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وتحريك املريض  وضعيات املريض في الفراش  

 
ا
   وضعيات املريض في الفراش -أول

يجب   تغيير وضع املريض بالفراش من الوسائل التمريضية الهامة التى تساعد على منع املضاعفات الناتجة عن عدم الحركة. 

 أن تغير وضعية املريض امللزم بالفراش كل ساعتين ما لم يكن هذا غير مستطب. 

   :الهدف 

الراحة للمريض  تعزيز -1  

الحفاظ على استقامة جيدة للجسم -2  

ذية الناجمة عن عدم الحركة املضاعفات وال   إنقاص -3  

ذية للمريض وكذلك حماية جسمه من التشوهات احتمال ال   إنقاص -4  

 : صابة بقرح الفراشاألماكن الشائعة لل 

 قروح الفراش على املناطق العظمية من الجسم، وهي ال 
ً
 كثر اصابة ويرجع السبب لعدم  مكان التتشكل عادة

 و طبقة عازلة بين الجلد والعظام.أوجود طبقات دهنية تعمل كوسادة 

  عند النوم على الظهر:

 . كعب القدمينمنطقة العجز/  املرفق/   /الكتفلوحي البروزات العظمية في   /رأسمؤخرة ال

 عند   النوم على جنب: 

 . جانب الكعبين/و الشظية بروز عظمة الفخذ جانب الرداف/  /جانب الكتف)الذن(/  رأسجانب ال

  عند الجلوس:

 .الصابع كعب القدم/  / ( عظمتي الحوضبروز الرداف ) /)العصعص( قاعدة العمود الفقري  الكتف/  مؤخرة الرأس/

  
 

:مثلة على بعض الوضعيات املستخدمة في الفحص واملعالجة أ  

(Supine position)  وضعية الستلقاء الظهري ولأ :      

يوضع املريض على ظهره والعمود الفقري والساقين مستقيما وذراعي املريض على جانبيه ويداه منكبتين للداخل حيث توضع  

كما يوضع لوح القدم لضمان توضع القدمين بالزوايا   ،كتاف لتجنب االرتخاء وفرط البسط في الرقبةوال رأس وسادة تحت ال

الظهر.     أسفلكما توضع وسادة صغيرة  ،الصحيحة املناسبة للساقين وذلك لتجنب سقوط القدمين   
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 ) prone position ( ثانيا : وضعية الستلقاء البطني  

املريض   رأس وتوضع وسادة تحت  ،باتجاه الكتفين ممدودتينحد الجانبين والذراعين أعلى   رأساملريض على بطنه واليوضع 

وتوضع وسادة تحت   ،وتوضع وسادة صغيرة تحت الكاحلين لتجنب سقوط القدمين  ،في الرقبة البسط واالرتخاء لتجنب فرط

فرط بسط العمود الفقري السفلي.  البطن لتوفير الراحة وتمنع  

 
(Side-lying poison) وضعية الستلقاء الجانبيثالثا :   

على   رأسموازي لل السفلية بشكلمام حيث تمتد الذراع يسر والذراعين نحو ال ال وأيمن  على جانبه ال  يوضع املريض

لتجنب  و لسند العضالت الضلعية الصدرية توضع وسادة تحت الذراع العلوية  ، كتافوال  رأسالوسادة املوضوعة تحت ال

يضا تمد الساق العلوية قليال مع وضع وسادة تحتها للسند هذا يمنع التقريب  أو  ،تقريب الذراع والدوران الداخلي للكتف

 والدوران الداخلي للفخذ. 

 
(Sim’s position)  رابعا: وضعية سيميز 

تمد الساق   ،يسر والذراع السفلية خلفه والذراع العلوية ممدودة باتجاه الكتفو الأيمن  يوضع املريض على جانبه ال 

لتجنب   رأسوتوضع وسادة تحت ال ،الساق العلويةالذراع و وتوضع وسادة تحت   ،كثر من الساق السفليةأالعلوية قليال 

 االرتخاء وفرط البسط للرقبة.
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 ) Fowler’s position فاولر ) وضعية  خامسا:   

درجة في وضعية   90)درجة  45السرير مرفوع   رأسه بالقرب من قمة السرير و رأسالظهري و  ستلقاء اال يوضع املريض في وضع  

كان ذلك غير مستطب يوضع لوح القدم لوضع   إذاال إترفع الركبة قليال  (في وضعية شبه فاولر درجة 30وفاولر مرتفعة 

رتخاء وفرط  لتجنب ال  رأسكتاف والال )خلفن توضع وسائد الدعم حسب الحاجة أالقدمين بالزوايا الصحيحة ويمكن 

