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УПО ТРЕ БА АСИ СТИВ НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА  
КОД ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Шпе ла Го лу бо вић, Алек сан дра Ми ков, Ве се ла Ми лан ков, 
Зо ран Ко ма зец, Рас ти сла ва Кра сник

Медицински факултет Нови Сад

Као ре зул тат све ве ћих оче ки ва ња и зах те ва ко ри сни ка аси стив них 

тех но ло ги ја у ци љу по ве ћа ња њи хо вих спо соб но сти и по сти за ња ве ћег сте-

пе на са мо стал но сти и не за ви сно сти у функ ци о ни са њу, до ла зи до све ин тен-

зив ни јер раз во ја и при ме не аси стив них тех но ло ги ја. На оба ве зност и нео п-

ход ност при ме не и овог ви да по др шке и по мо ћи осо ба ма са раз ли чи тим ви-

до ви ма ин ва ли ди те та по себ но су ука за ла раз ли чи та за кон ска ак та и кла-

си фи ка ци је. Ука за но је и на не ка пи та ња ко ја се у ра ду ди ску ту ју као што 

су: фак то ри ко ји ути чу на из бор по моћ них тех но ло ги ја, ко ри сност при ме не 

и ба ри је ре за њи хо ву при ме ну. На ре зул та те ко ри шће ња ути ца ће ка ко сре-

дин ски, та ко и лич ни фак то ри, од ли ке са мог про из во да и пра вил на про це ну 

по тре ба ко ри сни ка. Ко ри сти при ме не ових тех но ло ги ја су број не, али је нео-

п хо дан и стру чан, про фе си о на лан при ступ при ли ком њи хо вог ода би ра и ра да 

са ко ри сни ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по моћ не тех но ло ги је, МКФ, ин ва ли ди тет

УВОД

Упр кос стал ном ис ти ца њу на прет ка тех но ло ги је и раз во ју помоћ них 
тех но ло ги ја и уре ђа ја (аси стив не тех но ло ги је), ма ло се па жње по све ћу је 
њи хо вој упо тре би код осо ба са ин ва ли ди те том. Аси стив на тех но ло ги-
ја је спе ци ја ли зо ва на хар двер или софт вер опре ма ко ју ко ри сте осо бе 
са ин ва ли ди те том у ци љу по ве ћа ња спо соб но сти и што ефи ка сни јег и 
пот пу ни јег уче ство ва ња у за да ци ма уче ња, ра да, про фе си о нал ног оспо-
со бља ва ња, ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та, а ра ди по сти за ња што 
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ве ћег сте пе на са мо стал но сти и не за ви сно сти у функ ци о ни са њу (Reed & 
Bow ser, 1991). 

Ове тех но ло ги је се крећ у од јед но став них спра ва и апа ра та до сло-
же них си сте ма ви со ке тех но ло ги је. У осно ви са др же две по ве за не ком-
по нен те: пр ва је уре ђа ји и адап та ци је, а дру га сер ви си по др шке ко ји 
иден ти фи ку ју та по ма га ла и уче ко ри сни ке, и њи хо ве по ро ди це, ка ко 
да их успе шно ко ри сте. По моћ не тех но ло ги је су нај че шће по де ље не на:

– про из во де ко ји су ла ко до ступ ни и обич но су ни ске тех но ло шке из-
ра де. У ове про из во де убра ја мо адап ти ра на сред ства за по моћ у одр жа-
ва њу лич не хи ги је не, хра ње ња, при др жи ва че за ру ке и згло бо ве, ослон це 
и под у пи ра че за ле ђа, адап та ци је за се ди шта у ко ли ма, ше та ли це, рам пе 
хо да ли це, ко ли ца, спе ци фич не фла ши це, ка ши ке, та њи ри и играч ке, и 
још мно ги дру ги. 

– про из во де су че сто те же до ступ ни и ко ји су ви со ке тех но ло шке из-
ра де. Укљу чу ју уре ђа је за ауг мен та тив ну и ал тер на тив ну ко му ни ка ци ју, 
си сте ме за пре по зна ва ње гла са, глас-текст про гра ме, ви со ко спе ци ја ли-
зо ва не ин тер фејс пре ки да че, по ка зи ва че ко ји ма се упра вља по кре ти ма 
гла ве, по гле дом и усти ма, ко ли ца са елек трич ним по го ном, ком пју те ри-
зо ва не играч ке, ро бо те (Ro bi ta il le, 2010).

