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المصطلحات
فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في عموم هذه الحزمة التدريبية.

هو جهاز بعجالت يؤّمن الحركة، ويدعم وضعية جلوس الشخص الكرسي المتحرك
الذي لديه صعوبة في الحركة أو التنقل.

هو الكرسي المتحرك الذي يدفعه مستخدمه بنفسه، أو يدفعه شخص الكرسي المتحرك الذي يُدفع باليدين
آخر.

هو كرسي متحرك يلبّي احتياجات المستخدم، ويتناسب مع ظروف الكرسي المتحرك المناسب
بيئته؛ ومضبوط في وضع مالئم للمستخدم ويدعم وضعته؛ وآمن 

ومتين؛ ومتوفّر في البلد؛ ويمكن الحصول عليه، وصيانته، وخدمته 
بطريقة مستدامة في البلد وبتكلفة اقتصادية وميّسرة.

هو مصطلح عام يُقصد به تصميم الكرسي المتحرك، وإنتاجه، توفير الكرسي المتحرك
وتوريده، وصيانته.

كادر المتخصصين في الكراسي 
المتحركة

هم األشخاص الذين يمتلكون مهارات توفير الكرسي المتحرك 
المناسب.

هو جزء من عملية توفير الكرسي المتحرك، ومعني بضمان حصول مركز خدمة الكراسي المتحركة
كل مستخدم على الكرسي المتحرك المناسب.

الشخص الذي لديه صعوبة في الحركة أو التنقل ويستعمل الكرسي مستخدم الكرسي المتحرك
المتحرك لكي يتحرك.
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استهالل
الكرسي المتحرك هو واحد من أكثر األجهزة المساعدة استعماالً بهدف تعزيز قدرة الشخص على التنقل. 

وهو بدوره شرط مسبق للتمتع بحقوق اإلنسان، والعيش بكرامة، ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على أن 
يصبحوا أعضاء أكثر إنتاجية في مجتمعاتهم. وبالنسبة للعديد من الناس، يمكن للكرسي المتحرك المناسب 

والمصمم تصميماً جيداً والمضبوط في الوضع المالئم أن يكون الخطوة األولى باتجاه االندماج في المجتمع 
والمشاركة فيه.

وتؤّكد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن األمم المتحدة، 
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 58-23 المعني باإلعاقة، 
بما في ذلك الوقاية، والتدبير، وإعادة التأهيل، كلها على أهمية الكراسي المتحركة وغيرها من األجهزة 
المساعدة. ولكي تضمن منظمة الصحة العالمية إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الكرسي 
المتحرك المناسب، والسيما في األجزاء األقل موارداً في العالم، وضعت "المبادئ اإلرشادية لتوفير 

الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل" بالشراكة مع الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية والجمعية الدولية لألطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية.

ومن أجل توفير تدريب مناسب للكوادر البشرية، وتأمين نظام جيد لتوفير الكراسي المتحركة باالستناد إلى 
المبادئ اإلرشادية للكراسي المتحركة، وضعت منظمة الصحة العالمية هذه "الحزمة التدريبية الخاصة 

بخدمة الكراسي المتحركة: المستوى األساسي".

آالنا أوفيسر 
منسقة فريق اإلعاقة وإعادة التأهيل

إدارة الوقاية من العنف واإلصابات واإلعاقة
منظمة الصحة العالمية
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

نبذة عن الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي 
المتحركة: المستوى األساسي

المقدمة
في أعقاب صدور "المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات 

الموارد األقل" عام 1،2008 وضعت منظمة الصحة العالمية "الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي 
المتحركة: المستوى األساسي". 

والكرسي المتحرك هو واحد من أكثر األجهزة المساعدة استعماالً لتمكين الشخص من التنقل. وبالنسبة 
لألشخاص الذين يواجهون صعوبة في المشي، يُعتبُر الكرسي المتحرك الذي يلبّي احتياجاتهم الجسدية، 

ويتناسب مع ظروف بيئتهم وأسلوب حياتهم بمثابة أداة أساسية ألنه يُمّكنهم من التمتع بعافية صحية 
واجتماعية واقتصادية أكبر. ويتيح التنقُل الفرَص لمستخدمي الكراسي المتحركة لكي يدرسوا، ويعملوا، 

وينخرطوا في أنشطة ثقافية، ولكي يحصلوا على الخدمات الصحية مثل الرعاية الصحية.

وتتجلّى أهمية التنقل في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن األمم المتحدة التي تدعو إلى 
اتخاذ "تدابير فعالة تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية". ولضمان 
قدرة مستخدم الكرسي المتحرك على التنقل الشخصي الفعال فإنه يحتاج إلى كرسي متحرك يناسبه تماماً، 

ويلبي احتياجاته الخاصة. ويستدعي ذلك اتباع منهجية تقوم على تلبية االحتياجات الفردية.

وإحدى الطرق الفعّالة لتلبية االحتياجات الفردية لمستخدمي الكراسي المتحركة هي توفير هذه الكراسي 
عن طريق مراكز خدمة الكراسي المتحركة. لكن اإلحصائيات تُظهُر أن أقل من %5 ممن يحتاجون إلى 

الكراسي المتحركة المضبوطة في وضع مالئم لهم يحصلون عليها. إضافة إلى ذلك، ليس هناك الكثير من 
فرص التدريب المتاحة لكادر المتخصصين ليكتسبوا المهارات المطلوبة لوصف كرسي متحرك بطريقة 

فعّالة.

وتتمثل الغاية من "الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة: المستوى األساسي" في دعم 
تدريب كادر المتخصصين الذين يضطلعون بأدوار سريرية وتقنية في مراكز خدمة الكراسي المتحركة 
)راجع "المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل"، 

الجدول 4-2( على المستوى األساسي. تدعم الحزمة التدريبية تدريس الجوانب النظرية والعملية المطلوبة 
للبدء بالعمل مع مستخدمي الكراسي المتحركة القادرين على الجلوس في وضع مستقيم دون دعم إضافي 

لوضعتهم. تشمل الحزمة التدريبية: كيفية تقييم االحتياجات الفردية؛ والمساعدة في اختيار الكرسي المتحرك 
األنسب من بين الكراسي المتحركة المتاحة وتجهيزه؛ وتدريب المستخدمين ومقدمي الرعاية على كيفية 

استخدام الكرسي وصيانته؛ وإجراء عملية المتابعة.

 1  منظمة الصحة العالمية. "المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل". جنيف، 2008.

)http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/index.html(
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ويمكن تدريس الحزمة على مدار 35 إلى 50 ساعة تدريبية، رغم أن هذا الفترة قابلة للتمديد أو التقصير 
بحسب االحتياجات الفردية والموارد المتاحة في كل سياق. ونحن نشجع على التمّرن مع مرشد بهدف بناء 

كفاءات العمل باستقاللية وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وتأمل منظمة الصحة العالمية أن تُقّدَم الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة كبرنامج تدريبي 
قصير قائم بذاته لكادر المتخصصين العاملين في الميدان، وأن تُدمج ضمن مناهج البرامج التدريبية لكادر 

المتخصصين في مجال إعادة التأهيل.

الجمهور المستهدف
هذه الحزمة التدريبية مخصصة لجميع المتخصصين أو المتطوعين الذين يُتوقع منهم تقديم خدمات 

الكراسي المتحركة في مكان عملهم. وقد يشمل ذلك العاملين في ميادين الصحة أو إعادة التأهيل أو العاملين 
التقنيين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية، والعاملين في إعادة التأهيل المبنية على المجتمع، 
واالختصاصيين في المعالجة االنشغالية )الوظيفية(، والمعالجين الفيزيائيين، واالختصاصيين في األطراف 

االصطناعية، واالختصاصيين في تقويم العظام، والحرفيين المحليين، والتقنيين، ومستخدمي الكراسي 
المتحركة.

الغرض
ُصّممت الحزمة التدريبية الخاصة بالمستوى األساسي لدعم تدريب المتخصصين أو المتطوعين لكي 

يوفّروا كرسياً متحركاً يدوياً ووسادة مناسبين للفتيات والفتيان والنساء والرجال الذين لديهم إعاقات حركية 
لكنهم قادرون على الجلوس في وضع مستقيم دون دعم إضافي لوضعتهم.

الغرض الرئيسي من الحزمة التدريبية هو تطوير مهارات كادر المتخصصين المشاركين في تقديم خدمات 
الكراسي المتحركة ومعارفهم. وسيساعد تدريس الحزمة التدريبية هذه على:

زيادة عدد مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يحصلون على كرسي متحرك يلبي احتياجاتهم؛	 
زيادة عدد مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يتلقون تدريبات على استخدام الكراسي المتحركة 	 

وصيانتها وكيفية المحافظة على صحتهم أثناء جلوسهم على الكرسي المتحرك؛
زيادة عدد المتخصصين المدربين على تقديم خدمات الكراسي المتحركة من المستوى األساسي؛	 
تحسين كفاءات كادر المتخصصين المعنيين بتوفير خدمة الكراسي المتحركة؛	 
زيادة جودة تقديم خدمة الكراسي المتحركة؛	 
تحقيق تكامل أكبر بين تقديم خدمات الكراسي المتحركة وخدمات إعادة التأهيل.	 

النطاق
تشمل الحزمة التدريبية:

نظرة عامة على الخطوات الثماني لتقديم خدمة الكراسي المتحركة الموصوفة في "المبادئ اإلرشادية 	 
لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل )الجدول 1("؛
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العمل مع مستخدمي الكراسي المتحركة لتقييم احتياجاتهم الخاصة بالتنقل، وتحديد أفضل حل ممكن للتنقل؛	 
توفير كرسي متحرك يدوي مناسب مع وسادة مناسبة؛	 
اعتماد تقنية حل المشاكل بهدف إدخال تعديالت بسيطة على الكرسي المتحرك يمكن أن تساعد في 	 

ضمان ضبط الكرسي في أنسب وضع مالئم للمستخدم؛
إصالح الكراسي المتحركة وصيانتها؛	 
تدريب مستخدمي الكراسي المتحركة بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من كراسيهم المتحركة؛	 
تصنيع وسادة ذات حواف من حشوة رغوية.	 