تجنب فرط  تحت الفخذين ل ،الظهر لتجنب التحدب الالحق في منطقة العمود القطني  أسفل الرقبة، خلفالبسط في 

   .البسط للركبتين(

     
 

 تحريك املريض  

: الهدف   

تعزيز الراحة للمريض  -2 ذيةتجنب ال -1   

تحسين التهوية  -4 استعادة استقامة الجسم  -3   

يؤمن التنبيه الحس ي للمريض  -6 تنشيط الدورة الدموية  -5   

يحافظ على سالمة الجلد  -8  

 

ومضاعفات عدم الحركة يؤمن حماية للجسم من التشوه  -7  

: نواع تحريك املريضأ  

تحريك املريض في السرير -1  

السرير أعلى  إلىتحريك املريض  -أ        

      تقليب املريض في السرير -ب 

تحريك املريض من السرير  -2  

النقالة   إلى تحريك املريض من السرير  -أ   

الكرس ي  إلىتحريك املريض من السرير  –ب    

 

 - تحريك املريض في السرير: 
ا
 أول

 اإلجراء ) 1( تحريك املريض إلى   أعلى  السرير  

  إلىات املطبقة على املريض و الجراءسباب مختلفة مثل الجاذبية والحركات غير املرتاحة وكثرة  السرير ل   سفلينزلق املرض ى ل 

السرير.  أعلى إلىما يتطلب من املمرضة رفع املريض   وغالبا  هناكما   
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   اإلجراء التبرير العلمي  

 غسل اليدين   يحد من انتشار الجراثيم 

للمريض    اإلجراءاشرح  الشرح ينقص الخوف ويسهل التعاون   

ويقلل من   علىيسهل تحريك املريض لل 

مرضة  مالشد العضلي لل  

 تعديل وضعية املريض وسريره

اضبط السرير بالوضعية املستوية واقفل عجالت السرير وارفع الحاجز الجانبي في الجهة  

 املقابلة ملكان وقوفك 

املريض من االصابة غير    رأسلحماية 

   علىاملقصودة عند تحريكه لل 

السرير   رأسازل كل الوسائد ثم ضع واحدة عند   

 علىاملريض للدفع لل  تيهئ هذه الوضعية 

في  العضلية الكبيرةباستخدام املجموعات 

 الطرفين السفليين  

 

املساعدة التي يقدمها تؤمن قوة اضافية  

تساعد في التغلب على العطالة واالحتكاك  

 اثناء االنتقال  

 إذا كان املريض قادر على املساعدة )غير معتمد( )ووجود ممرض واحد(  

قدميه على السرير ن يثني ركبتيه بوضع أ اطلب من املريض  -  

  

ثناء النقل أو أمن جسمه على مرفقيه ويدفع بكلتا يديه وساعديه  علىيرفع الجزء ال  -  

 

ثناء  أه بكلتا يديه بحيث يجر ويرفع نفسه  رأسيمسك بالقبضة املتأرجحة املوجودة امام  -

 النقل  

  

هذه الوضعية تضع املمرضة في مركز كتله  

القدمين يؤمن قاعدة  جسم املريض وتبعيد  

 ارتكاز واسعة ويحقق التوازن. 

السرير    رأسقف بشكل مقابل ملركز جسم املريض والقدمين متباعدتين ووجهك باتجاه 

خرى على السرير  حد الذراعين تحت الفخذين وال أمام قليال وضع حدى القدمين لل إو 

ثالثة إلىمام بالعد وساعد املريض بدفعه لل   

 

التثبيت يجنب حدوث فرط البسط للرقبة 

 اثناء الحركة  

   إذا كان املريض غير قادر على املساعدة )معتمد( )ووجود ممرض واحد(  

ه اثني ذراعيه على صدر  -  

صدره إلىرشد املريض ليثبت رقبته وذلك بتقريب ذقنه  أ-    

اتحذ وضعية مالئمة ثم حرك املريض    

مسك الكتف البعيد بيدك والذراع  أحدى الذراعين تحت رقبة املريض وكتفيه و إضع 

املريض وقدميه في   رأسالفخذين وادفع املريض قريبا من جهتك ثم حرك   أعلىخرى تحت  ال 

السرير    أعلىخط مستقيم نحو   

مان للمريض  أ حماية و  عد وضع الوسائد ومن ثم ارفع  أليتخذ الوضعية املريحة في مركز السرير و  ساعد املريض  

 جانب السرير واضبط وضعيته بالوضع املناسب.   

