
 

  

  

بسیاري از بیماران براي انجام دادن کارهایشان کامالً 
،غذا پانسمان،حمام کردن.(وابسته به پرستاران می باشند

هر کدام از این فعالیت ها نیاز به انتقال و حمل ...).خوردن 
بیمار دارد که در صورت انجام نادرست می تواند منجر به 

صدمه به کارکنان .صدمات و آسیب هایی در کارکنان شود
خود باعث افزایش هزینه ها می شود،سیستم دچار کمبود 

ر طول روز نیرو شده و با کمبود نیرو تعداد بیمارانی که د
. باید سرویس بگیرند براي کارکنان دیگر زیاد می شود 

مدیریت باید از طریق یک برنامه منسجم به کارکنان 
  : این برنامه می تواند شامل .جابجایی بیمار را آموزش دهد

  آموزش مستمر کارکنان در پیشگیري از آسیب -
روش هاي درست انتقال و بلند کردن بیمار توسط  -

  کارکنان
  جابجایی کارکنان در قسمت هاي مختلف -

عضالنی ناشی از حمل و جابجایی  -آسیب هاي اسکلتی
  :بیماران 

  کشیدگی تاندون ها-
  کشیدگی عضالت -
  التهاب تاندون ها و مفاصل -
  فتق دیسک کمري -

) سازمان بهداشت و ایمنی شغلی( OSHAپیشنهادات سازمان 
  : بیمارانجهت پیشگیري از عوارض ناشی از جابجایی 

  اجراي روش هاي درست حمل و جابجایی بیماران  -1
  آموزش  -2
  استفاده از تجهیزات کمکی -3
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حرکات خود را با کوشش بیمار هماهنگ کنید و در حالی  -4

که بیمار پاشنه هاي پاي خود را بر روي تشک فشار داده و از 
  .بازوان خود کمک می گیرد،او را به طرف باال بکشید

با اسستفاده از بالش .بیمار را به مرکز تخت حرکت دهید -5
  .آسایش او را فراهم کنیدو باال آوردن سر تخت 

  :حرکت دادن بیمار به باالي تخت توسط دو پرستار  -ب
تخت را جهت راحتی خودتان در وضعیت باال قرار  -1

در صورتی که بیمار تحمل می نماید تخت را در .دهید
در حالی که دو پرستار در دو طرف . وضعیت صاف تنظیم کنید

خت را پایین تخت روبروي هم ایستاده اند کناره هاي ت
  .بیاورید

  .بالش را برداشته و آن را در باالي تخت قرار دهید -2
  .مالفه وسط تخت را زیر مرکز بدن بیمار قرار دهید -3
از بیمار بخواهید در صورتی که قادر است زانوها را کمی  -4

خم کرده و کف پاها را بر روي تشک  قرار دهد و با فشار 
ا به طرف باالي تخت دادن کف پا بر روي تشک خود ر

  .حرکت دهد
دستهاي بیمار را به حالت ضربدر در روي قفسه سینه  -5

به او آموزش دهید گردن را خم کرده به طوري که . قرار دهید
  . چانه مماس با قفسه سینه شود

مقابل مرکز بدن بیمار بایستید، پاها کمی از هم جدا و به  -6
ها را جلوتر ز پایکی ا.طرف باالي تخت چرخش داشته باشند

  .از پاي دیگر بگذارید
قبل از گرفتن مالفه وآماده شدن جهت حرکت دادن  -7

بیمار، مالفه وسط تخت را تا نزدیک بدن بیمار جمع کرده و 
   .یا تا بزنید
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  :شیوه هاي مختلف جابجایی بیماران 
 جابجایی بیمار در بستر -1
 از تخت به برانکارد و بالعکس -2
 از تخت به ویلچر و بالعکس  -3
 از ویلچر به توالت و بالعکس -4
  ت به تختاز تخ -5
  

  :جابجایی بیمار در بستر 
  

  :حرکت دادن بیمار به باالي تخت  -لف1
بیمار را به کنار تخت حرکت  بعد از پایین آوردن سر تخت،-1

   .دهید
 :چنانچه بیمار قادر به همکاري می باشد-2

از بیمار بخواهید زانوهاي خود را خم کرده و با فشار دادن کف 
از بیمار .طرف باال ي تخت بکشد پاها  بر روي تشک خود را به

