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نام:....................................................................                                       تاریخ:........................................

دستورالعمل منزل
جابجایی از طریق ایستادن با کمک از صندلی به ویلچر

آماده کردن کودک
همان طور که قبال شرح داده شد ویلچر را آماده کنید.

اگر از کمربند جابجایی استفاده می کنید، االن از آن استفاده کنید.
قبل از این که کودک شروع به ایستادن کند، هر دو پا صاف روی زمین هستند.

ممکن است الزم باشد برای این منظور کودک جلوی صندلی بنشیند.

کودک را به جلوی صندلی منتقل کنید. این کار را می توانید با گرفتن زیر لگن کودک و کمک به انداختن وزن 
روی یک طرف و سپس حرکت دادن سمت مقابل آن به جلو انجام دهید.
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حرکت را تکرار کنید و سمت های جابجایی لگن را تغییر دهید تا کودک کامال به لبه صندلی برسد و پاهایش 
روی زمین قرار بگیرد.

روش جایگزین:

می توانید دستانتان را از زیر بغل کودک رد کرده از زیر شانه هایش بگیرید و به او کمک کنید که روی یک 
طرف لگن وزن بیندازد و سمت دیگر را به جلو حرکت دهد، بدین ترتیب به لبه صندلی برسد.

این حرکت را آنقدر تکرار کنید که با عوض کردن سمت جابجایی لگن کودک به لبه صندلی برسد.
نکته: تکنیک خاص بلند کردن هر کودک باید تحت نظر درمانگر بعد از ارزیابی کامل توسط او تعیین و تدوین 

گردد.

دستورالعمل خاص:
....................................................................................................................................
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نام:....................................................................                                       تاریخ:........................................

دستورالعمل منزل
جابجایی ایستاده با کمک از صندلی به ویلچر

رفتن به وضعیت ایستاده
ویلچر را همان طور که شرح داده شد آماده کنید، کودک را هم آماده کنید.

پاهای کودک را در وضعیتی قرار دهید که یکی یا هر دو زانوها بیشتر از 90 درجه خم باشند و پاهای کودک 
صاف روی زمین باشد. پایتان که به ویلچر نزدیک تر است در مقابل ویلچر قرار دهید. با پای دیگرتان یک قدم 

به جلو بردارید و آن پا را بین دو پای کودک قرار دهید.

اگر کودک از شما کوتاه تر است دستانتان را پشت قفسه سینه او بگذارید.
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زانوهایتان را خم کنید و از کودک بخواهید دستانش را روی صندلی قرار دهد، به جلو تکیه کند وخودش را به 
حالت ایستاده بکشاند. در صورت لزوم به کودک کمک کنید.

نکته: کودکانی که قادر نیستند از دستانشان استفاده کنند نمی توانند روی صندلی فشار بیاورند و بایستند.
دست کودک باید روی آرنج، شانه ها یا کمر شما باشد نه به دور گردن شما.

احتیاط: قبل از این که کودک را به وضعیت ایستاده ببرید مطمئن شوید که به سمت جلو تکیه داده و وزنش 
را به سمت جلو انداخته و کمی به جلو خم شده است.

اگر کودک به بلندی شما است، کودک را از کمر بگیرید.
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اگر کودک از شما بلند تر است، از زیر باسن او بگیرید.
نکته: تکنیک خاص بلند کردن هر کودک باید تحت نظر درمانگر بعد از ارزیابی کامل توسط او تعیین و تدوین 

گردد.

دستورالعمل خاص:
....................................................................................................................................
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نام:....................................................................                                       تاریخ:........................................

دستورالعمل منزل
جابجایی از طریق ایستادن با کمک از صندلی به ویلچر

ویلچر را آماده کنید.
کودک را هم آماده کنید و کمک کنید به وضعیت ایستاده درآید.

کودک و کمک کننده هر دو همزمان، زمانی که به جلو ی ویلچر رسیدند بدن خود را می چرخانند. درمانگر وزن 
را روی پای بیرونی می اندازد و روی پاشنه پای دیگر می چرخد. اکنون کودک جلوی ویلچر ایستاده است.

به کودک بگویید تنه خود را به جلو خم کند و از پشت خود را به ویلچر برساند.
از پشت  توانند در رسیدن به ویلچر و دسته ی آن  از دستانشان استفاده نمی کنند، نمی  کودکانی که  نکته: 

کمک کنند.
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به آرامی کودک را به روی صندلی پایین آورید.
نکته: تکنیک خاص بلند کردن هر کودک باید تحت نظر درمانگر بعد از ارزیابی کامل توسط او تعیین و تدوین 

گردد.

دستورالعمل خاص:
....................................................................................................................................
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نام:....................................................................                                       تاریخ:........................................

دستورالعمل منزل
جابجایی از طریق ایستادن با کمک از صندلی به ویلچر

رفتن به وضعیت ایستاده با بند چرمی یا کمربند جابجایی
ویلچر و کودک را همان طور که شرح داده شد آماده کنید.

پاهای کودک را در وضعیتی قرار دهید که یکی یا هر دو زانوها بیشتر از 90 درجه خم باشند و پاهای کودک 
صاف روی زمین باشد. پایتان که به ویلچر نزدیک تر است در مقابل ویلچر قرار دهید. با پای دیگرتان یک قدم 

به جلو بردارید و آن پا را بین دو پای کودک قرار دهید.
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دو طرف کمربند جابجایی را بگیرید. زانوهایتان را خم کنید. از کودک بخواهید صندلی را بگیرد، به جلو وزن 
بیندازد و خود را به وضعیت ایستاده بکشاند. هر زمان الزم بود، به کودک کمک کنید.

نکته: کودکانی که قادر نیستند از دستانشان استفاده کنند نمی توانند روی صندلی فشار بیاورند و بایستند.
دست کودک باید روی آرنج، شانه ها یا کمر شما باشد نه به دور گردن شما.

احتیاط: قبل از این که کودک را به وضعیت ایستاده ببرید مطمئن شوید که به سمت جلو تکیه داده و وزنش 
را به سمت جلو انداخته و کمی به جلو خم شده است.

نکته: تکنیک خاص بلند کردن هر کودک باید تحت نظر درمانگر بعد از ارزیابی کامل توسط او تعیین و تدوین 
گردد.

دستورالعمل خاص:
....................................................................................................................................