ويحظى إدخال تعديالت بسيطة على الكرسي المتحرك بأهمية خاصة في األوضاع التي توجد فيها 
محدودية في تشكيلة الكراسي المتحركة اليدوية المتوفرة ومقاساتها. وغالباً ما يكون من الضروري بمكان 

إجراء تعديالت بسيطة لضمان أن يكون الكرسي المتحرك مناسباً تماماً لصاحبه.

وال تتضمن هذه الحزمة التدريبية أي تغطية مفّصلة لموضوع توفير الدراجات ذات العجالت الثالث، على 
الرغم من التطرق إلى قيمة الدراجة ذات العجالت الثالث بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين 

يحتاجون إلى التنقل لمسافات أطول. 

الجدول 1: الخطوات الرئيسـية لتقديم خدمة الكراسـي المتحركة:

اإلحالة والموعدالخطوة 1
التقييمالخطوة 2
الوصفة )االنتقاء(الخطوة 3
التمويل والطلبالخطوة 4
تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(الخطوة 5
ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئمالخطوة 6
تدريب المستخدمالخطوة 7
عمليات الصيانة واإلصالح والمتابعةالخطوة 8

المعارف والمهارات المطلوبة
ليست الخبرة السابقة في تقديم خدمة الكراسي المتحركة مطلوبة. ومع ذلك، فقد ُصّمم برنامج التدريب 

على افتراض أن المشاركين فيه سيمتلكون المعارف والمهارات التالية:

سيكون المشاركون ملّمين باللغة التي سيُدّرس بها البرنامج التدريبي قراءة وكتابة؛	 
سيكون لدى المشاركين دراية أساسية بالحاالت الصحية المعروفة؛ أو اإلعاقات الجسدية التي قد تؤثر 	 

على األشخاص الذين يمكنهم االستفادة من الكراسي المتحركة، بما في ذلك الشلل الدماغي، وبتر 
الطرفين السفليين، وشلل األطفال، وإصابات النخاع الشوكي، والسكتة الدماغية.
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عندما ال يكون لدى المشاركين معلومات بالفعل عن هذه الحاالت الصحية أو اإلعاقات الجسدية، يجب 
على المدربين تضمين هذه المعلومات في إطار جلسة إضافية مخصصة للمعارف األساسية.

الهيكلية
ُصّممت "الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة: المستوى األساسي" بحيث يُدّرسها مدّربون 

ماهرون في تقديم خدمة الكراسي المتحركة األساسية، ويمكنهم أن ينفّذوا عملياً وبكل بثقة الكفاءات التي تُدّرس 
في هذا البرنامج التدريبي. ثّمة مجموعة من الموارد التعليمية، بما في ذلك:

دليل المدرب وأدوات المدرب؛	 
دليل العمل المرجعي للمشاركين )يشار إليه فيما يلي باسم دليل العمل المرجعي(؛	 
كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛	 
استمارات خدمة الكراسي المتحركة؛	 
القوائم المرجعية لخدمة الكراسي المتحركة؛	 
الوسائل المرئية، بما في ذلك شرائح العرض )باور بوينت( )PowerPoint(، ومقاطع الفيديو، 	 

والملصقات الجدارية.

عملية وضع الحزمة
بعد إصدار "المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل" )منظمة 
الصحة العالمية، 2008(، شّكلت منظمة الصحة العالمية مجموعة عمل لوضع الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

الكراسي المتحركة. وعقدت منظمة الصحة العالمية أول اجتماع لمجموعة العمل في تشرين األول/ أكتوبر 
2008 لتحديد نطاق الحزمة التدريبية ومضمونها. وبعد تعميم التعليقات الخاصة بمحتوى الحزمة التدريبية 

المقترحة واستالمها من أكثر من 20 خبيراً ميدانياً، عملت مجموعة أساسية من المساهمين على إعداد كل حزمة 
تدريبية بغية تجريبها ميدانياً.

وفي عام 2010، خضعت الحزمة التدريبية للمستوى األساسي للتجريب في كل من الهند وجزر سليمان وكينيا. 
وقد راقب أعضاء من مجموعة العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية المشّكلة لإلشراف على الحزمة التدريبية 

الخاصة بالكراسي كل دورة تدريبية تجريبية من هذه الدورات. وأُدرجت التعليقات واآلراء التي أبداها المدربون، 
والمشاركون في التدريب، ومستخدمو الكراسي المتحركة المشاركون في جلسات التدريب العملي في الوثائق 

النهائية. وباإلضافة إلى البرامج التجريبية المرتبطة بالحزمة التدريبية للمستوى األساسي، ُوّزعت الحزمة 
لتخضع لمراجعة األقران، وحصلت مجموعة العمل على تعليقات قيّمة من مجموعة من الخبراء في هذا المجال.

مأل جميع المؤلفين المشاركين في وضع الحزمة التدريبية استمارة "إعالن المصالح" ولم يصّرح أي منهم 
عن وجود أي تضارب في المصالح يتعلق بالموضوع.
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ألف: المعارف األساسية
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ألف – 1: مسـتخدمو الكراسي المتحركة
مستخدمو الكراسي المتحركة هم األشخاص الذين لديهم كرسي متحرك بالفعل، أو يمكنهم االستفادة من استخدام 

كرسي متحرك ألن قدرتهم على المشي محدودة. وتشمل قائمة مستخدمي الكراسي المتحركة كالً من:

األطفال والبالغين وكبار السن؛ من الرجال والنساء والفتيات والفتيان؛	 
األشخاص ذوو اإلعاقات الحركية، وأنماط الحياة، واألدوار الحياتية، والخلفيات المختلفة؛	 
األشخاص الذين يعيشون ويعملون في بيئات مختلفة، بما في ذلك المناطق الريفية، وشبه الحضرية، 	 

والحضرية.

ستتباين احتياجات كل مستخدم للكرسي المتحرك. ومع ذلك، فإنهم جميعا بحاجة إلى كرسي متحرك 
مناسب.

 ما هي منافع الكرسـي المتحرك؟

التنقل: تساعد الكراسي المتحركة األشخاص على التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية، والقيام 	 
باألشياء التي يريدون القيام بها.

الصحة: يمكن للكرسي المتحرك أن يحّسن صحة المستخدم بطرق عديدة. فالكرسي المتحرك 	 
المضبوط في الوضع المالئم ويتضّمن وسادة يمكن أن يقلل من المشاكل الشائعة، مثل قروح الضغط 

أو الوضعة السيئة. كما أن الكرسي المتحرك الذي يعمل على ما يُرام، والمضبوط في الوضع 
المالئم، ويمكن دفعه بسهولة، يمكن أن يزيد من النشاط الجسدي للمستخدم، وبالتالي يُسهم في تحسين 

صحته.
االستقاللية: يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة أن يكونوا أكثر استقاللية وأكثر تحّكماً بحياتهم 	 

الخاصة.
تقدير الذات والثقة بالنفس: قد يصبح مستخدمو الكراسي المتحركة أكثر ثقة وأكثر احتراماً لذواتهم 	 

عندما يكون لديهم كراس متحركة تناسبهم ويمكنهم استخدامها على نحو جيد. 
المساهمة في الحياة المجتمعية: يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة زيادة مستوى مشاركتهم في 	 

الحياة المجتمعية باستخدام الكرسي المتحرك. فهو يُمّكنهم، على سبيل المثال، من الذهاب إلى العمل 
أو المدرسة؛ وزيارة االصدقاء؛ وارتياد أماكن العبادة أو األنشطة المجتمعية األخرى.
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ما هو "الكرسـي المتحرك المناسب"؟
الكرسي المتحرك المناسب" هو الكرسي المتحرك الذي:

يلبّي احتياجات المستخدم؛ 	 
يتناسب مع ظروف بيئة المستخدم؛	 
يُعتبر كرسياً مالئماً للمستخدم؛ 	 
يضمن دعم وضعة المستخدم )يساعده على الجلوس في وضع مستقيم(؛	 
يمكن صيانته وإصالحه في البلد.	 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة
دخلت "اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )UNCRPD(" حيّز التنفيذ في 3 أيار/ مايو 

.2008

هناك حقوق إنسان تنطبق على جميع البشر. وترّكز االتفاقية على التأكد من أن الجميع يدركون أن هذه 
الحقوق تنطبق أيضاً على األشخاص ذوي اإلعاقة. وتتكون االتفاقية من 50 مادة مختلفة.

تتناول إحدى المواد، أال وهي المادة 20، "التنقل الشخصي". التنقل الشخصي يعني قدرة المرء على 
التحرك بالطريقة التي يختارها، وفي الوقت الذي يريده. وتنّص المادة 20 على ما يلي: "تتخذ الدول 

األطراف تدابير فعّالة تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية."

تُعتبُر الكراسي المتحركة ومراكز خدمة الكراسي المتحركة مهمة جداً لمساعدة معظم األشخاص الذين لديهم 
إعاقات حركية على اكتساب القدرة على التنقل الشخصي. ويمكن لكادر المتخصصين في مراكز خدمة 

الكراسي المتحركة المساعدة في تطبيق المادة 20 من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
من خالل:

توفير الكراسي المتحركة المناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين يزورون مراكزهم؛	 
مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة في تعلّم كيفية االنتقال من كراسيهم المتحركة وإليها بأنفسهم؛	 
دعم مستخدمي الكراسي المتحركة في تعلّم كيفية دفع كراسيهم بأنفسهم؛	 
تشجيع أفراد األسرة على دعم مستخدمي الكراسي المتحركة ليكونوا مستقلين قدر اإلمكان.	 

هناك حقوق إنسان أخرى يمكن لألشخاص الذين لديهم ضعف حركة التمتع بها بسهولة أكبر إذا كان لديهم 
الكرسي المتحرك المناسب.، أال وهي:

العيش المستقل واإلدماج في المجتمع )المادة 19(؛	 
الحق في التعليم )المادة 24(؛	 
الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه )المادة 25(؛	 
الحق في العمل والعمالة )المادة 27(؛	 
الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة )المادة 29(؛	 
الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة )المادة 30(.	 