На ин тен зив ни ји раз вој и упо тре бу аси стив не тех но ло ги је ути ца ли 
су број ни фак то ри по пут: по ве ћа ња зах те ва и оче ки ва ња ко ри сни ка од 
аси стив них тех но ло ги ја (Reed & Bow ser, 1991); по ве ћа ње сто пе ин ва ли-
ди те та ме ђу осо ба ма ста ри ји ма од 65 го ди на и њи хо ва по тре ба за ко-
ри шће њем тех но ло ги ја (Mor di ni, Wright, Wad hwa, De Hert, Man to van & 
The strup, 2009; Spil lman, 2004) ис ка за на по тре ба за ве ћим сте пе ном не-
за ви сно сти и сма ње њем вре ме на по треб ног за сва ко днев не ак тив но сти; 
по ве ћа ње мо гу ћих из бо ра ак тив но сти (Har ris, 2010).

 Као ре зул тат ис ка за них по тре ба усле ди ле су и про ме не у за кон-
ским ак ти ма ко ји ма је пред ви ђе на упо тре ба аси стив не тех но ло ги је и 
ис так ну та њи хо ва уло га у по сти за њу ака дем ских, струч них, про фе си о-
нал них ци ље ва осо ба са ин ва ли ди те том. Акт ко јим је ука за но на зна чај 
аси стив них тех но ло ги ја, у по бољ ша њу функ ци о нал них по тре ба осо ба са 
ин ва ли ди те том, је Tec hno logy-Re la ted As si stan ce for In di vi du als with Di-
sa bi li ti es Act (1988). Њи ме је скре ну та па жња и по бу ђе на свест о зна ча ју 
при ме не аси стив не тех но ло ги је за осо бе са ин ва ли ди те том у раз ли чи-
тим кон тек сти ма: шко ли, по слу, со ци јал ној сре ди ни. Пре ма овом ак ту 
под аси стив ним тех но ло ги ја ма: „под ра зу ме ва се сва ки про из вод, део 
опре ме или си стем, без об зи ра да ли се ко ри сти у из вор ном об ли ку, мо-
ди фи ко ван или при ла го ђен, да би се по ве ћа ле, одр жа ле или по бољ ша ле 
функ ци о нал не мо гућ но сти осо ба са хен ди ке пом“. По моћ на тех но ло ги ја 
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укљу чу је и „сер вис по моћ не тех но ло ги је“ ко ји пру жа по моћ и по др шку 
осо ба ма са ин ва ли ди те том или они ма ко ји о њи ма бри ну у сми слу по-
мо ћи при ли ком ода би ра, при ла го ђа ва ња или упо тре бе ових сред ста ва. 
Ови сер ви си укљу чу ју функ ци о нал ну ева лу а ци ју, тре нинг сред стви ма, 
де мон стра ци ју сред ста ва и про из во да и све опре ме ко ја се мо же ку пи ти 
или из нај ми ти (Ro bi ta il le, 2010).

По ред то га по се бан до при нос, у при ме ни аси стив них тех но ло ги ја, 
да ла је Ме ђу на род на кла си фи ка ци ја функ ци о ни са ња, оне спо со бље но-
сти и здра вља (MKF) (The In ter na ti o nal Clas si fi ca tion of Fun cti o ning, Di-
sa bi lity and He alth, ICF) у ко јој се по себ но ме сто при да је аси стив ним 
тех но ло ги ја ма. 

Број ни су по ку ша ји да се пре ци зни је де фи ни шу окви ри за из бор и 
упо тре бу аси стив них тех но ло ги ја, а са мим тим и оче ки ва ни ре зул та ти 
при ме не. Је дан од на чи на је сте кроз упо тре бу Ме ђу на род не кла си фи-
ка ци је функ ци о ни са ња, оне спо со бље но сти и здра вља. Ова кла си фи ка-
ци ја из да та од стра не Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (2001) је свр-
сис ход на кла си фи ка ци ја, ди зај ни ра на да слу жи ра зним ди сци пли на ма 
са ци љем да „ус по ста ви за јед нич ки је зич ки оквир за опи си ва ње здра вља 
и ста ња ко ја су у ве зи са здра вљем“, омо гу ћи по ре ђе ње по да та ка, слу жи 
као ста ти стич ки, ис тра жи вач ки, кли нич ки, обра зов ни ин стру мент и ин-
стру мент со ци јал не по ли ти ке (МКФ, 2001). 

