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الغاية
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة مصممة لدعم تدريب العاملين أو المتطوعين لتوفير كرسي متحرك يدوي 
مناسب ووسادة للفتيان والفتيات والنساء والرجال "الذين لديهم إعاقات تحد من حركتهم لكنهم قادرون على الجلوس في وضع 

مستقيم دون دعم إضافي لوضعتهم". 

تتمثل الغاية من "كتيّب التدريب العملي للمشاركين" في تطوير مهارات األشخاص المعنيين بتقديم خدمات الكراسي المتحركة 
ومعارفهم. يحتوي هذا الكتيّب على تمارين سوف تساعد في اختبار معارف المشاركين ومهاراتهم وتطويرها. كما يحتوي 
الكتيّب أيضاً على مواد من المحاضرات، وشرائح العرض )باور بوينت(، والدليل المرجعي، والهدف هو احتفاظ المشاركين 

بنسختهم من كتيّب التدريب العملي للرجوع إليه مستقبالً، إذا دعت الحاجة.

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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ألف – 4: الجلوس في وضع مستقيم
انظر مليّاً إلى كل مثال عن الوضعات المختلفة.	 
اكتب عن أوجه االختالف بينها وبين الجلوس في وضع مستقيم.	 
فّكر في مزايا الجلوس في وضع مستقيم من األمام ومن الجانب.	 

اذكر أوجه االختالف بين وضعة هذا الشخص و"الجلوس في وضع مستقيم".1-

اذكر أوجه االختالف بين وضعة هذا الشخص و"الجلوس في وضع مستقيم".2-
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اذكر أوجه االختالف بين وضعة هذا الشخص و"الجلوس في وضع مستقيم".3-

ما هي المشاكل التي يمكن أن تنجم عن عدم الجلوس في وضع مستقيم؟4-
-1

-2

-3

-4

-5

المستوى األساسي
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ألف – 6: الكرسي المتحرك المناسب
اقرأ قصص جميع المستخدمين.	 
ناقش أياً من الكراسي المتحركة المتاحة ستكون أنسب الحتياجات كل مستخدم.	 
ضع قائمة بثالثة أسباب على األقل تدعو المشاركين إلى التوصية بهذا الكرسي المتحرك لمستخدم الكرسي 	 

المتحرك.
خذ بعين االعتبار احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك الجسدية والبيئية فضالً عن أسلوب حياته – 	 

والميزات التي يحتاج إليها في الكرسي المتحرك.
دّون إجاباتك. 	 

أي من الكراسي المتحركة المتاحة أنسب الحتياجات باو
باو؟ ولماذا؟

يعيش باو في قرية في الريف. لديه بتر في الطرفين السفليين 
فوق مستوى الركبة. قبل تعّرضه لحادث، كان يدير حانوتاً على 

الطريق المار بجانب قريته، ويبيع مواد البقالة. حالياً، هو ال 
يستطيع الوصول إلى الحانوت إال بمساعدة شخص آخر، بما 
أن الدرب الواصل من قريته إلى الطريق طويل )يبلغ طوله 

كيلومتراً تقريباً(، ومليء بالمطبات، ومغمور بالطين في غالب 
األحيان. هذا األمر صعّب عليه وعلى عائلته االستمرار في 

إدارة الحانوت. 
قبل فترة طويلة، كان باو قد حصل على هبة هي عبارة عن 

كرسي متحرك من النوع المخصص للحاالت العظمية. الكرسي 
بات صدئاً، في حين أن قماش تنجيد المقعد ممزق. العجلتان 

األماميتان صغيرتان ومطاط العجلتين الخلفيتين رقيق ومهترئ. 
ليس بوسعه دفع كرسيه المتحرك على الدرب الواصل بين 

كوخه والقرية بما أن عجالت الكرسي تغرز في األرض. هو 
يتمنى لو كان بوسعه الوصول إلى الحانوت بمفرده، بحيث ال 

يضطر إلى االعتماد على زوجته أو أشخاص آخرين ليساعدوه.

أي من الكراسي المتحركة المتاحة أنسب الحتياجات أمانثي
أمانثي؟ ولماذا؟

تبلغ أمانثي من العمر 24 عاماً وتعيش مع عائلتها في بلدة 
صغيرة. كانت قد تعّرضت إلى حادث سيارة بعمر الثامنة 
عشرة وحصل لديها شلل في الطرفين السفليين على أثره. 

ظهرت لدى أمانثي مؤخراً قروح ضغط واحتاجت إلى ستة 
أشهر لتشفى منها.

لدى أمانثي كرسي متحرك شبيه بالكراسي المتحركة من النوع 
المخصص للحاالت العظمية، لكنه ال يوفر لها دعماً جيداً، وهي 

تتعب كثيراً عند الجلوس فيه. هي ال تمتلك وسادة وتعتقد أن 
ذلك هو السبب الذي أدى إلى ظهور قروح الضغط لديها. 

ُدعيت أمانثي إلى االلتحاق بدورة في السكرتارية وهي ترغب 
في حضورها. لكنها قلقة من عدم تمّكنها من الجلوس طوال 

النهار في كرسيها المتحرك الحالي.
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أي من الكراسي المتحركة المتاحة أنسب فيليب
الحتياجات فيليب؟ ولماذا؟

يبلغ فيليب من العمر 62 عاماً، ويعيش في جزيرة صغيرة. 
قبل ستة أشهر، كان قد تعّرض إلى سكتة دماغية. عاد إلى 

بيته بعد أن أمضى شهراً في المستشفى دون كرسي متحرك. 
كان يستلقي في سريره أو يجلس في كرسي في شرفة منزله. 

ليس بوسع فيليب تحريك ذراعه اليسرى أو رجله اليسرى. 
لكنه يسترّد قّوته يوماً بعد يوم وبوسعه اآلن الوقوف في وضع 

مستقيم بمساعدة من أحد أفراد أسرته. وهو يمّرن ذراعه 
اليمنى، ويسعى جاهداً إلى الحصول على كرسي متحرك 
بحيث يتمكن من التحرك أكثر ومن تقليل االعتماد على 

عائلته.
يريد فيليب أن يكون قادراً على التنقل في أنحاء منزله 

الصغير المكون من طابق واحد، وضمن مجتمعه المحلي. 
التضاريس رملية جداً. يمتلك أحد أحفاده سيّارة ويقول إنه 

سيصطحبه في مشاوير خارجية لو كان لديه كرسي متحرك.

أي من الكراسي المتحركة المتاحة أنسب الحتياجات سابينا
سابينا؟ ولماذا؟

تبلغ سابينا من العمر 56 عاماً وتعيش في جزيرة صغيرة. 
بعد والدة ابنها الرابع قبل بضع سنوات، لم تعد قادرة 

على تحريك رجليها كثيراً. بمقدورها أن تقف قليالً، لكنها 
ال تستطيع المشي. ولم يسبق لها أن حصلت على كرسي 

متحرك.
تعيش سابينا في قرية صغيرة بالقرب من البحر – واألرض 

المحيطة بمنزلها وفي القرية وعرة ورملية. هي تُمضي وقتها 
في المساعدة في توفير العناية ألحفادها، وفي طهي الطعام، 
وحياكة المالبس. وليس هناك مجال داخل منزلها للكرسي 

المتحرك، لكن باإلمكان تخزينه تحت المنزل بما أن بيتها يقوم 
على أعمدة.