 تحريك املريض أل على  السرير )بمساعدة ممرضين( 

الوركيين ويتم لفها بشكل مروحي   إلىفين  تو السحب بحيث تمتد من الكأضع مالءة الجر  -

. علىقريبا من املريض ثم يقوم ممرضان بالعد والسحب نحو ال   
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 اإلجراء ) 2( تحريك املريض في السرير )تقليب املريض( 

كثر عرضة للمشاكل الصحية الخطيرة وتصبح  أعندما يفقد املريض املقدرة حتى على التقلب ضمن السرير باستقاللية يكون 

 املمرضة الوص ي على فعالية نشاطه وحمايته. 

: الهدف   

 حماية الجسم من التشوهات  تنشيط الدورة الدموية 

 التنبيه الحس ي  التهوية

 سالمة الجلد منع االذية 

 

: األدوات  

رجوحة  سرير مستوي       مالءة للتقليب      وسائد    مناشف       قبضة ال   

 اإلجراء 

اإلجراءخطوات   التبرير العلمي   

يدي غسيل األ  يحد من انتقال الجراثيم   

الجراء ادارة الوقت في تنفيذ   األدوات تحضير    

تعاون  الخوف وكسبتقليل   

يسهل القلب ويخفض الشد العضلي على املمرضة  

حد وحماية للمريض   لدنى  

جانب السرير يضمن وصوله   إلىتحريك املريض 

مركز السرير عند القلب  إلى  

 تحضير املريض 

للمريض  الجراءشرح -  

بقي حاجز الجهة املعاكسة أقرب لك و نزل الحاجز الأضبط السرير بشكل مستوي   -  

   * الجراء )أ(  الظهري  ستلقاءاال وضع املريض على جانب السرير بوضعية   -
 

هذا يسهل القلب ويحمي ذراعا املريض خالل  

 التحريك. 

 

هذه الوضعية تجعل املمرضة مواجهة ملركز كتلة  

جسم املريض وتكون بوضعية متوازنة مع جسم  

املريض ومستعدة الستخدام العضالت الكبيرة 

 لتحريك املريض

ذه املناورة تؤمن دعم جسم املريض ه  

 تنفيذ اإلجراء )ممرض واحد(   اإلجراء )ب( **  

فوق  القريبة  والساق رأسالضع ذراع املريض القريبة فوق صدره والبعيدة على جانب   -

وبينهما وسادة  البعيدة الساق    

ارفع حاجز السرير وانتقل للجهة املعاكسة لك  -  

منتصف جسم املريض  إلىقرب ما يكون أقف  -  

خرى حدى القدمين متقدمة على ال إبعد قدميك عن بعضهما واجعل  -  

لية واثني الركبتين شد عضالت البطن وال -  

خرى على الورك ودحرج املريض حدى اليدين على كتف املريض وال إضع   -  

ابقي املريض بوضعية مريحة ومناسبة حسب حالته الصحية -  

ضبط السرير بالوضعية املناسبة والحواجز املرفوعة    -  

يدي غسيل األ  للحد من انتشار الجراثيم    

 التسجيل  
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استجابة املريض -  

التغيرات في العالمات الحيوية -  

سحجات .....الخ(   ،ازرقاق ،تورم ،التغيرات في الجلد )احمرار   

 التبليغ  

و املمرض املسؤول عن أي موجودات غير طبيعية أتبليغ الطبيب    

 

   :الظهري  الستلقاء السرير بوضع وضع املريض على جانب  -)أ( *  اإلجراء

  في حال وجود ممرض واحد على ثالث مراحل:  

تحت لوحي كتف املريض   علىال  إلىاملريض وجذعه وذلك بوضع ذراعيك ويديك قرب بعضهما وراحتاك متجهتان   رأس حرك  - 

 وقم بسحب كتفي املريض نحوك.

السرير.جانب  إلىحرك اليتي املريض ضع ذراعيك ويديك قرب بعضهما تحت اليتي املريض وجرهما  -  

ضهما تحت كاحلي املريض جارا ساقي املريض وقدميه نحو حافة  وذلك بوضع يديك قرب بع ه دميقتحريك ساقي املريض و  -

 السرير. 

 في حال وجود ممرضين:   

  )من ( وممرض مسؤول عن تحريك الجزء السفلي للليتين رأسال  )منالعلوي  ءممرض يكون مسؤول عن تحريك الجز

 االليتين للقدمين( بعد تصليب يدي املريض على صدره. 

 في حال وجود ثالث ممرضات: 

والجذع وممرضة مسؤوله عن اليتين وممرضة مسؤوله عن الساقين والقدمين ويتم   رأسممرضة مسؤوله عن تحريك ال

 تحريك املريض مرة واحدة وذلك من خالل العد للثالثة بعد تصليب الذراعين على الصدر.  