8

 اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة 
المادة 20 – التنقل الشـخصي

تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة تكفل لألشخاص ذوي 
اإلعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية، بما في 

ذلك ما يلي:

)أ( تيسير حرية تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة بالطريقة وفي 
الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛

)ب( تيسير حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على ما 
يتسم بالجودة من الوسائل واألجهزة المساعدة على التنقل 

والتكنولوجيات الُمِعينة وأشكال من المساعدة البشرية 
والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛

)ج( توفير التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة والمتخصصين 
العاملين معهم على مهارات التنقل؛

)د( تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل واألجهزة 
المساعدة على التنقل واألجهزة والتكنولوجيات الُمِعينة 

على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل األشخاص ذوي 
اإلعاقة.

مـا الذي يعنيه ذلك؟ 
يجب أن تكفل الدول قدرة األشخاص 

ذوي اإلعاقة على التنقّل باستقاللية 
قدر اإلمكان. ويجب عليها:

مساعدة الناس على التنقل من مكان 	 
إلى آخر.

مساعدة الناس على الحصول على 	 
كرسي متحرك عالي الجودة بتكلفة 

معقولة.
توفير التدريب على كيفية التنقل 	 

من مكان إلى آخر.
 دفع الكيانات/ الشركات 	 

المتخصصة في تصنيع األجهزة 
المساعدة للتفكير في جميع 

االحتياجات المختلفة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة.

ألف – 2: مراكز خدمة الكراسـي المتحركة
تعمل مراكز خدمة الكراسي المتحركة مع مستخدمي الكراسي المتحركة للعثور على أنسب كرسي متحرك 

من بين تلك المتوفرة لكل مستخدم. توضح " المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة" التي وضعتها 
منظمة الصحة العالمية ثماني خطوات يجب على كادر المتخصصين في مراكز خدمة الكراسي المتحركة 

تنفيذها لتوفير كرسي متحرك. هذه الخطوات ملّخصة أدناه. وسيتناول )الفرع باء( من هذا الدليل كل خطوة 
منها بمزيد من التفاصيل. 
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الملخصالخطوة
تختلف طرق إحالة مستخدمي الكراسي المتحركة. اإلحالة والموعد. 1

إذ يمكن للمستخدمين أن يحيلوا أنفسهم أو أن يُحالوا 
عبر شبكات تتكون من العاملين في المجال الصحي 

أو في إعادة التأهيل، أو المتطوعين الحكوميين 
أو غير الحكوميين العاملين على مستوى المجتمع 
أو المحافظة أو المنطقة. وقد تحتاج بعض مراكز 
خدمة الكراسي المتحركة إلى المبادرة إلى تحديد 

المستخدمين المحتملين إذا كانوا ال يتلقون بالفعل أي 
خدمات رعاية اجتماعية أو صحية، أو ال يشاركون 
في األنشطة المدرسية أو المجتمعية أو أنشطة العمل.

يحتاج كل مستخدم إلى تقييم فردي، مع مراعاة نمط التقييم. 2
حياته، وعمله، وظروف بيئته، وحالته الجسدية.

بناًء على المعلومات الواردة في التقييم، توضع الوصفة )االنتقاء(. 3
وصفة طبية للكرسي المتحرك بالتعاون مع الُمستَخِدم 

وأفراد أسرته أو مقدمي الرعاية له. تُفّصل الوصفة 
)االنتقاء( نوع الكرسي المتحرك المحدد، ومقاسه، 
ومزاياه الخاصة، والتعديالت التي يجب أن تُدخل 

عليه. كما تحدد الوصفة أيضاً التدريب الذي يحتاجه 
المستخدم من أجل استخدام الكرسي المتحرك وتوفير 

الصيانة المناسبة له.

يُحّدد مصدر التمويل، ويُطلب الكرسي المتحرك التمويل والطلب. 4
من المخزون الذي يحتفظ به مركز الخدمة أو من 

الموّرد.
تهيئة المنتج . 5

)الكرسي المتحرك(
يحّضر كادر المتخصصين المدربين الكرسي 

المتحرك لتجريبه مبدئياً على المستخدم والتأكد من 
ضبطه في الوضع المالئم له. وبحسب المنتج المتوفر 

ومنشآت الصيانة المتاحة، فإن هذه العملية قد تشمل 
تجميع المنتجات التي توفّرها الشركات المصنعة 
أو المنتجات المصنّعة في ورشة مركز الخدمة، 

والتعديل المحتمل لهذه المنتجات.

يتبع...
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تابع...

الملخصالخطوة
ضبط الكرسي . 6

المتحرك في الوضع 
المالئم

يجّرب المستخدم الكرسَي المتحرك. ثم تُدَخُل 
التعديالت النهائية لضمان تجميع الكرسي المتحرك 
وتركيبه على النحو الصحيح. إذا كانت هناك حاجة 

إلى إدخال تعديالت أو توفير مكونات لدعم الوضعة، 
فقد تكون هناك ضرورة للمزيد من الجلسات للتأكد 

من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.

يحصل المستخدم ومقدمو الرعاية على تدريبات تدريب المستخدم. 7
بخصوص كيفية استخدام الكرسي المتحرك وصيانته 

بأمان وفعالية.

عمليات الصيانة . 8
واإلصالح والمتابعة

يوفّر مركز خدمة الكراسي المتحركة خدمات 
الصيانة واإلصالح للمشكالت التقنية التي ال يمكن 

حلها في المجتمع. ومن المناسب القيام بأنشطة 
المتابعة على مستوى المجتمع قدر اإلمكان.

مواعيد المتابعة هي فرصة للتحقق من مالءمة 
الكرسي المتحرك وتقديم المزيد من التدريب والدعم. 

يعتمد توقيت المتابعة على احتياجات المستخدم 
والخدمات األخرى المتوفرة له. إذا تبيّن أن الكرسي 

المتحرك لم يعد مناسباً، ال بّد من توفير كرسي 
متحرك جديد بدءاً من الخطوة االولى.

منظمة الصحة العالمية. "المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل"،  المصدر: 
الجدول 3-2. جنيف، 2008: 76.

ألف – 3: التنقل بالكرسـي المتحرك
يعيش العديد من مستخدمي الكراسي المتحركة ويعملون في أماكن يصعب عليهم التجول فيها، مثل المناطق 

التي تكون األرض فيها وعرة أو رملية أو طينية، أو حيث توجد درجات أو أرصفة أو مساحات صغيرة 
ضيّقة.

يمكن أن يساعد التدريب على مهارات التنقل بالكرسي المتحرك مستخدمي الكراسي المتحركة على التغلّب 
على بعض هذه العقبات، سواء بمفردهم أو بمساعدة شخص آخر.

فيما يلي وصف لمختلف مهارات التنقل بالكرسي المتحرك.
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مهارات التنقل بالكرسـي المتحرك

سي
كر

ع ال
دفع الكرسي بالطريقة الصحيحة يعني بذل جهد أقل.	 دف

ادفع الكرسي من وضعية الساعة العاشرة وحتى وضعية الساعة 	 
الثانية.

استعمل حركة سلسة طويلة لدفع الكرسي.	 

ران
دو

امسك اإلطار المعدني إلحدى العجلتين الخلفيتين من األمام 	 ال
وامسك اإلطار المعدني للعجلة الخلفية األخرى من الخلف.

اسحب اليد األمامية إلى الوراء وادفع اليد الخلفية إلى األمام في 	 
الوقت ذاته.

ات
در

نح
الم

ود 
يجب تمييل الجسم نحو األمام – هذا األمر يمنع الكرسي من 	 صع

االنقالب إلى الوراء.
أثناء التمّرن، يجب أن يقف أحد المساعدين وراء الكرسي 	 

لدواعي األمان.
عند التوقف أو الراحة يجب إيقاف الكرسي المتحرك بشكل 	 

جانبي.

ات
در

نح
الم

ط 
يجب تمييل الجسم نحو الخلف.	 هبو

يجب ترك إطار الدفع المعدني المثبت على العجلة الخلفية ينساب 	 
بسالسة عبر اليدين.

أصحاب الخبرة في استعمال الكرسي المتحرك الذين يستطيعون 	 
موازنة الكرسي على العجلتين الخلفيتين فقط ربما يستطيعون 

هبوط المنحدر على العجلتين الخلفيتين. وهذا دليل على الكفاءة 
الشديدة.

ين
خر

 اآل
عدة

سا
 بم

رج
الد

ود 
يجب الصعود إلى الخلف.	 صع

يجب إمالة الكرسي إلى الوراء على العجلتين الخلفيتين، بحيث 	 
تستندان إلى الدرجة األولى. 

يسحب الشخص المساعد الكرسي إلى الوراء ونحو األعلى – ما 	 
يعني جّر الكرسي نحو األعلى.

يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك أن يساعد من خالل سحب 	 
اإلطار المعدني للعجلة الخلفية نحو الوراء. 

يمكن لشخص آخر أن يساعد من خالل اإلمساك بهيكل الكرسي 	 
المتحرك من األمام )وليس من مسندي القدمين(.
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ين
خر

 اآل
عدة

سا
 بم

رج
الد

ط 
هبو

يجب النزول إلى األمام.	 
يجب إمالة الكرسي إلى الوراء على العجلتين الخلفيتين.	 
يسمح المساعد للعجلتين الخلفيتين بالتدحرج ببطء، درجة واحدة 	 

في كل مرة.
يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك المساعدة من خالل التحكم في 	 

الكرسي المتحرك عبر اإلمساك باإلطارين المعدنيين للعجلتين 
الخلفيتين.

يمكن لشخص آخر أن يساعد في المحافظة على ثبات الكرسي 	 
المتحرك من خالل اإلمساك بهيكله من األمام )وليس من مسندي 

القدمين(.