أي من الكراسي المتحركة المتاحة أنسب لبيئتكم ولماذا؟

-1

-2

-3

-4

-5
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ألف – 7: الوسائد
تمّرن على تفقّد الضغط تحت عظام الورك الناتئة في الجهتين اليسرى واليمنى لدى كل شخص في المجموعة.	 
تأّكد من أن لكل شخص في المجموعة دور للخضوع لالختبار، واخضعه لالختبار.	 
سّجل مستوى الضغط لدى كل شخص في المجموعة في الجدول أدناه.	 

تفّقد الضغط تحت عظام الورك الناتئة لدى جميع مستخدمي الكراسي المتحركة المعّرضين لخطر حصول قروح الضغط لديهم
قبل أن تبدأ، اشرح لمستخدم الكرسي المتحرك الغاية من هذا االختبار.)أ(

اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يرفع نفسه أو أن يميل إلى األمام ليسمح لك بوضع )ب(
رؤوس أصابعك تحت عظام وركه األيمن أو األيسر الناتئة )على أن تكون راحة اليد نحو 

األعلى(

اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يعود إلى الوراء ويجلس على أصابعك. يجب أن )ج(
يكون قادراً على الجلوس جلوساً طبيعياً، ووجهه إلى األمام، وأن يضع يديه على فخذيه.

حدد مستوى الضغط:)د(
المستوى األول = آمن: رؤوس األصابع قادرة على الحركة صعوداً وهبوطاً بمقدار 5 مم أو أكثر.

المستوى الثاني = تحذير: رؤوس األصابع غير قادرة على الحركة ولكن يمكن سحبها بسهولة.
المستوى الثالث = غير آمن: رؤوس األصابع محشورة ويصعب سحبها. 

كّرر العملية تحت عظام الورك الناتئة للرجل الثانية.)هـ(

سّجل مستوى الضغط لدى كل شخص في المجموعة في الجدول التالي.

عظام الورك األيمن الناتئةعظام الورك األيسر الناتئة 

المستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالمستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالشخص األول

المستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالمستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالشخص الثاني

المستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالمستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالشخص الثالث

المستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالمستوى الثالث: oالمستوى الثاني: oالمستوى األول: oالشخص الرابع
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ألف – 8: االنتقاالت
اقرأ قصص المستخدمين.	 
ناقش أفضل طريقة النتقال كل مستخدم للكرسي المتحرك وحّدد السبب.	 
دّون إجاباتك.	 

ما هي طريقة االنتقال األنسب لفريدة؟ ولماذا؟فريدة
تبلغ فريدة من العمر 60 عاماً. وقد أحالها المستشفى المحلي 

إلى مركز خدمة الكراسي المتحركة. كانت قد تعّرضت 
مؤخراً إلى سكتة دماغية، وهي بحاجة إلى كرسي متحرك 

وليس بمقدورها المشي. 
تستطيع فريدة الوقوف قليالً وحمل وزنها. لكنها ال تستطيع 
التوازن على قدميها كثيراً. تعيش فريدة مع ابنتها وعائلتها. 
ابنتها ال تعمل وهي قادرة على مساعدة والدتها في المنزل. 

لدى فريدة كرسي متحرك ذو أربع عجالت مع مسندي 
قدمين متحركين.

ما هي طريقة االنتقال األنسب لخوسيه؟ ولماذا؟خوسيه
بلغ خوسيه من العمر 45 عاماً وهو يستعمل كرسياً متحركاً 
منذ 10 سنوات. لديه بتر في الطرفين السفليين فوق مستوى 
الركبة ويعمل في ورشة إلصالح أجهزة المذياع في السوق 

المحلية. 
حضر خوسيه إلى مركز خدمة الكراسي المتحركة للحصول 

على كرسي متحرك جديد بدالً من كرسيه القديم المهترئ 
جداً.

ما هي طريقة االنتقال األنسب لطاهر؟ ولماذا؟طاهر
طاهر هو شاب يبلغ من العمر 14 عاماً، ويستخدم كرسياً 

متحركاً. أحيل طاهر مؤخراً إلى مركز خدمة الكراسي 
المتحركة للحصول على كرسي متحرك بعد سقوطه من 

أعلى شجرة وتعّرض نخاعه الشوكي لألذى. 
يجيد طاهر استعمال ذراعيه لكنه ليس قوياً بعد. وهو ال 

يستطيع استعمال قدميه على اإلطالق.

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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باء – 3: المقابلة المخصصة للتقييم
يختار كل شخص في المجموعة قصة واحدة ويقرؤها – ويؤدي دور مستخدم الكرسي المتحرك صاحب 	 

القصة. عندما تخضع للمقابلة، استعمل المعلومات الواردة في القصة لإلجابة عن أسئلة المقابلة بأفضل 
طريقة ممكنة.

ال تقرأ قصة المستخدم بصوت مرتفع على مسامع مجموعتك وال تقرأ قصة أي شخص آخر.	 
ليأخذ كل واحد منكم دوره في طرح األسئلة على شخص آخر وليمأل استمارات التقييم الموجودة في 	 

الصفحات التالية.

فيليشيا هي سيدة مسنّة لديها ورم شديد في المفاصل )روماتيزم(، ولديها أوجاع في ذراعيها، ويديها، ورجليها. كما 
أنها غير قادرة على المشي ألكثر من بضع خطوات بسبب األلم وتجد صعوبة في العناية بنفسها.

حضرت فيليشيا إلى جلسة التقييم برفقة ابنتها. وهي تعيش في بلدة صغيرة وهناك ثالث درجات أمام مدخل منزلها. 
ليست لديها أي مشاكل صحية باستثناء ورم المفاصل. كانت معتادة على ارتياد دار العبادة بانتظام لكنها لم تعد 

قادرة على فعل ذلك. وهي تستعمل مرحاضاً غربياً في منزلها.
ال تمتلك أسرتها سيارة وإنما تعتمد على النقل العام. وهي اضطرت إلى القدوم إلى التقييم بسيارة أجرة. لكن تكلفتها 

باهظة بالنسبة لها. هي ال تمتلك حالياً كرسياً متحركاً.

أنطون هو شاب لديه شلل أطفال ويبلغ من العمر 26 عاماً ويعيش في بلدة صغيرة. هو يدرس مهارات الكمبيوتر 
ويرغب كثيراً في أن تكون لديه شركته الخاصة في المستقبل. وقد حضر إلى جلسة التقييم بصحبة زوجته.

قبل فترة طويلة، كان أنطون قد تلقى هبة على شكل كرسي متحرك من النوع المخصص للحاالت العظمية. 
الكرسي صدئ وقماش تنجيد المقعد ممزق. العجلتان األماميتان صغيرتان ورفيعتان. إطارا العجلتين الخلفيتين 

رفيعان للغاية ومهترئان. الكرسي غير مريح ومن الصعب دفعه. يستعمل أنطون ذات المرحاض الذي تستعمله 
عائلته.