بخواهید که به یکی از سه روش زیر براي حرکت به باالي تخت 
  :پرستار را کمک نماید

  دست هاي خود را به قسمت باالي تخت بگیرد)الف
با فشار دادن آرنج ها بر روي تشک،قسمت فوقانی تنه را ) ب

  بلند کند
  .  بگیرد) تراپز(دست هاي خود را به میله روي تخت )ج

چنانچه قادر به همکاري نمی باشد دست هاي او را روي سینه 
گذاشته،از او بخواهید که گردن خود را خم کرده،سر را باال 

  .بیاورید
آرنج ها را روي .نزدیک باالي تخت رو به طرف پایین بایستید -3

ت در زیر باسن و دست تشک تکیه دهید،به طوري که یک دس
  .دیگر در زیر پشت بیمار قرار گیرد
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سنگینی وزن خود را از پاي عقب به پاي جلو، به سمت  -8

بیمار را به سمت باالي  با سه شماره.جلو و عقب تغییر دهید
در صورت امکان بیمار با فشار پاها می .تخت حرکت دهید

در صورت نیاز این ..تواند در انتقال به باالي تخت کمک نماید
  .عمل را تکرار نمایید

دو پرستار با قالب : در صورتی که بیمار اختالل در تحرك دارد
ند کرده و به کردن بازوها در زیر شانه ها و ران بیمار ،او را بل

اگر یک پرستار بدون کمک بیمار را .باالي تخت منتقل کنند
حرکت دهد ممکن است صدمات جدي به ستون مهره ها وارد 

  .شود
  

حرکت دادن بیمار ناتوان یا سنگین وزن به باالي تخت توسط  -ج
  : دو پرستار

دو پرستار در طرفین تخت بیمار قرار گرفته،با رعایت 
ود،دست ها را با گرفتن  ساعد وضعیت صحیح بدنی خ

سپس در حالی که دست ها در .یکدیگر به هم قفل می کنند
زیر ران ها و شانه هاي بیمار قرار دارند وي را به طرف باال 

  .حرکت می دهند
  

حرکت دادن بیمار به باالي تخت توسط دو پرستار با استفاده  -د
  :از مالفه 

 ه شانه ها تا ران هایک مالفه کوچک را زیر بیمار از ناحی -1
دو پرستار در طرفین تخت بیمار قرار گرفته،لبه .پهن کنید

مالفه ها را در داخل دست خود تا نزدیک بدن بیمار جمع  هاي
دقت کنید یک دست شما قسمت باالي مالفه در .می کنند

نزدیک  نزدیک شانه و دست دیگر قسمت پایین مالفه را در
  .باسن بیمار گرفته باشد
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  :تهیه کننده 
  واحد بهداشت حرفه اي

 )ره(خمینی بیمارستان امام 
  1393تابستان
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ستفاده از مالفه موجب توزین وزن بیمار و در نتیجه ایجاد ا(
فشار کمتر در حین حرکت می شود و از صدمه پوستی بیمار در 

  .اثر کشیده شدن بر روي مالفه پیشگیري می کند
از بیمار بخواهید لگن و زانوها را خم کرده،کف پاها را بر  -2

ر بر روي در این حال باید دست هاي بیما.روي تشک فشار دهد
  .سینه قرار داشته باشد

دو پرستار همزمان با کوشش بیمار و با استفاده از مالفه او  -3
  .را به باالي تخت حرکت می دهند

  

  :چرخاندن بیمار به پهلوي دیگر  -هـ
بیمار را در وضعیت صاف .تخت را تا سطح کمر باال بیاورید  -1

ت صاف قرار به پشت خوابیده و یا در حد تحمل بیمار در وضعی
دهید،کناره ي نزدیک به خود تخت را پایین بیاورید و طرف 

  .دیگر تخت را باال ببرید
بیمار را در حالت صاف به پشت خوابیده به طرف دیگر تخت  -2

  .منتقل کنید
بازوهاي بیمار را به حالت ضربدر روي قفسه سینه بگذارید و  -3

  .پاي دورتر را روي پاي نزدیک قرار دهید
پاها .ري بایستید که مقابل مرکز بدن بیمار قرار گیریدطو -4

عضالت .کمی از هم جدا و یک پا جلوتر از پاي دیگر باشد
  .سرینی و شکم را محکم و زانوها را خم نمایید

دستهاي خود را روي شانه و لگن دورتر بیمار گذاشته و او را  -5
  .به طرف خود بچرخانید
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