Ин фор ма ци је са др жа не у овој кла си фи ка ци ји да те су у два де ла 1) 
Функ ци о ни са ње и оне спо со бље но сти ко ји има ју две ком по нен те: а) те-
ле сне функ ци је и струк ту ре, б) ак тив но сти и уче ство ва ње и 2) Кон тек-
сту ал ни фак то ри ко ји има ју сле де ће ком по нен те: а) фак то ри окру же-
ња, б) лич ни фак то ри. Ме ђу на род на кла си фи ка ци ја функ ци о ни са ња, 
оне спо со бље но сти и здра вља на гла ша ва ин тер ак ци ју из ме ђу струк ту ра 
и функ ци ја те ла, сре дин ских и лич них фак то ра, и пру жа мо гућ ност да 
про це ни мо сва под руч ја ко ја су по ве за на са из бо ром и при ме ном аси-
стив не тех но ло ги је код осо бе, као и мо гућ ност да про ве ри мо ре зул та-
те њи хо ве при ме не. Пре ма смер ни ца ма ове кла си фи ка ци је, на осно ву 
про це не и до би је них ре зул та та, про це њи вач би тре бао да мо же да иден-
ти фи ку је тач но оште ће ње или гру пу оште ће ња, и да спрам то га иза бе-
ре од го ва ра ју ће аси стив не тех но ло ги је. У окви ру МКФ кла си фи ка ци је 
функ ци о ни са ње осо ба са ин ва ли ди те том по сма тра се кроз „би оп си хо со-
ци јал ни при ступ“ у ко ме су ин те гри са ни ме ди цин ски при ступ, ве за из-
ме ђу осо бе и со ци о кул ту рал ног кон тек ста и по сле ди це на пси хо ло шком 
пла ну. Је дан од еле ме на та сре дин ских фак то ра об ухвће них МКФ кла си-
фи ка ци јом је сте по моћ на тех но ло ги ја у де лу Про дук ти и Тех но ло ги ја.
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Фак то ри ко ји ути чу на из бор аси стив них тех но ло ги ја