دروب بلدته وعرة وغالباً ما ينغرس كرسيه المتحرك فيها. لكن أنطون يرغب في أن يكون قادراً على التنقل من 
بيته إلى مركز التدريب المهني بمفرده. تبلغ المسافة ما يقارب 1500 متر. في الوقت الحاضر، هو يحتاج إلى 

مساعدة من أخيه األصغر عمراً، الذي ال يستطيع دائماً أن يوصله في الوقت المناسب.

تشانتو هي فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً. خسرت كلتا رجليها )من مستوى ما فوق الركبة( خالل زلزال. تعيش 
تشانتو مع عائلتها في شقة في بلدة قريبة، وقد حضرت إلى جلسة التقييم مع أمها واختها األكبر عمراً. لديها كرسي 
متحرك حصلت عليه بعد أن تبّرع به أحد المانحين. هو كرسي متحرك من النوع المخصص للحاالت العظمية لكّن 

مقاسه يناسب البالغين. الكرسي كبير جداً على تشانتو، وهي بحاجة إلى أن تمد نفسها فوق مسندي الذراعين لكي 
تصل إلى إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين، لكنها تجد صعوبة في ذلك. كما أن مسند الظهر 

الخلفي مرتفع للغاية وليست هناك وسادة.
ترغب تشانتو بالعودة إلى المدرسة لكنها غير مرتاحة جسدياً في كرسيها المتحرك، فهي تشعر باإلحراج نظراً 

لعدم قدرتها على تحريك نفسها. كما ترغب في الحصول على كرسي متحرك تستطيع دفعه بنفسها، ويمنحها المزيد 
من الدعم. هي تقول إنها ستستعمل الحافلة المدرسية إذا كان بوسعها اصطحاب كرسيها المتحرك معها.
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حاول إجراء مقابلة مع الشخص الذي يؤدي دور مستخدم الكرسي المتحرك في مجموعتك وامأل استمارة التقييم التالية: 

اسم المعني بالتقييم:___________________________تاريخ التقييم:__________________________

بيانات مستخدم الكرسي المتحرك

االسم_____________________________الرقم:_______________________________

 o أنثى    o العمر:_______________________________ذكر

رقم الهاتف:___________________________البريد اإللكتروني:___________________________

العنوان:__________________________________________________________________

األهداف:_________________________________________________________________

الحالة الجسدية 

o وهن    o سكتة دماغية    o إصابة في النخاع الشوكي    o شلل أطفال    o شلل دماغي 
o تشنجات أو حركات الإرادية

 o الركبة  تحت  أيسر  طرف     o الركبة  فوق  أيسر  طرف     o الركبة  تحت  أيمن  طرف     o الركبة  فوق  أيمن  طرف   بتر: 
 o مشاكل في األمعاء   o مشاكل في المثانة

 o ال     o إذا كان لدى مستخدم الكرسي المتحرك مشاكل في المثانة أو األمعاء، هل هي تحت السيطرة؟    نعم

تفاصيل أخرى: _____________________________________________________________

أسلوب الحياة والبيئة

وصف المكان الذي سيستعمل فيه المستخدم كرسيه المتحرك:

_____________________________________________________________________

المسافة التي يقطعها يومياً: أقل من 1 كم    1-5 كم    أكثر من 5 كم 

 عدد ساعات استعمال الكرسي المتحرك يومياً؟
أقل من ساعة   1-3 ساعات    3-5 ساعات    5-8 ساعات    أكثر من 8 ساعات 

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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عندما ال يكون المستخدم على كرسيه المتحرك، أين يجلس أو يستلقي وكيف )الوضعة والسطح(؟

_____________________________________________________________________

o غير ذلك o ًمحموال o غير واقف o ًواقفا o بمساعدة شخص o طريقة االنتقال: بمفرده

 o مرحاض معّدل لحاجته o مرحاض غربي o )نوع المرحاض )إذا كان ينتقل إلى مرحاض(: مرحاض شرقي )وضع القرفصاء

o ال   o نعم هل يستعمل مستخدم الكرسي المتحرك غالباً وسائل النقل العام/ الخاص؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما نوع وسيلة النقل: سيارة o سيارة أجرة )تاكسي( o حافلة )باص( o غير ذلك________________

الكرسي المتحرك الحالي )إذا كان لدى الشخص كرسي متحرك(

 o ال  o نعم هل يلبي الكرسي المتحرك احتياجات المستخدم؟ 

o ال  o نعم هل يتناسب الكرسي المتحرك مع ظروف بيئة المستخدم؟ 

o ال  o نعم هل يعتبر الكرسي المتحرك مالئماً للمستخدم ويدعم وضعته؟ 

 هل الكرسي المتحرك آمن ومتين؟
o ال  o نعم )يشتمل على وسادة مثالً( 

 هل توفّر الوسادة تخفيفاً مناسباً للضغط
o ال  o نعم )إذا كان المستخدم معرضاً لخطر قروح الضغط(؟ 

التعليقات: ________________________________________________________________

إذا أجيب بنعم عن جميع األسئلة، فقد ال يكون المستخدم بحاجة إلى كرسي متحرك جديد. أما إذا أجيب عن أي من األسئلة بال، فإن المستخدم 
يحتاج إلى كرسي متحرك مختلف أو وسادة مختلفة؛ أو إن الكرسي المتحرك الحالي أو الوسادة الحالية بحاجة إلى إصالح أو تعديالت.
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حاول إجراء مقابلة مع الشخص الذي يؤدي دور مستخدم الكرسي المتحرك في مجموعتك وامأل استمارة التقييم التالية: 

اسم المعني بالتقييم:____________________________تاريخ التقييم:_________________________

بيانات مستخدم الكرسي المتحرك

االسم:_________________________________الرقم:__________________________

o أنثى   o العمر:___________________________________ذكر

رقم الهاتف:__________________________البريد اإللكتروني:____________________________

العنوان:__________________________________________________________________

األهداف:__________________________________________________________________

الحالة الجسدية 

o وهن    o سكتة دماغية   o إصابة في النخاع الشوكي   o شلل أطفال   o شلل دماغي 
  o تشنجات أو حركات الإرادية

 o الركبة  تحت  أيسر  طرف     o الركبة  فوق  أيسر  طرف     o الركبة  تحت  أيمن  طرف     o الركبة  فوق  أيمن  طرف   بتر: 
 o مشاكل في األمعاء   o مشاكل في المثانة

 o ال    o إذا كان لدى مستخدم الكرسي المتحرك مشاكل في المثانة أو األمعاء، هل هي تحت السيطرة؟       نعم

تفاصيل أخرى:__________________________________________________________________

أسلوب الحياة والبيئة

وصف المكان الذي سيستعمل فيه المستخدم كرسيه المتحرك:

___________________________________________________________________________

o أقل من 1 كم   1-5 كم   أكثر من 5 كم المسافة التي يقطعها يومياً:  

 عدد ساعات استعمال الكرسي المتحرك يومياً؟
o أقل من ساعة   1-3 ساعات   3-5 ساعات   5-8 ساعات   أكثر من 8 ساعات

