
 

 

 Patient Transfers – How-toراهکارها    -نقل و انتقال بیمار

    

 

 خوانیم:در این مقاله می

ه بیمار و مراقبت کنند ،جام شودناو ایمن اگر با تکنیک درست  ،است خطرآفرینکاری که  نتقال بیمارانقل و 

    . به راهکارهای زیر توجه کنید:گیرندکمتر در معرض آسیب دیدن قرار می

 دارچرخنتقال بیمار از تخت به صندلیا 

 مبل دار بهچرخانتقال از صندلی 

 داخل اتومبیل دار بهچرخانتقال از صندلی 

 وسایل نقل و انتقال بیمار 

 

 

 اهکارهار-نقل و انتقال بیمار

یمار و ب مراقبت کنندهبرای  احتمالی خطرات ، در بارهمراقبت کننده آشنا سازی - تقال بیماردر مقاله نقل و ان

صندلی گزینش صحیح بلند کردن بار که در مورد بیمار هم صادق است،  روش، بیمارجا کردن ههنگام جاب

 درست و ایمنو نحوه استفاده درست از آن پرداختیم.  در این مقاله، به راهکارهای انجام  ،مناسب دارچرخ

 .      پردازیممیکردن بیمار در موارد مختلف جا هجاب

 

 دارصندلی چرخ انتقال بیمار از تخت به

هنگام انجام  از دیگران کمک بگیرید.بینید، از توان خود می هر دلیل آنرا خارجبهعمل انتقال فکر کنید و اگر  به

زدن را از دست داده بیمار آگاهی دهید، حتی اگر او توان حرف کار، هر قدم را با لحنی آرام و شمرده به

 .باشد

 رابط، وغیره، سیم هااسباب بازی ،پاگیر مانند میز کنارمبلوی کوچک و لغزنده و وسایل دستهافرش 

 را از سر راه بردارید.

 صندلی درجه در کنار تخت قرار دهید. ترمزهای  ۴۵را نزدیک تخت بیاورید و با زاویه  دارصندلی چرخ

بچرخانید که  دارصندلی چرخیا کامالً به کنار  خارج کنیدی جای پا را هارا بیندازید و اهرم دارچرخ

 د. نگیر نباشپاودست

 درجه باال بیاورید و ارتفاع تخت را طوری  ۴۵یده است، پشت تخت بیمار را تا حدود زاویه اگر بیمار خواب

رار بیمار ق و گردن کمی پایین تر از کمرتان باشد. یک دست را زیر پشت آنتنظیم کنید که ارتفاع 

ت و کمر خود را راس دهید و دست دیگر را زیر زانوهای بیمار بگذارید. زانوهای خود را خم کنید

که پاها روی زمین طوریبه حاال با شماره یک، دو، سه، بیمار را روی باسن او بچرخانید نگهدارید.

 گیرد.لبه تخت قرار  روی حالت نشستهمار بهگیرند و بیقرار 

  لبه تخت، روی زمین باشد. روی ارتفاع تخت را طوری تنظیم کنید که کف پای بیمار پس از نشستن

 ست وسط دو زانوی خود قرار دهید ا تردور دارصندلی چرخزانوی بیمار را که از نزدیک بیمار بایستید. 



 

 

توانید برای تعادل بیشتر، یک پای خود می چپ یا راست جلوگیری شود.طوری که از انحراف آن بهبه 

 تر بگذارید.را عقب

 و مرکز ثقل خود را تا حد امکان پایین  دو دست خود را دور پشت بیمار حلقه کنید. زانوها را خم کنید

هم قفل هی دست خود را پشت کمر بیمار بهادارید. پنجهفقرات را راست نگهکمر و ستون  بیاورید.

