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उपयोग व्हीलचेयर - स्�ोक िबरामीह�का लािग 

स्थानान्तरण िविध 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ।  

व्हीलचयेरमा ब� ेआशन 
नोट: (आवश्यक भएमा उपयु�  िसरानी �योग गनुर्होस )  

१. य�द �योगकतार्को खु�ा दढृताका साथ फुटरेस्टमा रािखएको छ �क छैन। 

२. �योगकतार्को हात पिहयाको  बीचमा िमिसएको छ �क छैन भिन ध्यान �दन ुहोस् । 

३. आफ्नो पछािडभाग सीधा रा�ुहोस्। 

 

 खाट  व्हीलचयेर 

१  तपा�को तल्लो अगंमा  बल लगाउदा हातल े व्हीलचेयरमा िथच्नुहोस्, त्यसपिछ उठ्नुहोस् र चारैितर 

घुमाउनुहोस्, तपा�को शि�लाई िबस्तारै िबस्तारै मािथ उठाउँदै ब�ुहोस । 
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२. तपाई व्हीलचेयरमा पगुेपिछ फुटरेस्टमा खु�ा  रा�ुहोस्, र जानुभन्दा अिघ ितनीह�लाई अनलक गनुर्होस्। 

 

३) व्हीलचेयरलाई बेडसाइडको निजक ४५ -िड�ी कोणमा रा�ुहोस्, �ेकलाइ  लक गनुर्होस्, र शरीरको स्वस्थ 

पक्षलाई व्हीलचेयरको छेउमा रा�ुहोस्। 

 

४) तपाईको शरीरलाई अगािड झुकाउनुहोस् र तपाईको स्वस्थ हातल ेसुदढृ �पमा टाढाको पाखुरा रा�े ठाउँमा  

समा�ुहोस्। 
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व्हीलचेयर  खाट 

१) तपा�को िहप्सलाइ अगािड सानुर्होस्, आफ्नो शरीरलाई अगािड झुकाउनुहोस्, र िव्हलचेयरको पाखुरा रा�े 

ठाउँलाइ तपा�को स्वास्थ्य हातले दबाउनुहोस , जब तपाइँ तल्लो अगंमा बल लगाउदै �नु�न्छ । 

 

२. तपा�को स्वास्थ्यकर हातको साथ दढृतापूवर्क बेडसाइडमा िथच्नुहोस्, तपा�को िहप्सलाई ओ�ानमा 

पल्टाउनुहोस्, र आफ्नो हातह� सँग ैिबस्तारै ब�को लािग आफ्नो शि� चलाउनुहोस् । 
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व्हीलचेयर  खाट (एक �ि�को सहायता)  

१ व्हीलचेयरको खु�ा रा�े ठाउलाई टाढा रा�ुहोस्, यसलाई लगभग -४५- िड�ीको कोडर्मा  बेडसाइडितर सानुर्होस्, 

र �ेकलाइ  लक गनुर्होस्। हरेचाहकतार्ले आफ्नो घुडँा अिलकत घुमाउँछ, आफ्नो पछािडको भागलाई िसधा बनाउछ  

र िबरामीको िहप्स अगािड साछर् ।  

२  हरेिवचारकतार्ल ेपाखुरामुनी र पेिल्वसमा �भािवत पक्षलाई घुमाउनको लािग सहयोग गदर्छ,  मािथ र 

तल्लो अगंह�को बल �योग गरेर, िबरामीलाई खडा िस्थितमा उठाउन सहयोग गदर्छ। ("१-२--3-गो" भन्दै , 

िबरामीलाइ भाग िलनकोलािग सहयोग गदर्छ ।)  

 

 

३) िबरामीको गु�त्वाकषर्णको  केन्�लाई अगािड झुकाउनुहोस् र दबैु घुँडा हल्का पछािड मुडीएपिछ  िबस्तारै 

ब�ुहोस्। ﹝ → ﹞ 

  

तिस्बर १  तिस्बर २ 
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४) तपाइँ जानुभन्दा अगाडी िबरामी बिसरहकेो छ भ�ेकुरा िनि�त गनुर्होस् ।  

नोट गनर्का लािग बुदँाह�: 

� जब हरेिवचारकतार्ले िबरामीलाई समात्दै छ, काँधमा चोट पु�बाट बचाउनको लािग  िबरामीको �भािवत 

पक्षको बा�मा नधक्लेनुहोस । 

� िबरामीको हरेचाह गदार् वा िबरािम लाइ समाउदा,  सही आसन कायम रा� ध्यान �दनुहोस् र आफ्नो ढाड 

बढी नमोड्नुहोस्  अन्यथा पछािड ढाडमा चोट पु� सिजलो छ ।  

� य�द आवश्यक छ भन,े िबरामीलाई सानुर् अिघ पाखुरा रा�ेठाउ र खु�ारा�े ठाउ हटाउनुहोस । 

 

 

य�द तपा�सँग यस पुिस्तकाको साम�ीह�को बारेमा केही ��ह� छन ्भने कृपया तपा�को भौितक िच�कत्सक संग 

जाँच गनुर्होला । 
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