
 

 

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز 

  مرکز فوریتهاي جراحی شهید رجایی

  

  نحوه صحیح حمل بار و

جابجایی بیمار   

یوسف زاده .متهیه کننده :  

 کارشناس بهداشت حرفه اي
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  رنحوه صحیح بلند کردن با

  

  

  

  

  

  

  

  .م کنید نه کمرتانزانوهایتان را خ*  

  

  
  

*  این روش باعث میشود شما بار را با نیروي پاهایتان بلند 

  کنید نه نیروي کمر.

  *  بار را بغل کنید.

  
*  تا حد ممکن بار را به بدنتان نزدیک کنید و بـه تـدریج 

  پاهایتان را صاف کنید تا به حالت ایستاده در آیید .

  *  از چرخش بدن خودداري کنید .

رخش کمر باعث میشود بار بیشتري بر کمر وارد شود *  چ

  و منجر به صدمه جدي شود .

*  مطمئن شوید که پاها، زانوها و گشتاور آنها در هنگـام 

    بلند کردن بار در یک جهت هستند .

  
  دالیل ایجاد کمردرد : 

بلند کردن اشیاء سنگین می تواند سبب آسیب به کمر  -

  شود . 

ین کار تکراري و بمدت طوالنی صورت بویژه زمانی که ا  -

  پذیرد.

چرخاندن و پیچاندن کمر در هنگام بلند کردن بار یا نگه  -

 داشتن اشیاء سنگین یا انجام برخی کارهاي معمول روزانه.

گذاشتن و برداشتن اشیاء در نقاط دور از دسترس ، باالي  -

  سر ، روي میز و به فاصله زیاد از کمر و تنه  .

و جابجایی اشیایی که شکلهاي نامناسب و  بلند کردن 

  -نامنظم دارند.

  کارکردن در وضعیتهاي نامناسب و ناراحت کننده . -

نشستن یا ایستادن طوالنی مدت در یک وضعیت  -

  ناصحیح و ناراحت کننده .

سر خوردن و زمین خوردن در اثر راه رفتن در سطوح  -

  لغزنده و .... .

  پیشگیري از کمردرد:

 به روش صحیح بلند کنید . بار را 

  ویژه پرسنل



 

 

  . به طور مرتب ورزش کنید  

   حتی االمکان از یک سکو براي بلند کردن و

  گذاشتن اشیاء استفاده کنید . 

   در صورت امکان براي بلند کردن و جابجایی

اشیاء از تجهیزات مکانیکی مثل چرخ دستی و ... 

  استفاده کنید .

   آن وزن  قبل از بلند کردن بار با برداشتن گوشه

  بار را رآورد نمائید .

   اگرجسم مورد نظر خیلی سنگین است براي بلند

  . کردن آن از دیگران کمک بخواهید

 
  حمل و جابجائی بیماران :

تعریف حمل دستی بیمار:  در این بخش هرگونه جابجائی 

بیمار یا تغییر وضعیت وي  (از خوابیده به نشسته و ...) و یا 

اده از روي زمین در زمره حمل دستی بلند کردن بیمار افت

  بیمار دسته بندي میشود. 

  مخاطرات رایج در روش حمل دستی بیمار :

حمل تکراري( چندین بار در یک شیفت انجام .1

حمل در وضعیت نامناسب ( مثال بمنظور دسترسی به .2شود

بیمار براي کمک به بلند کردن وي از عرض تخت استفاده 

فشار بیش از حدو غیر ضروري ( مثال اعمال نیرو و   .3شود )

  هل دادن صندلی چرخدار در حین باال و

بلند کردن بارهاي سنگین .4و...)   rampپائین رفتن از

و مجموعه اي از اعمال .5(مثل بیمار بی تحرك ) به تنهایی 

حمل بیمار در وضعیت کشیدگی بیش از حد عضالت .6فوق 

بلند .8سرپا نگهداشتن بیماري که در حال افتادن است .7

بار  20بیش از .9کردن بیمار افتاده از روي زمین یا تخت

حمل به تنهایی و بدون کمک .10حمل در هر شیفت

بلند کردن بیمارانی که قادر به حفظ تعادل خود .11دیگران

توقع افراد از خود .13حمل بیماران سنگین وزن .12نیستند

فاصله .14ن براي انجام کارهایی بیش از حد توانائی یا دیگرا

زیاد بین بیمار و پرستار در هنگام حمل و 

پوسچرهاي نادرست در حین انجام کار ( مثل .15جابجائی

آموزش نادرست و غیر موثر .16خم شدن و چرخشکمر)

  تکنیکهاي حمل صحیح و نحوه بکارگیري لوازم کمکی 

  : کاهش مخاطرات حمل دستی بیماران

تدارك امکانات براي اجراي برنامه  کنترل خطرات با  )1

توجه به خطرات شناسائی شده در زمینه حمل دستی 

  بیماران 

تدوین و برقراري معیارهایی براي سنجش روش صحیح  )2

  حمل بیمار . 

پوسچرها و  -معیارها ي اصلی شامل  وزن و فاصله بیمار  )3

رزیابی دقیق آنها حرکات نامناسب پرستار میباشند که با ا

میتوان خطرات ناشی از آنها را شناسائی و کنترل نمود. 

توجه نمائید که  شناسائی مخاطرات ارگونومیکی در حمل 

بیمار بطور جداگانه صورت گرفته و روش حمل ایمن بطور 

  جداگانه براي همان بیمار انجام شود.

پس از شناسائی مخاطرات ارگونومیکی وظائف   )4

  ا حذف و یا کنترل نمائید . پرمخاطره ر

با طراحی صحیح وظائف شغلی و نیزاستفاده از   )5

تجهیزات و لوازم کمکی بسیاري از وظائف پرخطر حذف 

  میگردد.

هرگز این توصیه کلیدیرا فراموش نکنید: دفعات حمل    )6

  دستی بیمار باید  به کمترین حد ممکن برسد . 

هیزات کمکی براساس توجه  کنید که  انتخاب و تهیه تج  )7

کارکنان و توانائی خرید مدیریت  –نیازمندیهاي بیماران 

  میباشد.

  چند نکته مهم در حمل و جابجائی بیمار:

زمانی که  بیماران در حالت نا متوازن قراردارند هرگز آنها 

بیمار را در نزدیکی بدن حمل  *را جابجا نکنید.

ه بیماري که بیمار را به تنهائی جابجا نکنید بویژ.*کنید

براي بلند کردن بیماران از روي زمین  *روي زمین افتاده 

حتما از چند نفر کمک بگیرید یا از وسایل مکانیکی 

تعداد دفعات حمل را در روز به ازاي هر  *استفاده نمائید.

نفر به حداقل ممکن کاهش دهید ( قابل توجه سرپرستان و 

چرخش کمر  ازحمل بار سنگین بویژه در هنگام*مدیران )

قبل از استفاده از هرنوع وسیله مکانیکی *پرهیز کنید.

  .آموزش الزم را ببینید

  

  منبع:

  یمیبرگرفته از شرکت ملی صنایع پتروش