Основ не ком по нен те кла си фи ка ци је (струк ту ре и функ ци је те ла, 
сре дин ски и лич ни фак то ри) упу ћу ју на нео п ход не еле мен те про це не 
при ода би ру аси стив них тех но ло ги ја, а ујед но и на по ља на ко је се мо же 
де ло ва ти и у са мој ин тер вен ци ји (Sche rer & Glu ec ka uf, 2005). Пра вил на 
про це на мо тор них, сен зор них, пер цеп тив них, ко ги тив них функ ци ја и 
спо соб но сти, бу ду ћег ко ри сни ка аси стив них тех но ло ги ја, је ре ле вант на 
за два ци ља у про це ни и ин тер вен ци ји: а) да аси стив на тех но ло ги ја ко ја 
ће се ко ри сти ти омо гу ћи пар ти ци па ци ју и укљу чи ва ње ком про ми то ва-
не функ ци је б) да је ко ри сник спо со бан да сту пи у ин тер ак ци ју са тим 
сред ством (Smith, Jan sen, Se itz & Lon ge nec ker, 2010). На од лу ку да ли ће 
осо ба ко ри сти ти сред ство по моћ не тех но ло ги је ути чу број ни фак то ри. 
Нај че шће их де ли мо на сре дин ске и лич не фак то ре. Сре дин ски фак то ри 
под ра зу ме ва ју: сме штај и ар хи тек тон ско при ла го ђа ва ње, фи зич ки при-
ступ и до ступ ност сред стви ма аси стив не тех но ло ги је, при сту пач ност 
сер ви си ма као и при сту пе дру гим уста но ва ма, по др шку дру гих осо ба, 
со ци јал ну и еко ном ску по др шку, узи ма ју ћи у об зир и кул ту ро ло шки 
фак тор. Окру же ње у ко ме осо ба бо ра ви ве о ма је зна чај но, јер оно сво-
јим ста вом и ути ца јем мо же да охра бри ко ри сни ка или су прот но, да га 
од вра ти од ко ри шће ња аси стив не тех но ло ги је. Не ка да, чак и ако је сред-
ство аси стив не тех но ло ги је до ступ но осо би и по ро ди ци и при ме њи во у 
окру же њу, оно мо же би ти од би је но (То дис, 1996). Је дан од бит них фак-
то ра окру же ња је сте по сто ја ње струч ног ка дра ко ји ће по мо ћи у ода би ру 
и при ме ни аси стив них тех но ло ги ја (Bak ken, 2001). При ли ком упо тре бе 
аси стив не тех но ло ги је нео п ход но је узе ти у об зир и лич не фак то ре ко-
ји ути чу на из бор и ко ри ште ње аси стив не тех но ло ги је и са му чи ње ни цу 
да ли осо ба при хва та ова сред ства (Sche rer, Sax, Van bi er vli et, Cus hman, 
Sche rer, 2005). Пре ди спо зи ци је за упо тре бу за ви се од ста ро сти осо бе, по-
ла, тем пе ра мен та, лич не пер цеп ци је оме те но сти (Sche rer & Glu ec ka uf, 
2005), су бјек тив ног ква ли те та жи во та, са мо про це не фи зич ких спо соб-
но сти. Мо ра ју се узе ти у об зир и оче ки ва ња по је дин ца од сред ства ко је 
му се ну ди, ње го ве ре ак ци је и ис ку ства у при ме ни тех но ло ги ја (Sche rer, 
2005). Мо дел упа ри ва ња осо бе и тех но ло ги је (Сцхе рер, 2004) је дан је од 
на чи на да се пре по зна ју нај при клад ни ја сред ства аси стив не тех но ло ги је 
за осо бу у све тлу ње них по тре ба, ци ље ва, ба ри је ра. 

Ово упа ри ва ње лич но сти и тех но ло ги је за ви си ће од спе ци фич них 
по тре ба по је дин ца, функ ци о нал них огра ни че ња и ин ва ли ди те та, те спо-
соб но сти и раз ви је но сти тех но ло ги је да те по тре бе за до во љи. При ли ком 
до но ше ња од лу ке раз ма тра ју се и узи ма ју у об зир сре дин ски фак то ри 
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ко ји ути чу на упо тре бу тех но ло ги је, па жња се по све ћу је иден ти фи ка ци-
ји по тре ба и оно ме што ко ри сни ци же ле и оче ку ју. Бит на ком по нен та, 
у овом мо де лу, су опис и функ ци ја же ље не тех но ло ги је у ци љу ње ног 
оп ти мал ног ко ри ште ња. Не ка да и нај бо ља тех но ло ги ја не ма успе ха ако 
у ода би ру ни су узе те у об зир ка рак те ри сти ке осо бе ко јој је сред ство на-
ме ње но, спрем ност да га при хва ти или ути цај око ли не. 

 Због то га фак то ри ко ји пред ста вља ју пре ди спо зи ци ју по је дин ца за 
упо тре бу од ре ђе не тех но ло ги је мо ра ју би ти раз ма тра ни у пот пу но сти, 
во де ћи ра чу на и о то ме да је не ка да нео п ход на и обу ка или тре нинг за 
упо тре бу ка ко ко ри сни ка, та ко и ње го ве по ро ди це. Та ко ђе ра ди уви да у 
ко ри сност при ме не сред ста ва аси стив не тех но ло ги је нео п ход но је ра ди-
ти ева лу а ци ју при ме не ко ја се мо же по сма тра ти и кроз аспект ути ца ја 
по моћ них тех но ло ги ја на ква ли тет жи во та осо бе ко ја је ко ри сти. 