 

: الجانبي الستلقاء إلى الظهري  الستلقاءتقليب املريض من وضع -)ب(** اإلجراء  

  في حال وجود ممرض واحد )شرحت  سابقا( : **

 في حال وجود ثالث ممرضات:   

ووسادة بين الساقين ثم ارفع الحاجز من هذه   رأس ضع ذراع املريض القريبة على صدره والذراع البعيدة على جانب ال -

 الناحية  

تنتقل املمرضات للجهة االخرى وتقوم بدحرجة املريض لوضع االستلقاء الجانبي وذلك بوضع ايديهم فوق املريض بحيث   -

 تكون كل منهم مسؤوله عن جزء من وزن املريض  

وضعية االضطجاع الجانبي.  إلىثالثة وفي نهاية العد وبنفس الوقت تقلب املمرضات معا املريض   إلىتعد احدى املمرضات  -  

 

 - تحريك املريض من السرير:
ا
 ثانيا

 اإلجراء ) 3( تحريك املريض من السرير إلى  النقالة: 

و عاجز أكثر من ممرضة وخاصة عندما يكون املريض غير واعي أيحتاج قوة كبيرة وتنسيق وحرص ويتطلب   
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   :الهدف 

تحاليل / املعالجة لجراءضمن املستشفى   آلخرنقل املريض من قسم -1  

آلخر او من قسم   لخرى نقل املريض من غرفة -2  

: األدوات  

  –حامل سيروم   –شرشف علوي / منشفة  –واقية او حواجز جانبية  بأحزمةنقالة مزودة  –مالءة للرفع او الجر 

رباط لتثبيت االنبوب املعدي    –رباط لتثبيت القسطرة البولية  –مزودة اوكسجين   

   اإلجراءخطوات   التبرير العلمي 

 غسيل اليدي  للحد من انتقال الجراثيم 

دارة وتنظيم الوقت  ل  األدوات تحضير    

 

 

 

قل  أيحتاج املريض جهدا  إذسهل أن ذلك ل 

   سفل عندما يتحرك لل 

 تحضير السرير 

عية يستطيع املريض  ضخفض و أ إلىو  أوضعية االستواء  إلىالسرير    رأساخفض 

 تحملها 

مكن   أ ن إ قليال من سطح النقالة  أعلىارفع السرير بحيث يكون    

 لتقليل خوفه ويسهل تعاونه

لتقييم حالته الصحية ومدى قدرته على  

 املساعدة  

 تحضير املريض 

للمريض  الجراءشرح -  

 تقييم وضع املريض 

 

تسهل مالءة الرفع تحريك املريض وتقلل من قوة 

 االحتكاك وكشط الجلد

 

 

هذه الوضعية للنقالة تفيد في نقل املريض  

مان  أب  

 تنفيذ اإلجراء )في  حال وجود ممرضين( 

ما  قرب ألم يكن هناك واحدة جاهزة ولفها لتكون  إذاوضع مالءة للجر تحت املريض   -

من جسم املريض. يمكن  

جانب السرير حيث توجد النقالة  إلىحرك املريض   -  

ما يكون للسرير ومطابقة له تماما وفرمل عجالت النقالة  أقربضع النقالة   -  

امل الفجوة املوجودة بين السرير والنقالة بمنشفة استحمام    -  

ارفع الوسائد عن السرير   -  

حدى الركبتين  إولى على الجزء البعيد من السرير وتضع سوف تركع املمرضة ال  -

خرى وتمسك مالءة الجر املريض من ال  إلىقرب  أوالجزء العلوي للجذع    

خرى بعكس املمرضة ال  ةى النقالاملمرضة الثانية سوف تضع ركبتها عل -  

يتم رفع املريض وسحبه على النقالة -  

 

مانه أمن راحة املريض و  تأكد   

من راحة املريض وافتح عجالت النقالة وحركها بعيدا عن السريرأ -  
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   وجدت.ن إمان على املريض  حزمة ال أو ثبت أارفع الحواجز الجانبية للنقالة مباشرة   -

 في حال وجود ثالث ممرضات  

توضع النقالة بشكل عمودي مع السرير   -  

تقوم الثالث ممرضات بحمل املريض بعد توزيع وزنه على ثالثة اجزاء    -  

مع بعض ومع العد   النقالةيقومون باالستدارة نحو  -  

يقومون بوضع املريض على النقالة   -  

 

 اإلجراء ) 4( تحريك املريض من السرير إلى  الكرس ي: 

حيانا يكون لدى املريض القوة  أيضا مضاعفات عدم الحركة و أقد يسبب النوم في السرير لفترات طويلة تحدد في الحركة و 