توانید کمربند ایمنی را به صورت آزاد دور پشت بیمار بیندازید و به جای می. (۱)شکل شماره کنید

  دور پشت او، دو طرف کمربند را بگیرید. هاقفل کردن دست

 

 بلند کردن بیمار درست   : روش  ۱شکل 

  و با شمارش یک، دو، سه، بیمار را بایستانید.، زانوها به آرامی ازکردنببا بایستی  ،بلند کردن بیماردر 

  د نه کمر شما.دهنکار اصلی را زانوها انجام می

  پای خود را بین دو پای بیمار قرار دهید. وزن بیمار را روی پایی که بین دو زانوی شماست منتقل

 ر دهید. س   دارصندلی چرخسمت آرامی پای دیگر او را بهبه خودکنید و با پای 

  روی پا کردن را چند مرتبه تکرار کنید تا باسن بیمار درست روبهبهاین عمل پاممکن است الزم باشد

تماس باشد. کمر خود را در دارصندلی چرخقرار بگیرد و پشت زانوهای او با تشک  دارصندلی چرخ

صورتیبنشانید. در رداصندلی چرخدارید و با خم کردن زانوهای خود، بیمار را به آرامی روی راست نگه

صندلی ی هاکه بیمار توان درک راهنمایی شما را دارد از او بخواهید دو دست خود را روی دسته

 و در انتقال خود به شما کمک کند. ادهقرار د دارچرخ

 را در محل خود قرار دهید و پاهای بیمار را روی آنها قرار دهید. ترمزها  دارصندلی چرخی هازیرپایی

 را حرکت دهید.  دارصندلی چرخص کنید و را خال

  به سمت جلو حرکت کند و در غیاب  دارصندلی چرخدقت کنید که بیمار ممکن است غیر ارادی روی

 را به کمربند ایمنی مجهز کنید.  دارصندلی چرخسقوط کند. بهتراست  دارصندلی چرخشما از 

 

 مبل به دارصندلی چرخانتقال از 

  حرکت  ،کنید که سنگین باشد یا پشت به دیوار قرار داشته باشد که در زمان انتقالمبلی را انتخاب

 بسیار زیاد است.  خطر افتادن بیمار صورتایننکند. در غیر



 

 

 آسانی توی ای باشد که بتوانید بیمار را بهاندازهتشک مبل بایستی از ابر سفت و ارتفاع مبل باید به

ی نرم، قراردادن و بلندکردن های با ارتفاع کم یا با تشکهاکنید. مبلمبل قرار دهید یا از مبل بلند 

 کند. میوارد  مراقبت کنندهکمر کند و فشار زیادی بهمیبیمار را مشکل 

 صندلی درجه درست کند.  ۴۵که با مبل زاویه طوریکنار مبل هدایت کنید بهرا به دارصندلی چرخ

بچرخانید که  دارصندلی چرخکنار جای پای آن را بردارید یا کامالً بهی هارا قفل کنید و اهرم دارچرخ

 وپاگیر نباشد. دست

 شبیه مراحل انتقال از تخت  دارصندلی چرخ کردن او و انتقال بهمراحل گذاشتن بیمار در مبل و یا بلند

 است.  دارصندلی چرخ به

 

 داخل اتومبیل به دارصندلی چرخانتقال از 

اتومبیل منتقل کنید. پارک و دیدار فامیل و دوستان، نیاز دارید بیمار را بهبا پزشک، رفتن بهبرای مالقات 

اید و در نتیجه نقل دار مجهز کردهسطوح شیب ی ایمن سازی منزل، شما منزل خود را بههابراساس توصیه

 -۲ مقاله ایمن سازی منزل  آسانی انجام پذیر است.خارج از منزل بهبه دارصندلی چرخو انتقال بیمار با 

 را مطالعه نمایید. سطحو سطوح غیرهم پلکان

  پایه صندلی جلوی اتومبیل خود را طوری طراحی  ورزیده،با کمک جوشکار و تراشکار توانید میشما

شکل)از اتومبیل خارج کنید کشوییکه بتوانید صندلی را بچرخانید و به صورت  و تغییر دهید ردهک

 نیاز داشته باشید از صندلی کوچکتری برای این کار استفاده کنید.. ممکن است (۲

 

 صندلی اتومبیل که برای استفاده بیمار طراحی شده است -۲شکل

 این که صندلی اتومبیل را بهدر اتومبیل را باز کنید و صندلی را از اتومبیل بیرون بیاورید. درصورتی

 تر ولی قابل انجام است.مشکلطریق تجهیز نکرده باشید انتقال بیمار کمی 

 را خارج کرده یا  های جای پاهادرجه قرار دهید. اهرم ۴۵را در کنار اتومبیل در زاویه  دارصندلی چرخ

 را بیندازید.  دارصندلی چرخوپاگیر نباشند. ترمزهای کنار هدایت کنید که دستبه

 بلند کنید  دارصندلی چرخبیمار را از روی ، دارصندلی چرخ مطابق دستورالعمل انتقال بیمار از تخت به

 و  روی صندلی اتومبیل قرار دهید. 