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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عندما ال يكون المستخدم على كرسيه المتحرك، أين يجلس أو يستلقي وكيف )الوضعة والسطح(؟

______________________________________________________________________

o غير ذلك   o ًمحموال   o غير واقف   o واقفا   o بمساعدة شخص   o طريقة االنتقال: بمفرده

 o مرحاض معّدل لحاجته o مرحاض غربي o )نوع المرحاض )إذا كان ينتقل إلى مرحاض(: مرحاض شرقي )وضع القرفصاء

o ال   o نعم هل يستعمل مستخدم الكرسي المتحرك غالباً وسائل النقل العام/ الخاص؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما نوع وسيلة النقل: سيارة o   سيارة أجرة )تاكسي( o   حافلة )باص( o   غير ذلك 
______________

الكرسي المتحرك الحالي )إذا كان لدى الشخص كرسي متحرك(

o ال    o نعم هل يلبي الكرسي المتحرك احتياجات المستخدم؟ 

o ال    o نعم هل يتناسب الكرسي المتحرك مع ظروف بيئة المستخدم؟ 

o ال    o نعم هل يعتبر الكرسي المتحرك مالئماً للمستخدم ويدعم وضعته؟ 

 هل الكرسي المتحرك آمن ومتين؟
o ال    o نعم )يشتمل على وسادة مثالً( 

 هل توفّر الوسادة تخفيفاً مناسباً للضغط
o ال    o نعم )إذا كان المستخدم معرضاً لخطر قروح الضغط(؟ 

التعليقات: ________________________________________________________________

إذا أجيب بنعم عن جميع األسئلة، فقد ال يكون المستخدم بحاجة إلى كرسي متحرك جديد. أما إذا أجيب عن أي من األسئلة بال، فإن المستخدم 
يحتاج إلى كرسي متحرك مختلف أو وسادة مختلفة؛ أو إن الكرسي المتحرك الحالي أو الوسادة الحالية بحاجة إلى إصالح أو تعديالت.
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باء – 4: التقييم الجسدي
على كل عضو في مجموعتكم أن يقيس اآلخرين في المجموعة. سّجل المقاسات أدناه. اكتب اسم الشخص الذي يقيس في الجدول أيضاً.

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:____________________________________________________ 1-

القياس 2:القياس 1:
المقاس )مم(المقاس )مم(مقاسات الجسد

عرض الورك)أ(
اليسارعرض المقعد)ب(

اليمين
اليسارطول بطن الساق)ج(

اليمين
أسفل القفص الصدري)د(

أسفل لوح الكتف)هـ(

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:____________________________________________________ 2-

القياس 2:القياس 1:
المقاس )مم(المقاس )مم(مقاسات الجسد

عرض الورك)أ(
اليسارعرض المقعد)ب(

اليمين
اليسارطول بطن الساق)ج(

اليمين
أسفل القفص الصدري)د(
أسفل لوح الكتف)هـ(

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:____________________________________________________ 3-

القياس 2:القياس 1:
المقاس )مم(المقاس )مم(مقاسات الجسد

عرض الورك)أ(
اليسارعرض المقعد)ب(

اليمين
اليسارطول بطن الساق)ج(

اليمين
أسفل القفص الصدري)د(

أسفل لوح الكتف)هـ(

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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باء – 5: الوصفة )االنتقاء( – ملخصات الكراسي المتحركة
امأل استمارة ملخص معلومات الكرسي المتحرك الخاصة بالكرسي المتحرك الذي أوكله إليك المدرب.	 
سوف تحتاج إلى ما يلي لكي تستكمل عملية ملء االستمارة:	 
النظر إلى الكرسي المتحرك ملياً؛ 	
النظر إلى أي معلومات خطية حول الكرسي المتحرك )إذا كانت متاحة(؛ 	
أخذ المقاسات )إذا لم تكن متوفرة على شكل معلومات خطية(، وهذا أمر قد يستدعي تعديل الكرسي المتحرك إلى  	

الحدين األدنى واألقصى لبعض المزايا القابلة للتعديل في الكرسي.

امأل اســتمارة ملخص معلومات الكرســي المتحرك الخاصة بأي كرســي متحرك متوفر محلياً.  

اسم الكرسي المتحرك:

الصانع/ الموّرد:

الوزن اإلجمالي:المقاسات المتاحة:

الوصف:

طول الهيكل:قابل للطيثابت/ صلب هيكل الكرسي:
يمكن تعديل مستوى الشد صلبمتدٍل/ قماشيمسند الظهر:

يمكن تعديل مستوى الشدصلبمتدٍل/ قماشيالمقعد: 

وسادة حشوة رغوية ال وسادةالوسادة:
وسادة حشوة رغوية ذات مسطحة

حواف

يمكن فكهما أو ثابتانمسندا القدمين:
غير ذلك:إزاحتهما

العجلتان األماميتان 
الصغيرتان:

نصف القطر:
العرض:

مزودتان بإطار دفع معدنينصف القطر:قابلتان للنفخالعجلتان الخلفيتان:

مزودتان بمحور قابل للضبطالعرض:صلبتان

إطار عجلة داخلي 
يمكن إزالتهماصلب

غير ذلك:مقبض طويلمقبض قصيرالمكابح:
غير ذلك:يمكن فّكهما/ إزاحتهماثابتانمسندا الذراعين:

مقبضا دفع الكرسيمقبضا دفع الكرسي

قضيب منع انقالب حزام بطن الساقأجزاء/ خيارات إضافية:
منضدةالكرسي إلى الوراء

غير ذلك:
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المقاســات، وخيارات التعديل، ونطاق التعديل:

المقاس )إذا كان الكرسي المتحرك 
متاحاً بمقاسات مختلفة، ضع قائمة بكل 

المقاسات(

هل هذا المقاس 
قابل للتعديل؟

نطاق التعديل )نطاق التعديل الممكن 
لهذا الكرسي(

النعم

عرض المقعد:

عمق المقعد:

ارتفاع المقعد:

ارتفاع مسند الظهر: 

زاوية مسند الظهر:

ارتفاع مسندي القدمين:

زاوية مسندي القدمين:

ارتفاع مقبضي دفع الكرسي:

طول هيكل الكرسي:

طول قاعدة العجلتين 
الخلفيتين

امأل اســتمارة ملخص معلومات الكرســي المتحرك الخاصة بأي كرســي متحرك متوفر محلياً.  

