonu yapar.
Dirsek ve bilek nötral ekstansiyonda ve parmaklar
ekstansiyonda omuz fleksiyonu yapar.
Dirsek ve bilek nötral ekstansiyonda omuz
abduksiyonu yapar.
Dirsek ve bilek nötral ekstansiyonda ve parmaklar
ekstansiyonda omuz abduksiyonu yapar.
DİRSEK HAREKETLERİ

Branş dersi

Değerlendirme

R
≥90

<90

L
≥90

<90

≥90

Pronasyonda dirsek ekstansiyonu yapar.
BİLEK HAREKETLERİ

R
Yarım
< range

L
Yarım
≥ range

Yarım
< range

R
Yarım
≥ range

Yarım
< range

L
Yarım
≥ range

Yarım
< range

Yarım
≥ range

Tüm ekstremite ekstansiyonda bilek ekstansiyonu
yapar.
Dirsek en az 10 derecelik fleksiyondayken bilek
ekstansiyonu yapar.
Komple pronasyonda bilek ekstansiyonu yapar.
Komple supinasyonda bilek ekstansiyonu yapar.
Komple supinasyonda bilek fleksiyonu yapar.
PARMAK HAREKETLERİ
Bağımsız parmak hareketleri yapar.
Bağımsız baş parmağını hareket ettirir.
KAVRAMA VE BIRAKMA
Dirsek ekstansiyonu ile uzanarak parmaklarıyla
küpü kavrar.
Dirsek ekstansiyonu ile uzanarak avuçlayarak küpü
kavrar.
Kavradığı küpü parmaklarını gevşeterek bırakır.
Kavradığı küpü avucunu gevşeterek bırakır.

R

L

R

L

B. KAVRAMA
OTURMA POSTÜRÜ

NORMAL

ANORMAL
Sağa
Sola

BAŞ
GÖVDE
OMUZ
R

NORMAL

Fleksiyon
Ekstansiyon

Öne
Yana
Retraksiyonda
Elavasyonda
L

ANORMAL
Sağa
Sola

R

Parmak ve avucunu kullanarak kavrar.
Parmak uçlarıyla küpü kavrar.
Avuçlayarak küpü kavrar.
Üzüm tanesini iki parmak ucuyla kavrar.
Üzüm tanesini üç parmak ucuyla kavrar.
Üzüm tanesini avuçlayarak alır.
Kalemi normal tutuşla kavrar.
Kalemi üç dört parmak ucuyla kavrar.
Kalemi pronasyonda tutar.
Kalemi avuçlayarak supinasyonda tutar.
FİZYOTERAPİS

Fleksiyon
Ekstansiyon

Öne
Yana
Retrksiyonda
Elevasyonda
L

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

METİN SABANCI OKULLARI FİZYOTERAPİ BİRİMİ
DUYU MOTOR KABA DEĞERLENDİRME FORMU
Çocuğun Adı Soyadı

Değerlendirme tarihi

Doğum Tarihi

Değerlendirmeyi yapan
fizyoterapist

Değerlendirmenin yapıldığı ortam
Sınıf içi
Puanlama

Alt ölçek
A. Regülasyon aktivite seviyesi ve dikkat
B. Dokunmanın duyusal olarak
işlemlenmesi
C. Hareketin duyusal olarak işlenmesi
Hiporeaktif
Hiperreaktif
D. Duygusal olgunluk
E.

Değerlendirmeler
A. Regülasyon (Aktivite Seviyesi ve Dikkat)
Çocuğunuz,
Çoğu zaman huysuzdur veya çabuk öfkelenir mi?
Çoğu zaman size yapışır mı?
Çok aktif ve sakinleştirmesi zor mudur?
Çevredeki sesler/görüntüler vs sebebiyle çok
heyecanlanır mı?
İşitsel ya da görsel uyaranlar dikkatini dağıtır mı?

Branş dersi

3.

Hareket olgunluğu, motor planlama ve
koordinasyon

Değerlendirme
EVET (1)

HAYIR (0)

Duyu odası

Normal
0-2

Risk altında
3-6

0-2

3-9

0-2
0

3-4
1-7

0-2

3-10

0-3

4-15

4.

Diğer

Değerlendirme
EVET (1)

HAYIR (0)

Sessiz olmasını ya da dikkatini vermesini
istediğinizde
yerinde duramaz ve kıpır kıpır mıdır?
TOPLAM:
B. Dokunmanın duyusal olarak işlemlenmesi

EVET (1)

HAYIR (0)

EVET (1)

HAYIR (0)

1.EIlerini, yüzünü, saçını yıkamaktan ya da banyo
yapmaktan dolayı hoşnutsuz mudur?
2.Başkalarıyla çarpıştığından şikayet eder mi?
3. Pürüzlü yiyecekleri (çiğneme gerektiren, gevrek
yiyeceklerden ya da yeni yiyecekler denemekten
dolayı hoşnutsuz mudur?
4. Bazı kıyafetlerin onu kaşındırdığından, fazla sıkı
olduğundan ya da etiketinden şikayet eder mi?
5. Çoğu zaman başka çocuklarla çarpışır, onları iter
ya da fazla sert oynar mı?
6. Ya sadece çok hafif kıyafetler tercih eder ya da
sıcak havada bile uzun koIlu kıyafetleri tercih eder
mi?
7. Çok fazla gıdıklanır mı?
8. Fiziksel olarak acı verici olaylara normalden fazla
tepki verir ya da çok az tepki verir mi? (hangisi
olduğunu yuvarlak içine alınız)
9. Gruptan geri çekilme ya da yakın mesafeden
hoşlanmama eğilimi var mıdır?
TOPLAM:
C. Hareketin duyusal olarak işlemlenmesi
Bu alt ölçeğin ilk bölümü hareket uyarımlarına
normalden daha az tepki gösterdiğini düşündüğünüz
(hiporeaktif) çocuklara ait; ikinci bölümü ise harekete
normalden fazla duyarlı ve toleransı düşük olduğunu
düşündüğünüz
(hiperreaktif) çocuklara aittir.
1.0yun alanlarındaki hızlı hareket eden ya da