Ко ри сти и ба ри је ре за упо тре бу

Без об зи ра на тип ин ва ли ди те та, осо бе ко је их упо тре бља ва ју мо гу 
има ти ко ри сти од при ме не раз ли чи тих помоћ них тех но ло ги ја. Пре ма 
ис тра жи ва њу Na ti o nal Co un cil of Di sa bi lity (2007) ко ри сти од аси стив-
них тех но ло ги ја су: ве ћи на де це са смет ња ма у раз во ју има ко ри сти 
та ко што има ма ње здрав стве них про бле ма, ско ро 75% де це школ ског 
уз ра ста за хва љу ју ћи аси стив ним тех но ло ги ја ма су мо гла да оста ну у ре-
дов ним оде ље њи ма, а 45% де це су би ли у си ту а ци ји да сма ње по тре бе 
за ко ри шће њем школ ских услу га и сер ви са, 65% рад но спо соб них ли ца 
би ло је ста њу да сма њи за ви сност од чла но ва по ро ди це, 58% су сма њи-
ли за ви сност од пла ће не по мо ћи, а 37% је би ло у мо гућ но сти да по ве ћа 
за ра ду, 80% је сма њи ло за ви сност од дру гих. 

За осо бе са фи зич ким, сен зор ним, ин те лек ту ал ним оште ће њи ма 
ове тех но ло ги је има ју зна чај ну уло гу у ефи ка сном оба вља њу ак тив но-
сти по пут кре та ња (Yonk man, O’Neil, Talty & Bull, 2010), чи та ња, пи са ња, 
ко му ни ка ци је (Ma or, Cur rie & Dre wry, 2011), ак тив но сти ма сва ко днев-
ног жи во та (Lar sson, Lövgren-Engström & Le xell, 2011). По зна та је при-
ме на са вре ме них ком пју тер ских про гра ма ко ји омо гу ћа ва ју пре вла да-
ва ње или бар убла жа ва ње смет њи у са вла да ва њу ака дем ских ве шти на 
(Alja’am, Ja o ua, Al ha zbi, Has san & El sad dik, 2011; Edyburn, 2004; Shar pe, 
2002). Уз при ме ну ових сред ста ва пру жа ју се мо гућ но сти да се уна пре ди 
фи зич ко и мен тал но функ ци о ни са ње, ума њи оште ће ње или пре ве ни ра 
по гор ша ње, и до при не се за до во ља ва њу со ци јал них и дру штве них ин те-
ре са (Glu ec ka uf & Ket ter son, 2004; Sche rer, Sax, Van bi er vli et, Cus hman & 
Sche rer, 2005; Stum bo, Mar tin & He drick, 2009). 
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Зна чај и ко ри сност упо тре бе аси стив не тех но ло ги је ис так ну та је 
у обла сти ма обра зо ва ња, за по шља ва ња, бри ге о са мом се би, ко-
му ни ка ци ји (Stum bo, Mar tin & He drick, 2009; Zhang, 2000), а пре-
по зна та је и као на чин да се уна пре ди са мо по у зда ње и ква ли тет 
жи во та по је дин ца (Sche rer & Glu ec ka uf, 2005).

Опис нај че шће ко ри шће них аси стив них тех но ло ги ја на ла зи мо код 
осо ба ста ро сти од 5-21 го ди не (Stum bo, Mar tin & He drick, 2009; Zhang, 
2000). Код де це мла ђег уз ра ста при ме на по моћ них тех но ло ги ја је до-
ста рет ка, ве ро ват но због не до вољ не ин фор ми са но сти о мо гућ но сти ма, 
стра ха, или по ку ша ја да се на ђе не ко дру го ре ше ње. Слич но се и код осо-
ба у од ра слом до бу сма њу је упо тре ба, по го то ву сло же ни је тех но ло ги је, 
јер се ре ђе обра ћа ју сер ви си ма за по моћ и услу ге или не же ле да ме ња ју 
сред ства ко ја већ ко ри сте (Jud ge, 2001).

И по ред број них пред но сти, по сто ја ња кла си фи ка ци је и за кон ске 
ле ги сла ти ве при сут не су и ба ри је ре у при ме ни аси стив не тех но ло ги је. 
Нај че шће ис ти ца не ба ри је ре су не до ступ ност сред ста ва по моћ не тех-
но ло ги је, ко ју је че сто не мо гу ће или пре ви ше ком пли ко ва но до ста ви-
ти ко ри сни ку, ви со ке це не ко шта ња, по го то ву со фи сти ци ра них и сло-
же них про из во да или ком пју те ра са по себ ним софт ве ри ма, не до ста так 
аде кват них ин фор ма ци ја и сер ви са у ко ји ма се оне мо гу до би ти, не до-
вољ но еду ка ци ја за струч ња ке ко ји ће се ба ви ти овом про бле ма ти ком 
(Edyburn, 2004; Re ic hle, 2011).

