
 

 إرشادات لسالمة الكرسي المتحرك

 

 ينصح دائًما باستخدام مكابح الكرسي المتحرك عند الضرورة. ▪

 تأكد أن مساند الساقين تتحرك أو تتمايل إلى الجانب قبل النقل.   ▪

اتبع اإلرشادات المنصوص عليها لدعامات وضعية الرأس واألحزمة والحوامل على النحو الموصى به   ▪

 من الرعاية الصحية.  

يجب أن يكون ذراعا المريض ويداه وساقاه وقدماه على مسند الذراع أو مسند القدم المناسب   ▪

 )بعيًدا عن األذى( أثناء عملية نقله.   

 لتجنب اإلصابة بالبثور وقروح الضغط.  تأكد أن المريض يجلس بارتياح   ▪

 لتجنب االنقالب للخلف، ال تضع حقائب ثقيلة أو أشياء أخرى على ظهر الكرسي المتحرك.  ▪

 ال تزيل  القضبان المانعة لالنقالب من الجزء الخلفي  للكرسي المتحرك.  ▪

د يؤدي ذلك  أثناء الجلوس على الكرسي، احرص على عدم القرب الشديد لألرجل في أي اتجاه، فق ▪

 إلى انقالب الكرسي.  

 احذر من األرصفة والمنحدرات واالنخفاضات وحافظ على تحكمك في الكرسي المتحرك.   ▪

 افحص أجزاء الكرسي المتحرك واحصل على الصيانة المنتظمة له.  ▪

 

 

استخدم 

القياسات  

لتحديد   التالية 

كان   إذا  ما 

مقعد  

الكرسي 

المتحرك 

ومساند  

الذراعين  

الصحيح  بالحجم  

 للقعيدة. 

 عرض المقعد الصحيح 

 

 

 

 بوصة  1= عرض الورك  1

 بوصة = ____  2عرض الورك + 
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 ____ بوصة =  2 -طول الفخذ 
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 أو درجات صغيرة والنزول منها بالكرسي المتحرك صعود األرصفة

 من أجل الصعود إلى الرصيف أو درجات صغيرة   •

المتحرك   .1 الكرسي  وضع  الرعاية  مقدم  على  يجب 

الدرجة   أو  الرصيف  على(  )عمودًيا  مواجهة  في 

األمامية   العجالت  وجود  مع  مباشرة،  الصغيرة 

 بالقرب من حافة الرصيف.  

يجب على مقدم الرعاية استخدام المقابض إلمالة   .2

بما   للخلف  المتحرك  لتتجاوز  الكرسي  يكفي 

 العجالت األمامية الرصيف أو الدرجة.  

على   .3 األمامية  العجالت  تكون  بحيث  لألمام  ادفع 

 الرصيف. 

حتى   .4 المقابض  رفع  مع  لألمام  الدفع  في  استمر 

 من أجل النزول من على الرصيف أو درجات صغيرة   •

للخلف. ويجب على مقدم   .1 النزول  من األفضل 

الرعاية وضع الكرسي المتحرك بشكل عمودي  

وجود   مع  الصغيرة  الدرجة  أو  الرصيف  على 

 العجالت الخلفية بالقرب من الرصيف. 

أنزل العجالت الخلفية ببطء إلى أسفل الرصيف   .2

المتحرك الكرسي  إمالة  للخلف    مع  قلياًل 

 للسماح للعجالت األمامية بتجاوز الرصيف. 

 أنزل العجالت األمامية إلى األرض برفق 

 العصا قبضة اليد  
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 المقعد المغطى 
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 مسند القدم  
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 قفل العجلة 

غطاء ال
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أو   الرصيف  أعلى  إلى  الخلفية  العجالت  تنتقل 

 الدرجة الصغيرة.  

مقاومة   لمواجهة  إضافية  قوة  هذا  يتطلب  قد   *

 الدرجة.  

 