EVET (1)

HAYIR (0)

EVET (1)

HAYIR (0)

dönen aletlere ilgi gösterir ve kolay kolay başı
dönmez?
2. Platformda yürümek ya da koşmak
yerine atlı karıncanın üstünde kalmak ister?
3. Evde özellikle mobilyaların üzerinde zıplamak,
sandalyede sallanmak ya da dönmek gibi
aktivitelerden hoşlanır mı?
4.Baş aşağı durmaktan hoşlanır mı?
TOPLAM:
1.Salıncak ya da kaydırağa binmek istemez
ya da temkinli biner?
2. Ayağının yerden kalkmasından hoşnut
değildir (sandalyede ayağa kalkar, zıplar) veya
oyunda yere çok yakın durma)
3. Denge ile ilgili zorluk yaşar (ör: merdiven
çıkmakta) veya çabuk düşer mi?
4.Yüksekten veya bir yere tırmanmaktan korkar mı?
5. Beklenmedik hareketlerden ya da başkasının
onu hareket ettirmesinden hoşnutsuz olur mu?
6. Yeni hareketler denemekten hoşnutsuzdur ya da
yeni hareketleri öğrenmede zorluk çeker mi?
7. Araba, uçak ya da hareket eden taşıtlar (asansör
dahil) onu tutar mı?
TOPLAM:
D. Duygusal Olgunluk
1.Bebek, araba gibi oyuncakları kullanarak sıralı ve
konusu olan sembolik oyunlar oynar mı? (ör: bebek
uyanır, giyinir, kahvaltı eder ... )
2.Oynamak istediği oyuna size de dahil eder mi?
3. Bakım verdiği bir bebekle sembolik oyun oynar ve
sizi de duygusal yakınlık ve şefkat için arar mı?
4.Kararlılık, keşif yada agresyon içeren sembolik
oyunlar oynar mı? ( askerleri savaştırma,arabaları
yarıştırma..)

EVET (1)

HAYIR (0)

EVET (1)

HAYIR (0)

5. Karşıdan karşıya geçerken size beklemesi
gerektiği gibi kuralları anlar mı?
6. Davranışlarının bir sonucu olduğunu anlar mı?
(ör: yaramazlık yaparsa ceza alacağını, iyi
davranırsa
sizin memnun olacağınızı)
7. Öfke krizlerini atlatmak uzun sürer mi? (10 dk dan
fazla)
8. Akranlarıyla oynamakta zorluk çeker mi?
9. Rutindeki değişiklikleri sevmez ve her şeyin aynı
olmasını ister mi?
10. Tehlikenin farkında değildir ve çoğu zaman
yaralanmayla sonuçlanan riskli davranışları var
mıdır?
TOPLAM:
E. Hareket Olgunlugu (Motor planlama ve
Koordinasyon)
l.İki elin kullanılmasını gerektiren aktivitelerde iki
elini de kullanır mı? (ör: boya yaparken kağıdı
tutmak,
şu koyarken bardağı tutmak gibi)
2.Giyinmekte zorlanır mı?
3. Yeni oyunları denemek istemez ve hep bildiği
oyunları oynamak ister mi?
4. Oyuncakları kullanmakta ya da tutturucu aletleri
kullanmakta (düğme, ferrnuar, marıdal, toka, kilit ... )
zorluk çeker mi?
5. Sakardır ve kolayca bir yerlere çarpar mı?
6. Topu iki eliyle yakalamakta zorluk çeker mi?
7. Kaba motor aktivitelerinde zorluk çeker mi?
(ör: bisiklete binme, iki ayağıyla zıplama ... )
8. Sandalyede kambur ya da yayık oturur mu?
9. Sandalyede kıpırdamadan oturmakta zorluk

EVET (1)

HAYIR (0)

EVET (1)

HAYIR (0)

çeker ya da çok hızlı hareket eder mi? (ör: yürümek
yerine koşar)
10. Kucağınıza aldığınızda ya da kıyafetlerini
giydirirken
bedeni çok gevşek midir?
11. Kapı tokmağını çevirip açmak gibi hafif basınç
isteyen aktivitelerde zorlanır mı?
12. Kalem, makas gibi elle tutulan ya da taşınabilen
objeleri gevşekçe tutar veya sıkıca kavrayamaz mı?
13. Elle tuttuğu objeleri çok sıkıca ve gergin mi
kavrar?
14. Kendiliğinden kalem, makas gibi alet kullanılan
aktivitelere yönelir mi?
15. Dikkatsizce ve yarım yamalak mı yer?
TOPLAM:

FİZYOTERAPİST