По у зда ност и сло же ност сред ста ва та ко ђе ути чу на њи хов из бор 
(Sche rer, 2005; To dis B, Wal ker, 1996), као и сам из глед сред ства (To dis, 
1996), не до ста так по др шке и сер ви са. Не до ста так ин ди ви ду а ли зо ва не 
про це не за при ме ну аси стив не тех но ло ги је је глав на пре пре ка оп штој 
упо тре би тех но ло шких уре ђа ја од стра не осо ба са ин ва ли ди те том (Weh-
meyer, 1998). Шта ви ше, то је чест раз лог због че га из о ста ју по зи тив ни 
ре зул та ти при ме не. Из бор аси стив них тех но ло ги ја мо ра би ти ин ди ви-
ду а лан за сва ку осо бу и мо ра се обез бе ди ти да од го ва ра ин ди ви ду ал ним 
по тре ба ма. Ре зул тат ин тер вен ци је ба зи ра не на тех но ло ги ји, не за ви си 
од са мог сред ства већ укљу чу је лич ни од нос и по др шку, при ла го ђа ва-
ње сре ди не и стра те ги је. Пред у слов за по сти за ње од го ва ра ју ћег ба лан-
са у по др шци и при ла го ђа ва њу је све о бу хват на про це на ка рак те ри сти ка 
тех но ло ги је, по је дин ца, око ли не, ко ји мо гу има ти ефек та на ме ђу соб ни 
ути цај из ме ђу сред ства и осо бе.
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ЗА КЉУ ЧАК 

По моћ не тех но ло ги је има ју ве ли ки зна чај у осна жи ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том у ци љу њи хо вог оса мо ста љи ва ња, пре ва зи ла же ња про-
бле ма у ко му ни ка ци ји са дру ги ма, ак тив ног уче ство ва ња у ак тив но сти-
ма ве за ним за уче ње, рад, сва ко днев ни жи вот. Да би се пре ва зи шао јаз 
из ме ђу по тре ба и мо гућ но сти, ва жно је да се обез бе де основ ни усло ви за 
при ме ну ове тех но ло ги је по пут до ступ но сти, до вољ ног бро ја струч ња ка 
ко ји ће уче ство ва ти у ода би ру и да љој еду ка ци ји, при хва тљи ве це не, из-
гле да и сло же но сти, уз нео п ход на при ла го ђа ва ња у окру же њу. 

Иако го во ри мо о за јед нич ким ка рак те ри сти ка ма по је ди них ти по ва 
оме те но сти, при ли ком ода би ра по моћ не тех но ло ги је, по треб но је по-
сма тра ти сре дин ске и лич не фак то ре ка ко би од ре ђе ни тип тех но ло ги је 
ко ји се упо тре бља ва омо гу ћио што ве ће и бо ље ре зул та те при ме не. Ујед-
но нео п ход но је обез бе ди ти и на чин пра ће ња ре зул та та и ефи ка сно сти 
при ме не. На осно ву до би је них ре зул та та при ме не, уз оба ве зно укљу чи-
ва ње и са мих ко ри сни ка ко ји ће да ти сво је ми шље ње и су ге сти је о сред-
стви ма и ука за ти и на дру ге по тре бе, мо гу ће је да ље ра ди ти и уса вр ша-

ва ти овај на чин по др шке и по мо ћи осо ба ма са ин ва ли ди те том.1
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SUMMARY

Due to growing expectations and demands from users of assistive 
technologies, and with the aim of improving their abilities and ensuring a 
higher degree of independance and self-reliance in their functioning, there 
have been major advances in the development and application of assistive 
technologies. The requirement and need for providing this type of support 
and help to people with different types of disabilities have been highlighted 
in a series of legislative acts and classifications. They raise some questions 
addressed in this paper such as: factors that influence assistive technology 
selection, benefits from and obstacles to their application. The outcomes 
of using these technologies will be influenced by environmental as well as 
personal factors, features of the product itself, and proper assessment of 
user needs. There are numerous benefits of applying these technologies; 
however, a professional approach during the entire selection process and 
while working with users and their families is required.
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