تيه
جل

 ع
لى

 ع
نته

واز
وم

ي 
رس

الك
مة 

مقد
فع 

ر

القدرة على رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين 	 
هي حركة مفيدة جداً لمستخدمي الكراسي المتحركة.

يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك رفع العجلتين األماميتين لتجاوز 	 
العوائق الصغيرة والحجارة والمطبّات.

ارجع الكرسي المتحرك إلى الخلف حتى تصبح يداك في موضع 	 
الساعة العاشرة، ثم ادفع الكرسي المتحرك إلى األمام بسرعة.

ارفع العجلتين األماميتين الصغيرتين.	 
بعد التمرين، سيكون بوسعك رفع العجلتين األماميتين الصغيرتين 	 

في الوقت المناسب لتجاوز العوائق الصغيرة.
تأكد دائماً من وجود مساعد يقف خلف مستخدم الكرسي المتحرك 	 

عندما يبدأ بالتمّرن العملي على هذه المهارة.

ً كيف تجعل التمّرن على مهارات التنقل بالكرسـي المتحرك آمنا
ال تقف على مسندي القدمين عند االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه.	 
ابعد أصابعك عن أسياخ العجلتين الخلفيتين والمكابح؛	 
عند تعلّم كيفية صعود المنحدرات، أو رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين، يجب أن 	 

يكون معك دائماً مساعد يقف خلف الشخص الجالس على الكرسي المتحرك.
ال تساعد مستخدم الكرسي المتحرك في صعود الدرجات أو هبوطها إال إذا كنت واثقاً من قدرتك 	 

على التحّكم بالكرسي المتحرك بأمان. إذا لم تكن متأكداً من ذلك، احصل على المساعدة.
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 ألف – 4: الجلوس في وضع مسـتقيم
يقضي معظم مستخدمي الكراسي المتحركة ساعات طويلة جالسين. هذا يعني أن كرسيهم المتحرك ليس 

مجرد وسيلة مساعدة على الحركة. فهو يساعد أيضاً في دعم جلوسهم في وضع مستقيم ومريح.

الجلوس في وضع مسـتقيم / وضعة الجلوس المحايدة

ما هي الوضعة؟
الوضعة هي الطريقة التي تتموضع بها أجزاء جسم اإلنسان. وحيثما يكون ممكناً، يجب أن يدعم الكرسي 

المتحرك المضبوط في الوضع المالئم مستخدمي الكراسي المتحركة في الجلوس في وضع مستقيم. وأحياناً 
يوصف "الجلوس في وضع مستقيم" على أنه وضعة الجلوس المحايدة.

ما أهمية الجلوس في وضع مسـتقيم؟
يساعد الجلوس في وضع مستقيم مستخدمي الكراسي المتحركة بعّدة طرق. فالجلوس في وضع مستقيم مفيد 

لما يلي:

الصحة: تساعد وضعة الجلوس المستقيم في هضم الطعام والتنفس؛	 
االستقرار: وضعة الجلوس المستقيم أكثر استقراراً؛	 
توزيع الوزن: عند الجلوس في وضع مستقيم، يتوّزع وزن الجسم بالتساوي، وهذا يساعد على تقليل 	 

أخطار حصول قروح الضغط؛
الراحة: عندما يتوّزع وزن الجسم بالتساوي، فإن ذلك يعني راحة أكبر بالنسبة للمستخدم؛	 
منع حصول مشاكل في الوضعة: يساعد الجلوس في وضع مستقيم على تقليل احتمال حدوث 	 

تشوهات في العمود الفقري مستقبالً؛
تقدير الذات والثقة بالنفس: يمكن أن يساعد الجلوس في وضع مستقيم في تحسين شعور مستخدمي 	 

الكراسي المتحركة تجاه أنفسهم.

رغم المنافع العديدة للجلوس في وضع مستقيم، إال أن المحافظة على هذه الوضعة طوال اليوم قد يكون 
صعباً في غياب دعم الوضعة. وهذا هو السبب الذي يجعل األشخاص الذين ليس لديهم إعاقة يستخدمون 

وضعات مختلفة على مدار اليوم. أما بالنسبة لمستخدم الكرسي المتحرك الذي يجلس على كرسي متحرك 
طوال اليوم، فإن هذا الكرسي بحاجة إلى توفير الدعم الكافي لمساعدة المستخدم على الجلوس في وضع 

مستقيم بشكل مريح.
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كيف نعرف ما إذا كان الشخص جالساً في وضع مستقيم

انظر من الجانب وتحقّق مما يلي:
الحوض متموضع في وضع مستقيم؛	9
الجذع متموضع في وضع مستقيم، والظهر يتّبع المنحنيات الطبيعية الثالثة؛	9
الوركان مثنيان بما يقارب 90 درجة؛	9
الركبتان والكاحالن مثنيان بما يقارب 90 درجة؛	9
الكعبان تحت الركبتين مباشرةً أو إلى األمام أو الوراء قليالً؛	9
القدمان منبسطتان على األرض أو على مسندي القدمين.	9

انظر من األمام وتحقّق مما يلي:
الحوض مستٍو؛	9
الكتفان مستويان، ومسترخيان، والذراعان حّرتان في الحركة؛	9
الرجالن مفتوحتان )متباعدتان( قليالً؛	9
الرأس منتصب في وضع مستقيم ومتوازن فوق الجسم.	9

كيف يؤثر الحوض على طريقة جلوسـنا
الحوض هو أساس الجلوس في وضع مستقيم. فلكي يكون البناء قوياً ومستقراً، يحتاج إلى أساس متين. 

وبذات الطريقة، لكي يكون اإلنسان مستقراً عند الجلوس يجب أن يكون حوضه قوياً ومستقراً.

عندما يجلس مستخدم الكرسي المتحرك في 
وضع مستقيم، يكون الحوض:

مستوياً )عندما يُنظُر إليه من األمام(؛ و	 
منتصباً أو مائالً قليالً إلى األمام )عندما 	 

يُنظر إليه من الجانب(.

أي تغيّرات في الحوض ستتسبب بتغيّر في األجزاء األخرى من الجسم. إذا لم يكن الحوض منتصباً، فمن 
الصعب الجلوس في وضع مستقيم.

نظرة أمامية إلى الحوض                 نظرة جانبية إلى الحوض
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يتحرك الحوض بطرق مختلفة. ويوضح الجدول أدناه أربع حركات مختلفة في الحوض وكيف يتغيّر الجسم 
عند القيام بكل حركة.

التغيّرات في الجسمالصورة اإليضاحيةالحركة
الدوران إلى األمام: )ميالن 

الحوض إلى األمام(.

نظرة جانبية إلى الحوض

يستقيم الجسم ويتراجع الكتفان إلى الخلف.	 
يزداد انحناء العمود الفقري فوق الحوض.	 

الدوران إلى الخلف: )ميالن 
الحوض إلى الخلف(.

نظرة جانبية إلى الحوض

يستدير الجسم مع اتجاه الكتفين إلى األمام.	 

الميالن إلى الجانبين: )الميالن 
الجانبي(.

نظرة خلفية إلى الحوض

ينحني الجسم إلى أحد الجانبيين.	 

الدوران.

نظرة ُعلوية

يدور باقي الجسم أيضاً.	 
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ألـف – 5: قروح الضغط
قروح الضغط هي منطقة متضّررة من الجلد واللحم. يمكن لقروح الضغط أن تتشّكل خالل ساعات، لكن 

نتائجها يمكن أن تدوم لعّدة أشهر وقد تتسبّب بالوفاة.

ما الذي يسـبب قروح الضغط؟
األسباب الرئيسية الثالثة لقروح الضغط هي التالية:

الضغط: يمكن أن تحدث قروح الضغط بسبب الضغط على الجلد جّراء الجلوس 
أو االستلقاء في الوضعية ذاتها لفترة طويلة دون أن أي حركة.

مستخدمو الكراسي المتحركة تحديداً معّرضون للخطر، ألنهم قد يُمضون وقتاً 
طويالً كل يوم في الجلوس على كراسيهم المتحركة. وما لم يُخفف هذا الضغط، 

فإن قروح الضغط يمكن أن تتطور لديهم بسرعة.

االحتكاك: االحتكاك هو نوع من الحك الدائم للجلد. على سبيل المثال، يمكن أن 
يسبب حك الذراع بالعجلة أو بمسند الذراع أثناء تحريك الكرسي المتحرك قروح 

ضغط.

السحج: يحصل السجح عندما يبقى الجلد ثابتاً ويتعّرض للشد أو الضغط عليه 
أثناء تحرك العضالت أو العظام.

على سبيل المثال، عندما يجلس مستخدم الكرسي المتحرك "مسترخياً" على 
الكرسي المتحرك، قد يتعّرض الجلد للضرر نتيجة السحج من عظام الورك 

الناتئة عندما يتراجع الحوض إلى الخلف، أو من ضغط عظام الظهر للجلد على 
مسند الظهر.

عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشـّكل قروح الضغط
إضافة إلى األسباب الرئيسية الثالثة لقروح الضغط، هناك عدد من األشياء التي تزيد من احتمال حصول 

قروح ضغط لدى الشخص. تسمى هذه العوامل كلها "عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشّكل قروح 
الضغط".

تشمل عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشّكل قروح الضغط ما يلي:
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عدم قدرة الشخص على الشعور )التراجع في اإلحساس(: أي شخص ال يستطيع أن يشعر، أو لديه 	 
صعوبة في الشعور باللمس على ردفيه )مثل معظم األشخاص الذين لديهم شلل نصفي سفلي أو 

شلل رباعي(، أو إليتيه، أو ساقيه معّرض لخطر تشّكل قروح الضغط لديه.
عدم قدرة الشخص على الحركة: عندما ال يستطيع الشخص الحركة، فهو غير قادر على التخفيف 	 

من الضغط.
الرطوبة الناجمة عن العرق أو الماء أو سلس البول: الرطوبة تنعّم البشرة وتزيد من سهولة 	 

تعّرضها للتلف. إذا لم يكن لدى المستخدم طريقة للتحكم بوظيفتي المثانة واألمعاء، يمكن للبول 
والبراز أن يحرقا الجلد ويؤذيانه.