اسم الكرسي المتحرك:

الصانع/ الموّرد:

الوزن اإلجمالي:المقاسات المتاحة:

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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الوصف:

طول الهيكل:قابل للطيثابت/ صلب هيكل الكرسي:
يمكن تعديل مستوى الشد صلبمتدٍل/ قماشيمسند الظهر:

يمكن تعديل مستوى الشدصلبمتدٍل/ قماشيالمقعد: 
ال وسادةالوسادة:


وسادة حشوة رغوية 

مسطحة
وسادة حشوة رغوية ذات 

حواف

ثابتانمسندا القدمين:


يمكن فكهما أو 
إزاحتهما

غير ذلك:

العجلتان األماميتان 
الصغيرتان:

نصف القطر:
العرض:

مزودتان بإطار دفع معدنينصف القطر:قابلتان للنفخالعجلتان الخلفيتان:
مزودتان بمحور قابل للضبطالعرض:صلبتان

إطار عجلة داخلي 
صلب

يمكن إزالتهما


غير ذلك:مقبض طويلمقبض قصيرالمكابح:
غير ذلك:يمكن فّكهما/ إزاحتهماثابتانمسندا الذراعين:

مقبضا دفع الكرسيمقبضا دفع الكرسي
حزام بطن الساقأجزاء/ خيارات إضافية:


قضيب منع انقالب 
منضدةالكرسي إلى الوراء

غير ذلك:

المقاســات، وخيارات التعديل، ونطاق التعديل:

المقاس )إذا كان الكرسي المتحرك 
متاحاً بمقاسات مختلفة، ضع قائمة 

بكل المقاسات(

هل هذا المقاس 
قابل للتعديل؟

نطاق التعديل )نطاق التعديل 
الممكن لهذا الكرسي(

النعم
عرض المقعد:

عمق المقعد:

ارتفاع المقعد:

ارتفاع مسند الظهر: 

زاوية مسند الظهر:

ارتفاع مسندي القدمين:

زاوية مسندي القدمين:

ارتفاع مقبضي دفع الكرسي:

طول هيكل الكرسي:

طول قاعدة العجلتين الخلفيتين
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امأل اســتمارة ملخص معلومات الكرســي المتحرك الخاصة بأي كرســي متحرك متوفر محلياً.  

اسم الكرسي المتحرك:

الصانع/ الموّرد:

الوزن اإلجمالي:المقاسات المتاحة:

الوصف:

طول الهيكل:قابل للطيثابت/ صلب هيكل الكرسي:

يمكن تعديل مستوى الشد صلبمتدٍل/ قماشيمسند الظهر:

يمكن تعديل مستوى الشدصلبمتدٍل/ قماشيالمقعد: 

ال وسادةالوسادة:


وسادة حشوة رغوية 
مسطحة

وسادة حشوة رغوية ذات 
حواف

ثابتانمسندا القدمين:


يمكن فكهما أو 
إزاحتهما

غير ذلك:

العجلتان األماميتان 
الصغيرتان:

نصف القطر:

العرض:

مزودتان بإطار دفع معدنينصف القطر:قابلتان للنفخالعجلتان الخلفيتان:

مزودتان بمحور قابل للضبطالعرض:صلبتان

إطار عجلة داخلي 
صلب

يمكن إزالتهما


غير ذلك:مقبض طويلمقبض قصيرالمكابح:

ثابتانمسندا الذراعين:


يمكن فّكهما/ 
إزاحتهما

غير ذلك:

مقبضا دفع الكرسيمقبضا دفع الكرسي

حزام بطن الساقأجزاء/ خيارات إضافية:


قضيب منع انقالب 
منضدةالكرسي إلى الوراء

غير ذلك:

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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المقاســات، وخيارات التعديل، ونطاق التعديل:

المقاس )إذا كان الكرسي المتحرك 
متاحاً بمقاسات مختلفة، ضع قائمة 

بكل المقاسات(

هل هذا المقاس قابل 
للتعديل؟

نطاق التعديل )نطاق التعديل الممكن 
لهذا الكرسي(

النعم

عرض المقعد:

عمق المقعد:

ارتفاع المقعد:

ارتفاع مسند الظهر: 

زاوية مسند الظهر:

ارتفاع مسندي القدمين:

زاوية مسندي القدمين:

ارتفاع مقبضي دفع الكرسي:

طول هيكل الكرسي:

طول قاعدة العجلتين الخلفيتين

باء – 5: الوصفة )االنتقاء( – انتقاء المقاس الصحيح للكرسي المتحرك
في كل مثال من األمثلة التالية:

حّدد مقاس الكرسي المتحرك المثالي. 	 
اختر من الكراسي المتحركة المتوفرة أفضل مقاس يناسب ذلك المستخدم.	 

)افترض أن وسادة الكرسي المتحرك التي سيستخدمها المستخدم في كلتا الحالتين بارتفاع 50 مم(.

غّير مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي المقاس )مم(مقاس الجسد1
للكرسي المتحرك

مقاس الكرسي المتحرك

عرض الورك = عرض المقعد380 ممعرض الورك)أ(

المقاس )ب( مطروحاً منه 30-60 مم = 400 مم اليسارعرض المقعد)ب(
عرض المقعد

)إذا كان الطول مختلفاً، استعمل األقصر( 400 مم
اليمين

= قمة وسادة المقعد إلى ارتفاع مسندي 420 مماليسارطول بطن الساق)ج(
القدمين  أو

= قمة وسادة المقعد إلى األرض في حالة 
دفع الكرسي بالقدمين

420 مماليمين
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أسفل القفص )د(
الصدري

= قمة وسادة المقعد إلى قمة مسند الظهر

)المقاس )د( أو )هـ( – بحسب حاجة 
المستخدم( أسفل لوح الكتف)هـ(

380 مم

المقاس المثالي للكرسي المتحرك لهذا المستخدم للكرسي 
المتحرك:

عرض المقعد: 

عمق المقعد: 

ارتفاع مسند الظهر:

من الكراسي المتحركة المتاحة، أي كرسي متحرك وأي 
مقاس يعتبران األنسب للمستخدم؟

غّير مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي المقاس )مم(مقاس الجسد2
للكرسي المتحرك

مقاس الكرسي 
المتحرك

عرض الورك = عرض المقعد420 ممعرض الورك)أ(

المقاس )ب( مطروحاً منه 30-60 مم = 460 مم اليسارعرض المقعد)ب(
عرض المقعد

)إذا كان الطول مختلفاً، استعمل األقصر( 460 مماليمين

طول بطن )ج(
الساق

اليسار
360 مم

= قمة وسادة المقعد إلى ارتفاع مسندي 
القدمين  أو

= قمة وسادة المقعد إلى األرض في حالة 
دفع الكرسي بالقدمين

اليمين
360 مم

= قمة وسادة المقعد إلى قمة مسند الظهر260 ممأسفل القفص الصدري)د(
)المقاس )د( أو )هـ( – بحسب حاجة 

المستخدم( أسفل لوح الكتف)هـ(
 -

المقاس المثالي للكرسي المتحرك لهذا المستخدم للكرسي 
المتحرك:

عرض المقعد: 

عمق المقعد: 

ارتفاع مسند الظهر:

من بين الكراسي المتحركة المتاحة، أي كرسي متحرك 
وأي مقاس يعتبران األنسب للمستخدم؟

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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باء – 7: تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(

القائمة المرجعية: هل الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟
اسم مركز خدمة الكراسي المتحركة:

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:
الرقم المتسلسل للكرسي المتحرك:نوع الكرسي المتحرك:

الكرسي المتحرك بأكمله
ليست هناك حواف حاّدة

ليست هناك أجزاء متضّررة أو مخدوشة 

الكرسي المتحرك يسير في خط مستقيم

العجلتان األماميتان الصغيرتان
تدوران بحّرية

تدوران دون مالمسة شوكتي تثبيت العجلتين

البراغي مثبتة بإحكام

شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة
شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة تدور بحّرية

