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فالج کے مریضوں کے لیے  – وہیل چیئر کا استعمال
 منتقلی کا طریقہ

 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 

 وہیل چیئر پر بیڻھنے کا انداز
 و)کشن استعمال کریں اگر ضرورت ہمناسب : (نوٹ

 آیا کہ صارف کے پاؤں فٹ ریسٹ پر مضبوطی سے جمے ہیں۔  .1

 اس بات پر توجہ دیں کہ آیا کہ صارف کے ہاتھ اسپوکس کے مابین پھنسے ہیں۔  .2

 اپنی کمر کو سیدھا رکھیں۔  .3

 

 

 وہیل چیئر  بستر

پر وزن ڈالتے ہوئے وہیل چیئر پر ہاتھ رکھیں، پھر کھڑے ہوں اور مڑیں، اور آہستگی سے  اپنی ڻانگ کے نچلے حصے  .1
 بیڻھنے کے لیے اپنی قوت مجتمع رکھیں۔
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 جب آپ وہیل چیئر میں ہوں تو، اپنے پاؤں کو فٹ ریسٹ پر رکھیں، اور چھوڑنے سے قبل انہیں غیر مقفل کر دیں۔  .2

 

درجے کے زاویے پر بستر کے ایک طرف رکھ دیں، بریکس کو مقفل کر دیں، اور جسم کے تندرست  45وہیل چیئر کو   .3
 کو وہیل چیئر کے ایک حصے کے قریب رکھیں۔ رخ

 

 اپنے جسم کو آگے کو جھکائیں اور اپنے تندرست ہاتھ کے ساتھ مضبوطی سے اگلے آرم ریسٹ کو تھام لیں۔  .4
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 بستر  وہیل چیئر

پنے تندرست ہاتھ سے وہیل اپنے کہولوں کو آگے الئیں، اپنے اوپری جسم کو آگے کو جھکائیں، اور سہارے کے لیے ا  .1
 پر دباؤ کو بڑھائیں۔ چیئر کے آرم ریسٹ کو دبائیں، جب کہ اپنی ڻانگ کے نچلے حصے

  

 
و بستر کی طرف لے جائیں، اور آہستگی سے اپنے تندرست ہاتھ سے بستر کی ایک طرف کو دبائیں، اپنے کولہوں ک  .2

 بیڻھنے کے لیے اپنے تندرست ہاتھوں کے ذریعے طاقت کو مجتمع کریں۔
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 )ایک فرد کے سہارے کے ساتھ( وہیل چیئر  بستر
اسے بستر کے ایک طرف لے جائیں، اور بریکس  درجے کے زاویے  پر 45وہیل چیئر کے فٹ ریسٹ کو ہڻائیں، تقریباً   .1

مقفل کر دیں۔ نگہبان اپنے گھڻنوں کو اک ذرا جھکاتا ہے، جب کہ کمر سیدھی ہو، اور مریض کے کولہوں کو آگے کی طرف 
 لے جاتا ہے۔

ڻانگ کو سہارا دیتا ہے تاکہ مڑنے میں مدد دے سکے، اور  حصےمتاثره  جسم کے سےپیڑو کے مقام نگہبان بغل اور   .2
کی طاقت کا استعمال کرتا ہے، تاکہ مریض کو کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ال سکے۔ (تیار  کے اوپری اور نچلے حصے

 ' کہیں، اور مریض کو اس عمل میں شریک ہونے کے لیے بھرپور طور پر شامل ہونا چاہیے)1-2-3-ہونے کے لیے 'چلو

 
کو آگے کی طرف ہونا چاہیے، اور جب گھڻنے کسی قدر جھک جائیں تو آہستگی سے بیڻھ  مقام کشش ثقلمریض کے   .1

 ﹝→﹞ جانا چاہیے۔

  
 2 تصویر 1 تصویر

 اس امر کو یقینی بنائیں کہ مریض کو چھوڑنے سے قبل وه بیڻھ چکا ہو۔  .2

 یاد رکھنے کے نکات:

 کے متاثره حصے کے بازو کو نہ کھنیچا جائے، تاکہ اس کے کندھے  ہو تو، مریض جب نگہبان نے مریض کو سہارا دیا
 سے بچایا جا سکے۔ چوٹ لگنےکو 

  جب مریض کی نگہداشت کی جا رہی ہو یا اسے تھاما جا رہا ہو تو، درست پوسچر کو برقرار رکھنے پر توجہ دی جائے
 کو تکلیف پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔اور اپنی کمر کو زیاده نہ جھکایا جائے، وگرنہ اس سے کمر 

 اگر ضروری ہو تو، مریض کو منتقل کرنے سے پہلے آرم ریسڻس اور فٹ ریسٹ کو ہڻا دیں۔ 

 

اگر آپ کے ذہن میں اس کتابچے کے موادات سے متعلق سواالت ہوں تو، براه مہربانی اپنے جسمانی تھراپسٹ سے اس متعلق 
 استفسار کریں۔
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