الوضعة السيئة: يمكن أن يسبب عدم الجلوس في وضع مستقيم زيادة في الضغط في منطقة واحدة.	 
قروح الضغط السابقة أو الحالية.	 
التغذية السيئة وعدم شرب كميات كافية من المياه: يُعتبُر النظام الغذائي الجيد، بما في ذلك شرب 	 

كمية كافية من المياه، مهماً لضمان حصول الجسم على السوائل والمغذيات للحفاظ على صحة 
الجلد والتئام الجروح.

التقدم في العمر )الشيخوخة(: غالباً ما يكون لدى المسنين جلد رقيق وضعيف ويمكن أن يتضرر 	 
بسهولة.

الوزن )قلة الوزن أو زيادته(: قد يواجه األشخاص الذين لديهم زيادة في الوزن ضعفاً في تدفق 	 
الدم في جلدهم الذي يمكن أن يتضرر بسهولة وأال يُشفى على نحو سليم. أما مستخدمو الكراسي 
المتحركة الذين لديهم نقص في الوزن فمعّرضون لخطر تشّكل قروح الضغط لديهم ألن عظامهم 

ليست محمية جيداً. فالجلد الواقع فوق المناطق العظمية يمكن أن يتأذى بسرعة.
المناطق الشائعة الحساسة للضغط:

ما الذي يمكن فعلهالدرجات األربع لقروح الضغط
عالمة حمراء أو داكنة على جلد الشخص. ال يتالشى 1

االحمرار أو التغيّر في اللون في غضون 30 دقيقة بعد 
إزالة الضغط.

أزل الضغط عن تلك المنطقة على الفور.	 
ابعد الضغط عن تلك المنطقة حتى يشفى الجلد 	 

بالكامل. قد يعني هذا الراحة في الفراش.
حّدد السبب وعالجه.	 
علّم مستخدم الكرسي المتحرك كيف تتشكل 	 

قروح الضغط وكيف يقي نفسه منها في 
المستقبل.

يتبع...

نظرة خلفية نظرة جانبية    
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...تابع

ما الذي يمكن فعلهالدرجات األربع لقروح الضغط
جرح سطحي. قد تبدأ الطبقة العلوية من الجلد بالتقشر 2

أو تظهر عليها بثور.
اتبع اإلجراءات الخاصة بقروح الضغط من 

الدرجة األولى.
أحل الشخص إلى عامل رعاية صحية خبير من 

أجل عالج قروح الضغط.
تحتاج قروح الضغط المفتوحة إلى تنظيف 

وضمادات ومراقبة دقيقة للتأكد من التئامها وعدم 
التهابها.

قد تتطلب جروح الدرجة الرابعة إجراء جراحة.

جرح عميق؛ مع فقدان البشرة بالكامل.3

جرح غائر يمتد عبر العضالت وربما يصل إلى 4
العظام.

كيـف يمكن الوقاية من قروح الضغط؟
استعمل وسادة تخفف من الضغط: تساعد وسادة التخفيف من الضغط على 
تقليل الضغط. يجب إعطاء أي شخص معّرض لخطر تشّكل قروح الضغط 

لديه وسادة للتخفيف من الضغط.

أجلس في وضع مستقيم: يساعد الجلوس في وضع مستقيم على توزيع 
الوزن بالتساوي. وهذا يقلل من الضغط تحت األجزاء العظمية، ويساعد 

على تقليل القروح الناتجة عن الضغط. كما يساعد الجلوس في وضع 
مستقيم في تجنّب قروح الضغط الناتجة عن السحج.

يمكن لكادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة مساعدة مستخدمي 
الكراسي المتحركة على الجلوس في وضع مستقيم من خالل التأكد من 

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، وشرح سبب أهمية الجلوس 
في وضع مستقيم.

استعمل تقنيات التخفيف من الضغط: يمكن أن يكون التخفيف المنتظم من 
الضغط فعاالً في الحيلولة دون تشّكل قروح الضغط. انظر أدناه للحصول 

على مزيد من المعلومات حول كيفية التخفيف من الضغط.
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ُكْل جيداً واشرب كميات كبيرة من المياه: يمكن لنظام غذائي 
متوازن جيداً ومكّون من الخضار والفواكه واللحوم الطازجة أن 

يساعد في الوقاية من قروح الضغط.

سيساعد شرب الكثير من المياه في الحفاظ على صحة البشرة 
والوقاية من قروح الضغط.

إذا كنت قلقاً بشأن النظام الغذائي الذي يتّبعه مستخدم الكرسي 
المتحرك، فّكر في إحالته إلى مركز خدمة يمكن أن يساعده.

 تجنّب االحتكاك: تأّكد من أن الكرسي المتحرك مضبوط في 
الوضع المالئم وليس له حواف خشنة.

علّم مستخدمي الكراسي المتحركة الفاقدين للقادرة على 
اإلحساس كيف يتحققون من عدم وجود احتكاك بين أجزاء من 

أجسامهم والكرسي المتحرك.

علّم مستخدمي الكراسي المتحركة كيف يتوخون الحذر عند 
االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه.

تجنّب الرطوبة: يجب نصح مستخدمي الكراسي المتحركة 
بتغيير المالبس المبللة أو المتسخة على الفور، وعدم استخدام 

وسادة مبللة.

يمكن أن يقلل برنامج التحكم بوظيفتي األمعاء والمثانة من 
مشاكل الرطوبة. كما أن إحالة مستخدمي الكراسي المتحركة 

الذين لديهم مشكلة سلس البول إلى مركز للخدمة يمكن أن يكون 
مفيداً لهم.

تفقّد الجلد كل يوم: يمكن لقروح الضغط أن تتشّكل بسرعة. 
من المهم اكتشاف قروح الضغط بسرعة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.

شّجع مستخدمي الكراسي المتحركة المعّرضين للخطر على 
فحص جلدهم كل يوم. يمكنهم أن يتفقّدوا أنفسهم باستخدام مرآة، 

أو أن يطلبوا من أحد أفراد العائلة إجراء التفقد.

إذا رأوا منطقة حمراء أو داكنة من الجلد )قروح ضغط من 
الدرجة األولى(، فيجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الالزمة 

للتخفيف من الضغط على تلك البقعة على الفور.
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أثناء االضجاع أو الجلوس غيّر وضعيتك بانتظام: يساعد 
تغيير الوضعية بانتظام على التخفيف من الضغط. على 
سبيل المثال، غيّر وضعيتك من الجلوس إلى االضجاع.

هذا مهم خصوصاً في حالة الشخص المعّرض لعدد من 
عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشّكل قروح الضغط 

لديه، أو لديه قروح ضغط شفيت مؤخراً.
الناس الذين ال يستطيعون تغيير وضعيتهم هم في خطر.

تقنيـات التخفيف من الضغط
يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة التخفيف من الضغط الناتج عن عظام الورك الناتئة أثناء جلوسهم على 

الكرسي المتحرك. وستختلف كيفية القيام بذلك، اعتماداً على مقدار قوتهم وتوازنهم.

يحتاج كادر المتخصصين في مراكز خدمة الكراسي المتحركة إلى تعليم جميع مستخدمي الكراسي 
المتحركة الذين هم عرضة لخطر تشّكل قروح الضغط لديهم طريقة واحدة على األقل للتخفيف من 

الضغط.

االنحناء إلى األمام:
طريقة مناسبة لمعظم

مستخدمي الكراسي المتحركة.

باستقاللية: لألشخاص القادرين على 
التوازن ولديهم ما يكفي من القوة.

بمساعدة شخص: لألشخاص الذين 
لديهم ضعف في التوازن والقوة.

الميالن الجانبي: طريقة مناسبة 
لمستخدمي الكراسي المتحركة 

ذوي القوة والتوازن المحدودين.

قد يشبك بعض مستخدمي الكراسي 
المتحركة ذراعهم بمقبض الدفع 

ليدعموا أنفسهم.
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ألف – 6: الكرسـي المتحرك المناسب

أجزاء الكرسي المتحرك

تعريف "الكرسـي المتحرك المناسب"
يرجى الرجوع إلى الجلسة ألف – 1: مستخدمو الكراسي المتحركة.

تلبية احتياجات مسـتخدم الكرسي المتحرك
يجب أن يسّهل الكرسي المتحرك المناسب على مستخدمي الكراسي المتحركة تنفيذ األشياء التي يرغبون 

في تنفيذها. فمستخدمو الكراسي المتحركة يحتاجون إلى االنتقال إلى كرسيهم المتحرك ومنه، ودفع كرسيهم 
المتحرك، وطي الكرسي المتحرك لنقله وتخزينه، وأداء أنشطتهم اليومية. ويمكن أن يسّهل النوع الصحيح 

من الكراسي المتحركة على مستخدم الكرسي المتحرك إنجاز كل هذه المهام. انظر األمثلة أدناه.

الوسادة 

مقبض دفع الكرسي
المسند الخلفي

العجلة الخلفية

القضيب المعدني 
للمقعد

 قضبان تعليق
مسند القدم

إطار الدفع المعدني المثبت 
على العجلة الخلفية

العجلة األمامية الصغيرة

المكابح

المقعد

حزام بطن الساق

مسند القدم

مسند الذراع
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االنتقاالت

االنتقال إلى الكرسـي المتحرك ومنه
ينتقل مستخدمو الكراسي المتحركة إلى الكرسي المتحرك ومنه بطرق مختلفة، اعتماداً على قدراتهم 

البدنية. يمكن لميزات الكرسي المتحرك المختلفة أن تسّهل عمليات االنتقال. هناك ثالث ميزات تسّهل 
عمليات االنتقال وهي: مسندا الذراعين، ومسندا القدمين، والمكابح.

يُعتبُر مسندا الذراعين القابلين لإلزالة، أو مسندا الذراعين اللذين 
يتبعان خطى العجلتين الخلفيتين، أسهل لألشخاص الذين ينتقلون إلى 

الكراسي المتحركة ومنها بشكل جانبي.