العجلتان الخلفيتان
تدوران بحّرية

براغي المحور مثبتة بإحكام

العجلتان ممتلئتان بالهواء على النحو الالزم )إذا كانتا قابلتين للنفخ( )عند الضغط باإلبهام، يمكن ضغط العجلة بأقل 
من 5 مم(



إطارا الدفع المعدنيان مثبّتان بإحكام على العجلتين الخلفيتين 

المكابح
تعمل بشكل سليم

مسندا القدمين
مسندا القدمين مثبّتان بإحكام 

هيكل الكرسي
في حالة الكرسي المتحرك القابل للطي – يمكن طيّه وفتحه بسهولة

في حالة الكرسي المتحرك ذي مسند الظهر القابل للطي إلى األسفل – يمكن طي مسند الظهر وفتحه بسهولة

الوسادة
الوسادة داخل الغطاء بالشكل المناسب

الوسادة موضوعة على الكرسي المتحرك بالشكل الصحيح

قماش غطاء الوسادة مشدود بما يكفي دون إفراط

إذا كان للكرسي المتحرك مقعد صلب: الوسادة تغّطي المقعد بالكامل

اسم متفقد الكرسي المتحرك:
التاريخ:التوقيع:
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باء – 8: تصنيع الوسادة

أبعــاد حفرة عظام الورك الناتئة
احسب األبعاد الصحيحة لحفرة عظام الورك الناتئة لكل مستخدم كرسي متحرك في الجدول التالي: 

االرتفاعالعمقالعرض

كرسي متحرك للبالغين – عرض المقعد 360 مم

كرسي متحرك للبالغين – عرض المقعد 460 مم

كرسي متحرك لألطفال – عرض المقعد 280 مم

تصنيع الوسادة
اعمل مع شريك.	 
اتبع التعليمات الواردة أدناه لصنع وسادة. اطرح على المدربين أي سؤال يجول في خاطرك.	 

1- حّدد خطوط القص
استعمل قطعة من حشوة رغوية صلبة أبعادها هي 400 مم x 400 مم x 50 مم	 
يجب أن يتوضع مركز حفرة عظام الورك الناتئة فوق الخط المركزي للوسادة.	 
 	 x بالنسبة لوسادة بهذا الحجم، فإن حفرة عظام الورك الناتئة يجب أن تكون بالمقاسات التالية: 200 مم

200 مم x 35 مم 
ارسم خطوط القص بقلم أسود اللون على الجوانب الستة جميعها للحشوة الرغوية للحفرة.	 

200 
نصف عرض المعقد

األبعاد )مم(

200 
نصف عرض المعقد

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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2- قص حفرة عظام الورك الناتئة: استعمل مشرطاً ذا شفرة حادة أو سكيناً طويلة في عملية القص. استعمل ضربات طويلة بطيئة 
بحيث تقص عند الشد من أجل تحسين السيطرة. 

 أوالً ابدأ القص من الجزء الخلفي من الوسادة متجهاً نحو عمق حفرة عظام	 
الورك الناتئة

ثم انزع "حفرة عظام الورك الناتئة".	 

أعد لصق "طرفي" حفرة عظام الورك الناتئة في مكانهما بالصمغ 	 

3- قص الزوايا داخل حفرة عظام الورك الناتئة. 

4- للحصول على وسادة مقعد متدل: قص جانبي حفرة القاعدة الداخلية بطريقة مائلة 

حددها كما هو ظاهر في الصورة وقصها	 
يساعد القص بهذه الطريقة في المطابقة بين قاعدة الوسادة وشكل 	 
مقعد الكرسي المتحرك المتدلي	 

5- ضع طبقة الحشوة الرغوية العليا فوق الوسادة

توضع طبقة القاعدة )الطبقة األساسية( والطبقة العليا كلتاهما ضمن غطاء الوسادة معاً.	 
ليست هناك حاجة إلى لصق الطبقتين معاً.	 
إذا قسيت الطبقة العليا أو اهترأت، يمكن غسلها وتجفيفها أو استبدالها.	 
يمكن إضافة طبقة رافعة ضمن الغطاء )فوق طبقة القاعدة وتحت طبقة الراحة( لزيادة عمق حفرة الحوض 	 

)حفرة عظام الورك الناتئة(.
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باء – 11: تدريب المستخدم
اقرأ قصص المستخدمين.	 
حّدد ثالث مهارات على األقل من القائمة المرجعية الخاصة بتدريب مستخدم الكراسي المتحركة سيكون في 	 

غاية األهمية أن يعرفها مستخدم الكرسي المتحرك قبل مغادرته لمركز خدمة الكراسي المتحركة مصطحباً 
كرسيه المتحرك الجديد.

تمّرن على تعليم مهارة واحدة إلى مستخدم الكرسي المتحرك )بّدل بين دور موظف مركز خدمة الكراسي 	 
المتحركة، والمدّرس، وعضو العائلة(. تذّكر استخدام طرق التعليم الجيدة التي نناقشها في هذا القسم.

ما هي المهارات التي تعتقد أن موسى موسى
سيستفيد إذا ما تعلمها؟ 

موسى هو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً. سبق أن سقط عن ظهر 
شاحنة قبل عامين وأصبح لديه شلل رباعي. أمضى عاماً في 

المستشفى ثم عاد إلى قريته مصطحباً معه كرسيّاً متحركاً حصل 
عليه على سبيل الهبة. لكن الكرسي المتحرك سرعان ما انكسر ولم 
يعد بمقدور موسى التنقل. كانت قد ظهرت لديه قرحة ضغط سابقاً 

لكنه شفي منها الحقاً.
تلقّى موسى للتو كرسياً متحركاً جديداً مع وسادة للتخفيف من الضغط 
من مركز خدمة الكراسي المتحركة. الكرسي المتحرك مصمم للسير 

على األراضي الوعرة. يشعر موسى بسعادة عارمة ألنه سيذهب 
إلى بيته على متن هذا الكرسي المتحرك ويأمل في أن يصبح أكثر 

استقالالً.

ما هي المهارات التي تعتقد أن سيان سيان
سيستفيد إذا ما تعلمها؟

سيان هو رجل يبلغ من العمر 40 عاماً ولديه طرفان سفليان 
مبتوران فوق مستوى الركبة. هو يستخدم الكرسي المتحرك منذ 

أكثر من 20 عاماً وسبق له أن استخدم خمسة كراس متحركة مع 
مرور الوقت. وقد اكتشف أن هذه الكراسي المتحركة سرعان ما 

تصاب بالعطب.
هو شخص نشط جداً ويعمل في متجر محلي. يتنقل سيان بين بيته 

ومتجره كل يوم على دروب وعرة ومليئة بالمطبات وغالباً ما تكون 
طينية. أوضح لموظفي مركز خدمة الكراسي المتحركة كيف بوسعه 
تحريك الكرسي المتحرك ليقوم على العجلتين الخلفيتين فقط مع رفع 

األماميتين. العجلتين 

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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ما هي المهارات التي تعتقد أن زوي زوي
ستستفيد إذا ما تعلمتها؟

زوي هي فتاة عمرها 16 عاماً. لديها شلل أطفال منذ نعومة أظفارها، 
وهي اآلن غير قادرة على المشي. هي خجولة جداً، ولم يسبق لها 

االلتحاق بالمدرسة. لكن والدتها دّرستها في المنزل وهي ملّمة بالقراءة 
والكتابة. حصلت لتّوها على كرسي متحرك جديد وأظهرت لموظفي 

مركز خدمة الكراسي المتحركة كيف بوسعها االنتقال بسهولة إلى الكرسي 
المتحرك ومنه.