آلخر. الكافية ليجلس خارج السرير على الكرس ي من وقت   

: هدافاأل   

تحسين الراحة -  

زيادة مستوى النشاط -  

خارج الغرفة   إلىدنى حد من الحركة أاملريض بنقل -  

ترتيب السرير   -  

   :األدوات

  .ثوب –خفان )حذاء(  -الكرس ي املوجود في الغرفة   بعجالت أوكرس ي 

   اإلجراءخطوات   التبرير العلمي  

يدي غسيل األ    

االرض    إلىبذلك يمكن لقدمي املريض ان تستندا  والتجهيزات ووضعها بالوضعية املناسبة   األدواتتحضير    

خفض مستوى ممكن واقفل عجالت السرير   أ  إلىاخفض السرير  -  

  سفل ليه ومواجهة ل إما يمكن   للسرير وأقرب ضع الكرس ي ذي العجالت موازيا  -

 السرير واقفل عجالت الكرس ي  

كانت حالة املريض تسمح بذلك     إذا وضعية  أعلى إلىالسرير   رأس ارفع  -  

 تحضير املريض  

للمريض  الجراءشرح   -  

قيم قدرة املريض على املساعدة في عملية النقل وكذلك عالماته الحيوية    -  

مساعدة املريض على لبس الثوب والخفان  -  

حافة السرير   إلىسحب املريض   -  

ساعد املريض على الجلوس على حافة السرير   -  

مما يقرب مركز ثقل املريض من مركز ثقل املمرضة  

وتسهل هذه الوضعية النقل للكرس ي وتسمح لجهاز  

 اعط املريض التوضيحات الالزمة واطلب منه ان: 

يجلس على حافة السرير لعدة دقائق  -  
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 الدوران بضبط التغيرات 

 

 

هذا يعطي الحركة قوة اضافية وينقص الجهد على  

 ظهر املمرضة   

ساعد املريض على الوقوف بوضع قدم رجله االقوى تحت حافة السرير ويضع   -

له االقوى ليقف  القدم االخرى امامها وبذلك يمكن للمريض استخدام عضالت رج

ثباتا اثناء النقل   أكثر وان قاعدة االرتكاز الواسعة تجعل املريض   

في املمرض وبذلك يمكنه ان يدفع عند  ع يديه على سطح السرير او على كتيض  -

 الوقوف    

 

 هذا يحافظ على التوازن اثناء النقل 

 

 

يمنع اذية الرسغين وانت   سفلتوجيه االبهامين لل 

 ترفع املريض   

 اتخذ الوضعية املناسبة 

قف مباشرة امام املريض وارتكز على قاعدة واسعة واضعا احدى قدميك امام   -

أمكن.  إذا مرآة االخرى بحيث توازيان قدمي املريض وكـأنهما صورة لهما في   

 

) تطويق املريض بهذه   سفلطوق خصر املريض بذراعيك وابهاماك متجهان لل  -

   من االنحناء للخلف اثناء النقل(     الطريقة تقيه

بذلك تسمح للمريض ولك ببسط مفاصلكما  

من ان مريضك بخير قبل    لتتأكدويعطيك الفرصة 

 ان تبتعدا عن سريره  

 ساعد املريض على الوقوف ثم تحركا معا باتجاه الكرس ي املتحرك  

ساعد املريض على الوقوف ثم اسند املريض بهذه الوضعية لبضعة دقائق  ثم   -

 تحركا معا نحو الكرس ي املتحرك  

 

 مما ينقص خطر سقوط املريض اثناء الجلوس.

 مما يزيد ثباته وينقص االجهاد عن ظهر املمرض.   

 ساعد املريض على الجلوس  

الكرس ي ويضع قدميه عند املقعد.  إلىاطلب من املريض ان يرجع للخلف  -  

يضع كلتا يديه على ذراعي الكرس ي او على كتفيك.  -  

مقعد الكرس ي    إلىفض املريض خثالثة ا  إلىمع العد  -  

 

يعطي الجلوس الجيد للخلف قاعدة ارتكاز اوسع  

من خطر السقوط من الكرس ي   وثبات اكثر ويقلل

 املتحرك  

 تأكد من ان وضعية املريض امنة

لب من املريض ان يرجع للخلف على مقعد الكرس ي  اط -  

 

اخفض صحيفة القدم وضع قدمي املريض عليها  -  

 

ضع حزام املقعد على املريض حسب الحاجة   -  

دعت الحاجة    إذااضبط وضع املريض في الكرس ي بالوسائد واالغطية   -  

 غسيل اليدي   للحد من انتشار الجراثيم  

 التوثيق   
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