قد يحتاج األشخاص الذين ينتقلون إلى الكرسي المتحرك ومنه عبر 
وضعية الوقوف إلى مسندي ذراعين لمساعدتهم على الوقوف.

مسندا القدمين اللذين يمكن إزاحتهما جانباً مفيدان لألشخاص الذين 
ينتقلون إلى الكرسي المتحرك ومنه.

قد يفّضل األشخاص الذين يرغبون في االنتقال إلى األرض كرسياً 
متحركاً مع مسندي قدمين يمكن إزاحتهما جانباً.

المكابح مهمة لجميع مستخدمي الكراسي المتحركة. وهي ضرورية 
للحفاظ على ثبات الكرسي المتحرك أثناء انتقال الشخص إليه ومنه.

دفع الكرسي المتحرك
يدفع مستخدمو الكراسي المتحركة كرسيهم المتحرك بطرق مختلفة. فالعديد منهم يدفعون الكرسي المتحرك 

بذراعيهم، بينما يدفع بعض مستخدمي الكراسي المتحركة الكرسي المتحرك بأقدامهم – أو بذراع واحدة 
وقدم واحدة. يحتاج بعض مستخدمي الكراسي المتحركة إلى شخص لدفع الكرسي المتحرك نيابةً عنهم 

لبعض الوقت أو طوال الوقت.

يكون دفع الكرسي المتحرك يدوياً أسهل عندما يكون مسندا الذراعين ومسند الظهر على االرتفاع الصحيح.
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مسند الظهر مرتفع زيادة عن 
اللزوم. ال يمكن لمستخدم 
الكرسي المتحرك تحريك 

ذراعيه وكتفيه بطريقة مريحة 
لدفع الكرسي.ة إلى العجلتين 

الخلفيتين لدفع الكرسي.

مسندا الذراعين مرتفعين 
زيادة عن اللزوم. ال يمكن 
لمستخدم الكرسي المتحرك 

الوصول بطريقة مريحة 
إلى العجلتين الخلفيتين لدفع 

الكرسي.

عندما يكون مسند الظهر منخفضاً، فإن مستخدم الكرسي المتحرك يتمتع بحرية تحريك 
كتفيه لدفع الكرسي.

بالنسبة لمستخدم الكرسي المتحرك الذي يمكنه الجلوس في وضع مستقيم ويتمتع 
بتوازن جيّد، يُعدُّ هذا ارتفاعاً جيداً لمسند الظهر.

يكون دفع الكرسي المتحرك أسهل إذا تمّكن مستخدم الكرسي المتحرك من 
الوصول إلى إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين بطريقة مريحة.

يجب تحديد موضع العجلة الخلفية 
بحيث عندما يمسك مستخدم 

الكرسي المتحرك بالجزء العلوي 
من إطار الدفع المعدني المثبت 

على العجلة الخلفية، ينحني مرفقه 
بزاوية 90 درجة.

هذه وضعية جيد لدفع الكرسي.

إذا كانت العجلة الخلفية أكثر 
رجوعاً إلى الوراء، يكون دفع 

المستخدم للكرسي المتحرك أكثر 
إرهاقاً.

تعتبر حركة رفع مقدمة الكرسي المتحرك والسير على عجلتيه الخلفيتين مفيدة للسير على األرض 
الوعرة، وصعود األرصفة وهبوطها، وكذلك هبوط المنحدرات.

في بعض الكراسي المتحركة 
يكون موقع العجلة الخلفية قابالً 

للتعديل. فموقع العجلتين الخلفيتين 
يؤثّر على مدى سهولة تحريك 
الكرسي المتحرك ليقوم على 

العجلتين الخلفيتين فقط مع رفع 
العجلتين األماميتين والسير به.

إذا انتقل موقع العجلتين الخلفيتين 
إلى األمام، فمن السهل رفع مقدمة 

الكرسي المتحرك والسير على 
عجلتيه الخلفيتين.

إذا انتقل موقع العجلتين الخلفيتين 
إلى الوراء، فإنهما تصبحان 
أكثر استقراراً، ولكن سيكون 

من الصعب رفع مقدمة الكرسي 
المتحرك والسير على عجلتيه 

الخلفيتين.
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بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين 
يدفعون الكرسي المتحرك بأقدامهم، فإن 
ارتفاع المقعد عن األرض )بما في ذلك 

الوسادة( مهم جداً.
يُعتبُر مسندا القدمين اللذين يمكن تحريكهما 

وإزاحتهما جانباً ضروريين أيضاً.
قد يفّضل بعض المستخدمين الذين يدفعون 
الكرسي بأقدامهم وجود صينية أو مسندين 

للذراعين حتى يتمكنوا من االنحناء إلى 
األمام أثناء الدفع.

دفع الكرسي المتحرك 
بالقدمين أسهل إذا كان 

مستخدم الكرسي المتحرك 
يتمتع بما يكفي من القوة 
في ساق واحدة، وبوسعه 

الجلوس وحوضه مستند إلى 
مسند ظهر الكرسي المتحرك 

وقدماه مستويتان على 
األرض.

وزن الكرسي المتحرك مهم خصوصاً في 
حالة األطفال. إذا كان الكرسي المتحرك 

ثقيالً، فإن ذلك قد يصعّب على الطفل 
التحكم بهذا الكرسي.

يحتاج دفع الكرسي المتحرك 
الثقيل إلى المزيد من الجهد 
– سواء أكان الدفع باليدين 

أم بالقدمين، أم بمساعدة 
شخص.

ومع ذلك، إذا كان تصميم 
الكرسي المتحرك جيداً، 

وكان الكرسي جيّد التوازن، 
فقد ال يشّكل الوزن مشكلة 

كبيرة.

طي الكرسي المتحرك
يستدعي نقل الكرسي المتحرك أو تخزينه، طي الكرسي. وعادةً ما يُطوى الكرسي المتحرك بطريقتين 

رئيسيتين.
الكراسي المتحركة القابلة للطي بشكل متصالب تطوى بحيث يلتصق 

جانباها معاً. وفي بعض األحيان من الممكن فك العجلتين الخلفيتين 
أيضاً. 

يمكن للكراسي المتحركة القابلة للطي بشكل متصالب أن تكون مفيدة 
لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين يحتاجون إلى المرور بانسياب عبر 

المداخل الضيقة.
يفّضل بعض األشخاص الكرسي المتحرك القابل للطي بشكل متصالب 
لسهولة نقله. فعلى سبيل المثال، قد يكون هذا الكرسي أنسب في ممر 

الحافلة )الباص(.
أحد عيوب بعض الهياكل القابلة للطي بشكل متصالب هو أن آلية 

الطي يمكن أن تضعف، ما يجعل الكرسي المتحرك يُعطي شعوراً بعدم 
االستقرار. ثم يصبح دفعه أصعب.
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بعض الكراسي المتحركة ذات الهيكل الثابت 
قابلة للطي أيضاً. يمكن طي مسند الظهر 

نحو األسفل باتجاه المقعد ويمكن فك العجلتين 
الخلفيتين.

تتمثل إحدى مزايا الهياكل الصلبة في أنها 
يمكن أن تكون أكثر متانة، حيث إنها تضّم 

عدداً أقل من األجزاء المتحركة.

مزاولة األنشطة
هناك العديد من ميزات الكرسي المتحرك التي تؤثر على كيفية مزاولة مستخدم الكرسي المتحرك ألنشطة 

حياته اليومية. فعلى سبيل المثال، ستحدد الميزات التي تساعد مستخدم الكرسي المتحرك على دفع 
الكرسي )والموضحة أعاله( مدى سهولة مشاركته في األنشطة. وفيما يلي بعض األمثلة األخرى.

طول هيكل الكرسي المتحرك: يمكن أن يؤثر الطول اإلجمالي 
للكرسي المتحرك على مدى سهولة استخدامه في المساحات 

الصغيرة أو صعوبته. وبالنسبة لشخص يقضي معظم وقته في 
الداخل، قد يكون الخيار األفضل هو الكرسي المتحرك القصير.

يُقاس طول الهيكل من الجزء الخلفي األقصى من الكرسي 
المتحرك إلى الجزء األمامي األبعد.

مسندا الذراعين: مسندا الذراعين المرتفعان قد يصعّبان على 
المستخدم تقريب الكرسي من منضدة أو مكتب.

تذّكر: يساعد الكرسي المتحرك المناسب على تلبية احتياجات المستخدمين. ويشمل ذلك تسهيل األمر عليهم لفعل 
األشياء التي يحتاجون إلى فعلها ويريدون فعلها.

Frame lengthطول هيكل الكرسي
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تناسـب الكرسي المتحرك مع ظروف بيئة مستخدمه
هناك أنواع مختلفة من الكراسي المتحركة التي تناسب بيئات مختلفة. والميزات الرئيسية التي تؤثر على 

كيفية أداء الكرسي المتحرك لوظائفه في بيئة مختلفة هي:

المسافة الواقعة بين العجلتين األماميتين والعجلتين الخلفيتين )قاعدة العجالت(؛	 
مقاس العجالت وعرضها.	 

المسافة بين العجلتين األماميتين والعجلتين الخلفيتين )قاعدة العجالت(.

المسافة بين العجلتين األماميتين والعجلتين الخلفيتين مهمة.

عندما تكون العجالت أكثر تباعداً، تسمى هذه الحالة "قاعدة العجالت 
الطويلة". وعندما تكون العجالت متقاربة، تسمى هذه الحالة "قاعدة 

العجالت القصيرة".

تُعتبُر الكراسي المتحركة ذات قاعدة العجالت الطويلة أكثر ثباتاً وأقل 
احتماالً أن تسقط إلى األمام. وهي يمكن أن تكون خياراً جيداً للشخص 

الذي سيقضي معظم الوقت في الهواء الطلق ويتحرك فوق األسطح 
الوعرة أو غير المستوية.

هناك أيضاً الكراسي المتحركة ذات العجالت الثالث والعجالت األربع 
ذات قاعدة العجالت الطويلة.

قاعدة العجالت

عادةً ما تكون 
الكراسي المتحركة 

ذات العجالت الثالث 
ذات قاعدة العجالت 

الطويلة مستقرة للغاية، 
ومناسبة للهواء الطلق 

على التضاريس 
الوعرة.