زوي مهتمة بااللتحاق بمدرسة محلية للتعليم المهني – لكنها ال تعتقد أن 
بوسعها الذهاب إلى المدرسة والعودة منها بمفردها. هناك عدة درجات 
أمام مدخل مبنى المدرسة. وهي قلقة أيضاً بخصوص كيفية انتقالها إلى 

المرحاض أثناء وجودها في المدرسة.

باء – 12: عمليات الصيانة واإلصالح
الصيانة:

حّدد ما الذي يمكن إنجازه للعناية بكرسي متحرك ووسادة في المنزل	 

1 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اإلصالح:

راقب عن كثب كل كرسي متحرك متاح لغرض التدريب. 	 
حّدد أيّاً من الكراسي المتحركة بحاجة إلى إصالح )إن كان بحاجة إلى إصالح أصالً(، واقترح كيف يمكن 	 

إنجاز عمليات اإلصالح هذه في مركزكم.
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الكرسي المتحرك )أ(

كيف يمكن إصالحه في مركزكم؟ما الذي يحتاج إلى إصالح؟

الكرسي المتحرك )ب(

كيف يمكن إصالحه في مركزكم؟ما الذي يحتاج إلى إصالح؟

الكرسي المتحرك )ج(

كيف يمكن إصالحه في مركزكم؟ما الذي يحتاج إلى إصالح؟

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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باء – 13: المتابعة
اقرأ كل واحدة من قصص المستخدمين.	 
ناقش ما هي اإلجراءات التي يجب أن تتخذ.	 
امأل استمارة متابعة لكل مستخدم، تتضمن ذكراً ألي إجراءات يجب اتخاذها.	 

هالة

تعيش هالة في بيت واحد مع ابنتها البالغة وعائلتها. وقد تلقّت كرسياً متحركاً عبر مركز لخدمة الكراسي المتحركة 
قبل ستة أشهر. تعّرضت إلى سكتة دماغية قبل عام من اآلن، وهي غير قادرة على المشي. عندما حصلت على 
الكرسي المتحرك، تعلمت كيف تنتقل إليه عبر وضعية الوقوف بمساعدة ابنتها. قالت إنها تريد كرسياً متحركاً 

لتكون قادرة على تقديم مساعدة أكبر في أعمال المنزل، ولكي تتمكن من ارتياد بيت العبادة. 
خالل زيارة المتابعة، قالت هالة إنها لم تغادر منزلها منذ بضعة أشهر. فالطريق إلى بيتها وعر، وهناك درجة أمام 

مدخل المنزل المطل على الطريق. لكنها تستعمل الكرسي المتحرك في المنزل، وتمّكنت من مساعدة ابنتها من 
خالل تقديم يد العون لها في طهي الطعام والعناية بأحفادها. هي تجلس في وضع مستقيم في الكرسي المتحرك الذي 

يُعتبُر في حالة جيدة. وقد تمّكنت من االنتقال من الكرسي المتحرك بنفسها دون مساعدة ابنتها.

دارون

لدى دارون إصابة في النخاع الشوكي. هو يعمل في ورشة إلصالح أجهزة المذياع. تلقّى كرسيه المتحرك ووسادة 
للتخفيف من الضغط قبل عامين. خالل زيارة المتابعة، قال إنه يستعمل كرسيه المتحرك كل يوم للذهاب إلى السوق 

والعودة منه. وهو ليس لديه أي قروح ضغط.
تعّرضت عجلتا الكرسي المتحرك إلى عطب فأصلحهما بنفسه. عندما تفقّد موظف الخدمات االجتماعية الكرسي 

المتحرك الحظ أن أسياخ العجلتين الخلفيتين رخوة وأن هناك برغيان مفقودان من قاعدة المقعد. الحشوة الرغوية 
الناعمة على وسادته أصبحت مسطحة للغاية. هو يجيد الجلوس في كرسيه المتحرك ويقول إنه راٍض تمام الرضا 

عن الكرسي.

طلحة

طلحة هو فتى ال يزيد عمره على 10 أعوام. لديه شلل دماغي خفيف وهو يداوم في مدرسة محلية. ُوِصَف له 
كرسي متحرك بأربع عجالت مطاطية كبيرة مع وسادة تدعم وضعته قبل عام. 

خالل زيارة المتابعة، قال طلحة إنه يستعمل الكرسي المتحرك كل يوم للذهاب إلى المدرسة، ووالده هو من يدفعه 
بما أنه غير قوي بما يكفي لدفع كرسيه بنفسه. الكرسي وْضعُه جيد عموماً ووالده يقول إنه لم يصلح العجلة إال مرة 

واحدة فقط. 
يالحظ موظف مركز خدمة الكراسي المتحركة أن طلحة قد نما وكبر، وأن ساقيه باتتا غير مدعومتين دعماً جيداً 

بمقعد الكرسي المتحرك بما أن مسندي القدمين مرتفعان زيادة عن اللزوم بالنسبة له.
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استمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك
هذه االستمارة مخصصة لتسجيل المعلومات خالل زيارة المتابعة.

1. بيانات مســتخدم الكرسي المتحرك 

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:_______________________الرقم:__________________________________
تاريخ ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:__________________________تاريخ المتابعة:_________________
اسم الشخص المعني بالمتابعة:___________________________________________________________
مكان إجراء المتابعة:     منزل مستخدم الكرسي المتحرك     مركز خدمة الكراسي المتحركة  مكان آخر:__________________

تسجيل اإلجراء الواجب اتخاذه:2. المقابلة

نعم   ال هل تستعمل كرسيك المتحرك بالمقدار الذي ترغبه؟
إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟

نعم   ال هل تعاني من أي مشكلة في استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي المشاكل؟

نعم   ال هل لديك أي أسئلة بخصوص استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي األسئلة؟ هل هناك حاجة إلى المزيد من التدريب؟

نعم   ال هل لدى مستعمل الكرسي المتحرك أي قروح ضغط؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء وصفها )موقعها ودرجتها(

 كيف تقيّم مستوى رضاك عن كرسيك المتحرك على مقياس من 1 إلى 5؟
)1 تعني عدم الرضا و5 تعني راٍض جداً(

التقييم: 

مالحظة:

3. تفقد الكرســي المتحرك والوسادة
نعم   ال هل الكرسي يعمل بشكل جيد واستعماله آمن؟

نعم   ال هل الوسادة في وضع جيد واستعمالها آمن؟
إذا كانت اإلجابة ال عن أي من السؤالين، ما هي المشكلة؟

4. تفقد ضبط الكرســي المتحرك للتأكد من مالءمته
نعم   ال هل وضع الكرسي المتحرك مالئم للمستخدم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟
مستوى اختبار الضغط )1 = آمن، 2 = تحذير، 3 = غير آمن(

)إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك معرضاً لإلصابة بقروح الضغط(
اليسار:
اليمين:

هل يجلس مستخدم الكرسي المتحرك في وضع مستقيم بارتياح عندما يكون 
نعم   ال ساكناً، ومتحركاً، وطيلة اليوم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟

هالة

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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استمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك
هذه االستمارة مخصصة لتسجيل المعلومات خالل زيارة المتابعة.