 

 

 بیمار قرار دهید و چپ دارید و زانوها را خم کنید. یک دست خود را زیر زانوی کمر خود را راست نگه

ت با دسداخل انتقال دهید. طریق بههمینورید. سپس پای راست را بهبیابیل مآنرا داخل اتوآرامی به

 پشت جلوگیری کنید. دیگر از افتادن بیمار به

 اتومبیل تکیه دهید. سپس در صورت نیاز  صندلی آرامی بچرخانید و پشت او را بر پشتیبیمار را به

 بستن کمربند ایمنی بیمار را فراموش نکنید.جلو قرار دهید.  او را در وضعیت مناسب و رو به پاهای

 ی کاالی هایی در فروشگاههاروی صندلی اتومبیل، تشکچهتر کردن چرخش بیمار برای آسان

چرخی وصل پزشکی وجود دارد که الیه رویی آن از الیه زیری جدا است و در مرکز، هر دو الیه به

 (۳توانند بچرخند.)شکل میهستند که حول محور مرکزی 

 استفاده از تشک چرخان – ۳شکل 

 

 بیماروسایل نقل و انتقال 

 توانید از باالبرهای می د،یجا کردن او را نداشته باشهبتوان جا شماکه وزن بیمار زیاد باشد و درصورتی

 (۴)شکلدستی یا برقی استفاده کنید.

 باال بر بیمار -۴شکل 



 

 

 اند، استفاده کنید. بیمار را برای انتقال بیمار از زیراندازهای ستبری که برای این کار درست شده

زیر باسن و پهلوی او قرار دهید سپس او را که تا نصف لوله کرده اید روی پهلو بخوابانید و زیرانداز را 

 (۵)شکل پهلوی دیگر بغلطانید و طرف دیگر زیرانداز را صاف کنید. به

 

 قرار دادن زیر انداز بیمار -۵شکل 

 تعبیه شده زیرانداز بیندازید و با کمک پمپ دستی یا برقی، بیمار ی های باالبر را در سوراخهاچنگک

مراقبت کننده دومی را  ا کردن بیمار با این دستگاهجبلند کردن و جابهت موقع بهتر اسرا بلند کنید. 

از بیمار و مراقبت عهده دارد و دیگری . یک نفر مدیریت پمپ و راهبری باالبر را برکمک بطلبیدبه

 (۶)شکل  کند.میجلوگیری از نوسان شدید و چرخش او را مدیریت 

 

 جابجایی بیمار با باالبر -۶شکل 

  یا مبل هدایت کنید و بیمار را با زیرانداز در آن قرار دهید. بلند کردن  دارصندلی چرخباالبر را به سمت

 شود. میبه کمک همین زیرانداز انجام نیز او و انتقال به تخت 

 

 

 



 

 

  زیراندازهای مخصوص که در وسط آنها سوراخ بزرگی توانید از میبرای انتقال بیمار به توالت فرنگی

 (۷)شکل  استفاده کنید. تعبیه شده است

 

 مارزیر انداز مخصوص توالت بردن بی -۷شکل 

 

 سایر مقاالت و مطالب مرتبط

 :ها را ببینیدهای زیر را مطالعه کرده و کلیپ، مقالهنقل و انتقال ایمن بیماربرای اطالع بیشتر در باره 
 

 آموزش انتقال بیمار از ویلچر به تخت 

 انتقال بیمار از تخت به ویلچر 

 انتقال بیمار از ویلچر به اتومبیل 

 انتقال بیمار از اتومبیل به ویلچر 

 نشاندن بیمار روی صندلی 

 طراحی و ساخت صندلی اتومبیل برای بیمار فرسایش مغز 

 مراقبت کننده آشنا سازی - تقال بیمارمقاله نقل و ان 
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