قاعدة العجالت

في الكراسي المتحركة 
ذات العجالت األربع 

وقاعدة العجالت 
الطويلة تقع العجلتان 

األماميتان الصغيرتان 
تحت مسندي القدمين 

بدالً من أن تكون 
خلفهما. وهذا يمنح 
الكراسي المتحركة 

قاعدة عجالت أطول.

تُعتبُر الكراسي المتحركة ذات قاعدة العجالت األقصر أكثر مالءمة لالستخدام في األماكن التي تكون فيها 
األرض مستوية أو تكون المساحة محصورة، كما هو الحال ضمن األماكن المغلقة، على سبيل المثال. ومن 

المرجح أن تسقط الكراسي المتحركة ذات قاعدة العجالت القصيرة إلى األمام في حال النزول في طريق 
منحدرة، أو إذا اصطدمت العجلتان األماميتان بمطب ما.

قاعدة العجالت
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هذا مثال على كرسي 
متحرك من النوع 

المخصص للحاالت 
العظمية وهو ذو قاعدة 

عجالت قصيرة.

لن يكون من السهل 
دفع هذا الكرسي فوق 

التضاريس الوعرة.

يمكن لمستخدمي الكراسي 
المتحركة الذين يتمتعون 

بمهارات حركية جيدة 
استخدام كرسي متحرك 

ذي قاعدة عجالت قصيرة 
في الهواء الطلق عن 

طريق موازنة الكرسي 
المتحرك على عجلتيه 
الخلفيتين لهبوط التالل 
والسير على األراضي 

الوعرة.

مقـاس العجلتين الخلفيتين وعرضهما
كلما كبرت العجلة، كان من األسهل دفع الكرسي المتحرك 

على األرض غير المستوية.

تساعد العجالت الخلفية واألمامية العريضة في الحيلولة دون 
أن يغرز الكرسي المتحرك في األرض الرملية أو الطينية.

تذّكر: الكرسي المتحرك المناسب يالئم بيئة المستخدم – وهي المنطقة التي يقضي فيها معظم الوقت.

ضبط الكرسـي المتحرك في وضع مالئم لمسـتخدمه ويدعم وضعته
يتمتع جميع مستخدمي الكراسي المتحركة بأجسام ذات أحجام مختلفة. ويجب أن يكون الكرسي المتحرك 
مضبوطاً في الوضع المالئم للمستخدم ليكون مناسباً له تماماً وليوفّر له الدعم. ولحسن الحظ، تأتي العديد 

من الكراسي المتحركة في مجموعة من المقاسات المختلفة، أو يكون باإلمكان تعديل مقاساتها. من األسهل 
التأكد من أن هذه الكراسي المتحركة تناسب المستخدم عّما إذا كان هناك مقاس واحد متوفر فقط. ستؤثر 

مكونات الكرسي المتحرك أو ميزاته التالية في مدى مالءمة الكرسي المتحرك وقدرته على مساعدة 
المستخدم على الجلوس في وضع مستقيم.
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المقاعد
المقاعد: قد تكون مقاعد الكراسي المتحركة صلبة أو متدلية.

تُظهُر الصورة التي إلى اليسار مقعداً صلباً. قد تكون المقاعد الصلبة 
مصنوعة من الخشب أو البالستيك. ويجب دائماً وضع وسادة فوق المقاعد 

الصلبة.
المقاعد المتدلية عادة ما تكون مصنوعة من القماش.

المقاعد المتدلية مصنوعة من قماش ومصولة بكل جانب من جانبي هيكل 
الكرسي. يمكن أن ترتخي المقاعد المتدلية ذات الجودة الرديئة في بعض 

األحيان وتتدلى حتى ال تعود توفّر دعماً جيداً. يجلس الرجل الظاهر 
في الصورة التي إلى اليسار على كرسي متحرك ذي مقعد متدٍل أصبح 

فضفاضاً ومتدلياً زيادة عن اللزوم. وهذا المعقد ال يوفّر له الدعم، ما يصعّب 
عليه الجلوس في وضع مستقيم.

مساند الظهر: قد تكون مساند الظهر متدلية أو صلبة. ويجب 
أن تحتوي جميع مساند الظهر الصلبة على شيء من الحشوة 

أو البطانة.
يتفاوت ارتفاع مسند الظهر من كرسي متحرك إلى آخر. 

وتتألف بعض الكراسي المتحركة من مساند ظهر ذات 
ارتفاعات قابلة للتعديل. يجب تحديد ارتفاع مسند الظهر 

الصحيح لكل مستخدم.
مسندا الذراعين: يمكن أن يوفّر مسندا الذراعين الدعم أيضاً. 

بعض مساند الذراعين قابلة لتعديل ارتفاعها. إذا لم تكن كذلك، 
فيمكن تعديلها في بعض األحيان لتقديم المزيد من الدعم 

للمستخدم الذي يحتاجه.
الوسائد: توفّر الوسادة الراحة، وتساعد على التخفيف من 
الضغط، كما توفر الدعم وتساعد على منع المستخدم من 

االنزالق.
مسندا القدمين: يساعد مسندا القدمين على دعم المستخدم. 

ومن المهم جداً تعديل مسندي القدمين ليكونا في الوضع 
الصحيح. لهذا السبب، عادةً ما يكون ارتفاع مسندي القدمين 

قابالً للتعديل.
ويمكن أيضاً تعديل زاوية بعض مساند القدمين والمسافة التي 

يمكن إزاحتها بها بعيداً عن الكرسي المتحرك.

تذّكر: الكرسي المتحرك المناسب هو الكرسي المضبوط في الوضع المالئم للمستخدم ويوفّر الدعم له.

مسند الظهر

الوسادة

مسند القدم

مسند الذارع
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ألف – 7: الوسائد
ما هي استعماالت الوسائد؟

الوسادة هي جزء مهم جداً من كل كرسي متحرك. توفّر الوسائد:
الراحة؛	 
دعم الوضعة )فهي تساعد الناس على الجلوس في وضع مستقيم(؛	 
التخفيف من الضغط.	 

يجب أن يكون جميع مستخدمي الكراسي المتحركة مرتاحين على كرسيهم المتحرك، والوسادة الجيدة 
تساعدهم على الجلوس في وضع مستقيم ومريح. هذا هو السبب الذي يستدعي توفير وسادة لكل مستخدم 
كرسي متحرك. ولكن ليس من الضروري أن يكون لدى كل مستخدم كرسي متحرك وسادة للتخفيف من 

الضغط.

األنواع المختلفة للوسائد
يمكن وصف الوسائد بطرق مختلفة، بما في ذلك:

المواد التي تصنع منها )على سبيل المثال الحشوة الرغوية، أو ألياف جوز الهند(؛	 
والمواد التي تُحشى بها )على سبيل المثال الهواء، أو السوائل، أو الجل(؛	 
ووظيفتها الرئيسية )على سبيل المثال التخفيف من الضغط، أم الراحة، أم دعم الوضعة(؛	 
وشكلها )على سبيل المثال مسطحة أم ذات حواف(؛	 
وطريقة تصنيعها )على سبيل المثال، يمكن أن تكون وسائد الحشوة الرغوية "ُمشّكلة" من قطعة 	 

واحدة من الحشوة الرغوية أو "مؤلفة من طبقات" – مصنوعة من عدد من طبقات من الحشوة 
الرغوية(.

الوسادة المتوفرة األكثر شيوعاً هي وسادة الحشوة الرغوية. وعادةً ما تكون وسائد الحشوة الرغوية األقل 
تكلفة أيضاً. ويسهل صنعها حيث تتوفر الحشوة الرغوية كما أنها سهلة التعديل لتناسب مستخدمي الكراسي 

المتحركة األفراد.

من يحتاج إلى وسادة؟

يجب أن يحصل كل من يستخدم كرسياً متحركاً على وسادة.
أي شخص معرّض لخطر تشّكل قروح الضغط لديه يحتاج إلى 

وسادة للتخفيف من الضغط.
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وسـائد التخفيف من الضغط
هناك أنواع مختلفة من وسائد التخفيف من الضغط بما في ذلك:

وسائد الحشوة الرغوية للتخفيف من الضغط.	 
الوسائد المملوءة بالهواء أو السوائل أو الجل.	 

وسـائد الحشوة الرغوية للتخفيف من الضغط 
فيما يلي الميزات الرئيسية لوسادة الحشوة الرغوية المستعملة للتخفيف من الضغط:

قاعدة مستقرة قاسية: يجب أن تكون قاعدة وسادة التخفيف من 
الضغط متينة. سيؤدي ذلك إلى ضمان توفير الوسادة دعماً جيداً 

للمستخدم وعدم تحركها عندما يتحرك المستخدم.
الطبقة العليا: فوق طبقة القاعدة )الطبقة األساسية(، يجب أن 
تكون هناك "طبقة لتأمين الراحة". تتألف هذه الطبقة )التي قد 

تتكون من أكثر من طبقة أيضاً( من حشوة رغوية ناعمة. يجب 
أن تكون الطبقة العليا ناعمة بما يكفي لكي تسمح لعظام الورك 
الناتئة أن تنغرس فيها، ولكن ال ينبغي أن تكون ناعمة لدرجة 

انغراس عظام الورك الناتئة فيها بالكامل بحيث تصل إلى األسفل 
وتستقر على القاعدة الصلبة للكرسي المتحرك أو مقعده.

تساعد وسائد التخفيف من الضغط على تقليل الضغط عن طريق:
توزيع وزن المستخدم بصورة متساوية على امتداد سطح 	 

المقعد؛
التقليل من الضغط تحت المناطق المعرضة لخطر الضغط 	 

العالي )عظام الورك الناتئة، عظام الورك، العصعص(؛
تقليل السحج من خالل مساعدة مستخدم الكرسي المتحرك 	 

على الجلوس في وضع مستقيم.