1. بيانات مســتخدم الكرسي المتحرك 

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:_____________________الرقم:____________________________________
تاريخ ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:__________________________تاريخ المتابعة:_________________
اسم الشخص المعني بالمتابعة:___________________________________________________________
مكان إجراء المتابعة:     منزل مستخدم الكرسي المتحرك     مركز خدمة الكراسي المتحركة  مكان آخر:__________________

تسجيل اإلجراء الواجب اتخاذه:2. المقابلة

نعم   ال هل تستعمل كرسيك المتحرك بالمقدار الذي ترغبه؟
إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟

نعم   ال هل تعاني من أي مشكلة في استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي المشاكل؟

نعم   ال هل لديك أي أسئلة بخصوص استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي األسئلة؟ هل هناك حاجة إلى المزيد من التدريب؟

نعم   ال هل لدى مستعمل الكرسي المتحرك أي قروح ضغط؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء وصفها )موقعها ودرجتها(

 كيف تقيّم مستوى رضاك عن كرسيك المتحرك على مقياس من 1 إلى 5؟
)1 تعني عدم الرضا و5 تعني راٍض جداً(

التقييم: 

مالحظة:

3. تفقد الكرســي المتحرك والوسادة
نعم   ال هل الكرسي يعمل بشكل جيد واستعماله آمن؟

نعم   ال هل الوسادة في وضع جيد واستعمالها آمن؟
إذا كانت اإلجابة ال عن أي من السؤالين، ما هي المشكلة؟

4. تفقد ضبط الكرســي المتحرك للتأكد من مالءمته
نعم   ال هل وضع الكرسي المتحرك مالئم للمستخدم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟
مستوى اختبار الضغط )1 = آمن، 2 = تحذير، 3 = غير آمن(

)إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك معرضاً لإلصابة بقروح الضغط(
اليسار:
اليمين:

هل يجلس مستخدم الكرسي المتحرك في وضع مستقيم بارتياح عندما يكون 
نعم   ال ساكناً، ومتحركاً، وطيلة اليوم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟

دارون
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استمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك
هذه االستمارة مخصصة لتسجيل المعلومات خالل زيارة المتابعة.

1. بيانات مســتخدم الكرسي المتحرك 

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:_____________________الرقم:____________________________________
تاريخ ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:__________________________تاريخ المتابعة:_________________
اسم الشخص المعني بالمتابعة:___________________________________________________________
مكان إجراء المتابعة:     منزل مستخدم الكرسي المتحرك     مركز خدمة الكراسي المتحركة  مكان آخر:_________________

تسجيل اإلجراء الواجب اتخاذه:2. المقابلة

نعم   ال هل تستعمل كرسيك المتحرك بالمقدار الذي ترغبه؟
إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟

نعم   ال هل تعاني من أي مشكلة في استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي المشاكل؟

نعم   ال هل لديك أي أسئلة بخصوص استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي األسئلة؟ هل هناك حاجة إلى المزيد من التدريب؟

نعم   ال هل لدى مستعمل الكرسي المتحرك أي قروح ضغط؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء وصفها )موقعها ودرجتها(

 كيف تقيّم مستوى رضاك عن كرسيك المتحرك على مقياس من 1 إلى 5؟ 
)1 تعني عدم الرضا و5 تعني راٍض جداً(

التقييم: 

مالحظة:

3. تفقد الكرســي المتحرك والوسادة
نعم   ال هل الكرسي يعمل بشكل جيد واستعماله آمن؟

نعم   ال هل الوسادة في وضع جيد واستعمالها آمن؟
إذا كانت اإلجابة ال عن أي من السؤالين، ما هي المشكلة؟

4. تفقد ضبط الكرســي المتحرك للتأكد من مالءمته
نعم   ال هل وضع الكرسي المتحرك مالئم للمستخدم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟
مستوى اختبار الضغط )1 = آمن، 2 = تحذير، 3 = غير آمن(

)إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك معرضاً لإلصابة بقروح الضغط(
اليسار:
اليمين:

هل يجلس مستخدم الكرسي المتحرك في وضع مستقيم بارتياح عندما يكون ساكناً، 
نعم   ال ومتحركاً، وطيلة اليوم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟

طلحة

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 



30

باء – 14: الختام
حّضر عرضاً مدته 10 دقائق لتقدمه أمام المجموعة بأكملها. 

يجب أن يشمل العرض ما يلي:

المعلومات المكتسبة من التقييم:. 1

أهداف مستخدم الكرسي المتحرك )لماذا يريد كرسياً متحركاً(؛	 
احتياجاته الجسدية؛	 
احتياجاته بحسب أسلوب حياته؛	 
ما إذا كان لديه كرسي متحرك حالياً – وما إذا كان هذا الكرسي المتحرك يلبّي احتياجاته؛	 
وجود قروح ضغط حالية أو سابقة أو خطر حصولها مستقبالً؛ 	 
طريقة دفع الكرسي؛	 
وضعة الجلوس دون دعم؛	 
نتائج فحص الحوض ووضعة الورك؛	 

الكرسي المتحرك والوسادة الموصوفان:. 2

نوع الكرسي المتحرك	 
نوع الوسادة	 
أي أجهزة ُوِصفَت لدعم الوضعة.	 

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:. 3

أي مشاكل ُحّددت خالل عملية التفقد وكانت بحاجة إلى حل – وإذا كان ذلك قد حصل، كيف ُحلّت هذه 	 
المشاكل.

تدريب المستخدم:. 4

ما الذي قرر مستخدم الكرسي المتحرك والمجموعة أنه يجب أن يُغّطى في تدريب المستخدم؟	 

رأي مستخدم الكرسي المتحرك:. 5

بعد تلقي مستخدم الكرسي المتحرك للكرسي، هل كانت لديه أي آراء أو مالحظات؟	 

عمليات الصيانة واإلصالح:. 6

بعد استالم الكرسي المتحرك – ما هي احتياجاته من الصيانة التي يجب أن تنفذ وبأي وتيرة؟	 
ما الذي يجب فعله عندما يحتاج كرسي متحرك أو وسادة إلى إصالح؟	 

خطة المتابعة:. 7

ما هي الترتيبات التي اتُخذت للمتابعة؟	 



للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:

 منظمة الصحة العالمية
 20 آفينيو آبيا،

  1211 جنيف 27، 
سويسرا 

www.who.int/disabilities/en/ dar@who.int

http://www.who.int/disabilities/en/
mailto:dar@who.int
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