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  وقتی می خواھیدکسی را کھ دربستر دراز
الت نشستھ درآورید.یاھنگامی کھ کشیده بھ ح

فردرا از تخت بھ روی صندلی  خواھیدمی 
چرخدار بکشانید.کمر شما تحت فشارھای 

  .زیادی قرار می گیرد

  
  

جابه عضالنی ناشی از حمل و–آسیب هاي اسکلتی 

:جایی بیماران  

  کشیدگی  عضالت 

  کشیدگی تاندون ھا 

  التھاب تاندون ھا ومفاصل 
 فتق دیسک کمری  

 

  به شکم ماریاندن بغلط

 دور کردن دست دورتر، الزم  یالف) بھ جا
را در امتداد بدن قرار  ماریاست دست دورتر ب

  . دیدھ
  
 شکم  یرا بھ طور کامل بھ رو ماریب) ب

 دهیرا کھ بھ شکم خواب یماری. ھرگز بدیبغلطان
  .دیتخت نکش یاست رو

چگونه بیمار راازحالت دراز کش به حالت 

  ؟نشسته درآوریم 

کی ازدستانتان را زیر ساق ھای بیمارودست ی
دیگرتان را زیرکمراوقرار دھید.ساقھا وران 

 ھای بیمار را بھ کنار تخت بچرخانید،ودر ھمان
حال با دست دیگرتان تنھ اورا ھم درجھت عکس 

 بپرخانید بطوریکھ بیمار درکنارتخت بنشیند.

  

  

  

  را سرپا کنیم : چگونه بیمار

  ویژه پرسنل



 

 

تید.پاھایتان را بھ اندازه ی روبھ روی بیمار بایس

عرض شانھ ھایتان از ھم باز کنید،زانوھایتان راخم 

کرده وکمرتان را مستقیم نگھ دارید.پاھای بیمار را 

روی زمین قرار دھید.وکمی از ھم بازکنید.دست 

ھای بیمار باید روی تخت یا روی شانھ ھای شما 

ن باشد.بازوانتان را دور کمر بیمار حلقھ کنیدوانگشتا

دست ھای خود را در پشت بیماربھم گره بزنید.بیمار 

را بھ طرف خودتان کشیده وبھ خود بچسبانید.سپس 

کمی بھ عقب خم شده و وزن خود را کامال روی 

  .پاھایتان بیندازید

  : جهت راه رفتن ماریکمک به ب

در تخت  یکھ بھ مدت طوالن مارانیاز ب یاریبس

دوباره حرکت  رندیبگ ادی دیاستراحت کرده اند با

خود را  یکھ بتواندپا یماریب.کرده و راه بروند

راه رفتن  یاز تخت بلند کند، براسانتی متر ۵/٢حدود

 دیکمک کن ماریبھ ب است.برخوردار یاز قدرت کاف

پس از  رد،یقرار گ ستادهیا تیرفتن در وضع یبرا

 ینشستن برلبھ تخت و پس از برداشتن چند قدم اندک

از ثبات الزم  ماریب دیشو تا مطمئن دیصبر کن

 یکھ برا دیورز دیمسئلھ تاک نیبرخوردار است. برا

و  ستادهیصاف ا دیکامل راه رفتن، با دیبھ فوا یابیدست

 یکھ از راه رفتن م یمارانیگرفت. ب سر را باال

 ادی ماریکنند، بھ ب ینگاه م خود یترسند اغلب بھ پاھا

 یھوا  یکھ در طول راه رفتن جھت افزا دیکن یآور

کوتاه  یھا مسافت دیبکشد. ابتدا با قینفس عم ھ،یر

  شیمسافت را افزا جیرا انتخاب کرد، سپس بھ تدر

در  ییھا یمسافت، بھتر است صندل  یداد. با افزا

 ازیدر صورت ن ماریقرار داده شود تا ب ریطول مس

 ماریکند. چنانچھ ب آنھا قرار گرفتھ و استراحت یرو

راه رفتن  ژهیو یبند محافظتراه رفتن از کمر یبرا

 ،یضمن محافظت از سر و دیتوان یاستفاده کرده م

 نیبھ طرف کف زم ماریب دنیاز کمربند جھت کش

  .دیینمااستفاده 

  

  چگونه بیمار را روي صندلی چرخدار بنشانیم ؟

صندلی چرخدار را باید از قبل کنار تخت بیمار قرار 

ھم بھ طرف داده وقفل کنیم .بیمار وخودتان را با 

 صندلی چرخدار بچرخانید.زانوھایتان را خم کنیدتا

بیمار را پایین بیاورید.بیمار دراین حالت باھر دو 

دستانش دستھ ھای صندلی را می گیرد،تا بھ تعادل 

خود کمک کند.زانوھای خود را کامال خم کنید تا 

  جایی کھ بیمار روی صندلی بنشیند .
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