تصنيع وسادة للتخفيف من الضغط

تتفاوت أشكال وسائد التخفيف من الضغط. ويتضّمن الشكل الذي قد تراه 
على وسادة التخفيف من الضغط ما يلي:

حفرة تحت عظام الورك الناتئة لتقليل الضغط؛	 
دعم تحت عظام الورك الناتئة للمساعدة في توزيع الوزن؛	 
 طبقة حاملة أمام عظام الورك الناتئة إلبقاء الحوض أكثر استقامة 	 

ومنع االنزالق إلى األمام؛
أخدودين أو مزرابين للساقين.	 
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وسـائد التخفيف من الضغط المملوءة بالهواء أو السـوائل أو الجل

تشمل وسائد العوم الوسائد المملوءة بالهواء والوسائد التي تحتوي 	 
على سوائل أو عبوة من الجل.

يجب أن تحتوي وسائد الجل على قاعدة متينة من حشوة رغوية 	 
تشبه إلى حد كبير وسادة الحشوة الرغوية ذات الحواف.

توجد فوق طبقة القاعدة )الطبقة األساسية( عبوة من الجل أو مادة 	 
سائلة.

تتطابق عبوة الجل تلقائياً مع شكل جسم مستخدم الكرسي 	 
المتحرك. يساعد ذلك على توزيع وزن المستخدم بالتساوي، ويقلل 

الضغط تحت المناطق العظمية.

أي وسـادة يجب أن تستخدم؟
هناك محاسن ومساوئ لكل من وسائد الحشوات الرغوية ذات الحواف ووسائد الهواء أو السوائل أو الجل.

المساوئالمحاسن
وسادة الحشوة 

الرغوية ذات 
الحواف

يمكن صنعها محلياً )حيث توجد حشوة 
رغوية عالية الجودة(.

يمكن تعديلها محلياً لتلبية االحتياجات 
المختلفة.

ليست عرضة لـ "االنهيار المفاجئ" )ألن 
وجود ثقب في وسائد الهواء أو السوائل أو 
الجل يمكن أن يؤدي إلى تسّرب المواد من 

الوسادة والحيلولة دون أدائها لوظيفة التخفيف 
من الضغط، مما يسبب "االنهيار المفاجئ" 

للوسادة(.
يمكن استبدال الطبقة العليا من وسادة الحشوة 

الرغوية ذات الطبقات بسهولة وبتكلفة 
منخفضة )بدالً من استبدال الوسادة بأكملها(.

الحشوة الرغوية معرضة لالنضغاط )بحيث 
تصبح أكثر انبساطاً وأقسى( بمرور الوقت. 

لهذا السبب، يجب فحص وسائد الحشوة 
الرغوية بانتظام واستبدالها كل سنة إلى 

سنتين.
قد تستغرق وقتاً طويالً حتى تجف )هذه 

مشكلة لألشخاص الذين لديهم سلس البول(.
تشّكل الحشوة الرغوية عازالً للحرارة، 
وبالتالي يمكن أن تسبب زيادة في درجة 

حرارة األنسجة.

وسائد الهواء أو 
السوائل أو الجل

يتوزع الضغط بالتساوي على سطح المقعد.
تأخذ وسادة الجل تلقائياً شكل الجسم عندما 
يتحرك مستخدم الكرسي المتحرك أو يغير 

وضعيّته.

غالباً ما تكون وسائد الهواء أو السوائل 
أو الجل أكثر تكلفة وأقل توفراً من وسائد 

الحشوة الرغوية.
يجد بعض مستخدمي الكراسي المتحركة أن 
الوسائد المملوءة بالهواء أو السوائل أو الجل 

تجعلهم يشعرون بعدم االستقرار.
هي قابلة لـ "االنهيار المفاجئ". وفي أي 

سياق ال يتمكن فيه مستخدم الكرسي المتحرك 
من الحصول على وسادة بديلة بسرعة، قد 

يمثّل ذلك األمر مشكلة.
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أغطية الوسائد
يجب أن يكون لوسادة التخفيف من الضغط غطاء يمكن إزالته للغسيل ومقاوم للماء. ويجب أن تكون 
المادة التي يُصنع منها غطاء وسادة التخفيف من الضغط إما قابلة للمط أو فضفاضة بما يكفي للسماح 

لعظام الورك الناتئة أن تنغرس في الحشوة الرغوية. أما إذا كان قماش الغطاء غير قابل للمط، فمن 
األفضل استخدام قماش رقيق. فهذا سوف يقلل من احتمال ترك التجاعيد في القماش الرقيق أثراً في الجلد 

والتسبّب بتشّكل قروح ضغط. إذا استخدم البالستيك الرقيق تحت الغطاء القماشي، فهو أيضاً يجب أن يكون 
فضفاضاً بما يكفي للسماح لعظام الورك الناتئة أن تنغرس في الحشوة الرغوية.

ننصح مستخدمي الكراسي المتحركة دائماً بتجفيف الوسادة أو غطاء الوسادة إذا ما ابتاّل، واستبدالهما عندما 
يجفان فقط. وبالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين لديهم سلس البول ويواجهون خطر تشّكل قروح 

الضغط لديهم، وفّر لهم وسادتين يمكن استخدامهما بالتناوب.

ماذا تفعل إذا لم يكن هناك غطاء وسادة مقاوم للماء
يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة الذين لديهم سلس البول إلى غطاء وسادة مقاوم للماء ويقي جلد المستخدم من 

التعرض للسوائل، كلما كان ذلك ممكناً.
إذا لم يكن هناك غطاء مقاوم للماء:

ادرس نوع المساعدة التي يمكن تقديمها لمساعدة مستخدم الكرسي المتحرك للحد من سلس البول؛	 
وفّر وسادة ثانية – بحيث يمكن تجفيف إحداهما بينما يجلس المستخدم على األخرى؛	 
وفّر حماية للوسادة باستعمال كيس رقيق للغاية من البالستيك داخل الغطاء؛ 	 

في حالة استخدام كيس بالستيكي:
تحقق من أن الكيس البالستيكي ال يسبب "انزالق" المستخدم على الوسادة؛	 
تأكد من عدم وجود تجاعيد في الكيس البالستيكي يمكن أن تسبب قروح الضغط؛	 
يجب على مستخدم الكرسي المتحرك التأكد من عدم تجّمع السائل فوق البالستيك، ألن هذا يزيد من خطر 	 

تشّكل قروح الضغط؛
يجب على مستخدم الكرسي المتحرك التأكد من تجفيف الغطاء إذا ابتل وتنظيف الكيس البالستيكي أو 	 

استبداله.

كيفية اختبار ما إذا كانت وسـادة التخفيف من الضغط تعطي النتيجة المرجوة
عند وصف وسادة للتخفيف من الضغط، يجب إجراء هذا االختبار اليدوي البسيط للتحقق مما إذا كانت 

الوسادة تقلل الضغط تحت عظام ورك مستخدم الكرسي المتحرك الناتئة.

يتطلب االختبار من األفراد وضع أيديهم تحت عظام ورك مستخدم الكرسي المتحرك الناتئة. اشرح دائماً 
لمستخدم الكرسي المتحرك ما الذي ستفعله ولماذا هو مهم.

يجب دائماً إجراء االختبار باستخدام ذات الوسادة والكرسي المتحرك اللذين يقّدمان إلى المستخدم.
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اختبار الضغط اليدوي
اشرح لمستخدم الكرسي المتحرك ما الذي ستفعله ولماذا هو مهم.أ

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

من األفضل القيام بذلك من خلف الكرسي المتحرك من خالل مد يد 
واحدة تحت قماش التنجيد.

اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يعود إلى الوراء ويجلس ج
على أصابعك. يجب أن يكون قادراً على الجلوس جلوساً طبيعياً، 

ووجهه إلى األمام، وأن يضع يديه على فخذيه. سيضمن ذلك جلوسه 
في ذات الوضعية في كل مرة تتحرك فيها لتفقّد موقع آخر.

إذا لم تكن أصابعك في وضع جيد يسمح لك أن تتحسس الضغط 
تحت عظام الورك الناتئة، اطلب من المستخدم أن يرفع نفسه مرة 

أخرى وادخل أصابعك من جديد.

حدد مستوى الضغط تحت العظام الناتئة للورك األول )هل هو من المستوى األول أم الثاني أم الثالث؟(: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. 

الثاني.هـ للورك  الناتئة  العظام  تحت  العملية  كّرر 

كيف تقلل من مسـتوى الضغط "تحذير" أو "غير آمن"؟
عند العثور على ضغوط من المستوى الثاني )تحذير( أو المستوى الثالث )غير آمن( تحت عظام الورك الناتئة، 
من الواجب اتخاذ إجراء للتقليل من الضغط. الحل البسيط هو إضافة طبقة إضافية من الحشوة الرغوية الصلبة. 
وهذا ما يسمى "الطبقة الرافعة". يجب أن يكون سمك الطبقة الرافعة حوالي 20 مم وأن تضم ثقوباً أسفل منطقة 
عظام الورك الناتئة. توضع الطبقة الرافعة أسفل الوسادة داخل الغطاء. في بعض األحيان، قد تكون هناك حاجة 

إلى أكثر من طبقة رافعة واحدة. يجب على كادر المتخصصين إضافة طبقة واحدة واختبار الضغط. إذا كان 
الضغط ما يزال عند المستوى الثاني أو الثالث، يجب إضافة طبقة أخرى.
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ألف – 8: االنتقاالت

االنتقال إلى الكرسـي المتحرك ومنه
تُعتبُر القدرة على االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه بسهولة وأمان، سواء بمساعدة شخص أو دون 

أي مساعدة، شيئاً أساسياً يساعد مستخدم الكرسي المتحرك في عيش حياته اليومية. االنتقال إلى الكرسي 
المتحرك ومنه يسّمى "االنتقال".

لماذا يحتاج مسـتخدمو الكراسـي المتحركة إلى تعلّم كيفية االنتقال؟
قد يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة إلى االنتقال إلى كرسيهم المتحرك ومنه عدة مرات في اليوم. وهم 

بحاجة إلى طريقة آمنة وسريعة وال تتطلب جهداً كبيراً. ويعتمد مستخدمو الكراسي المتحركة طرقاً مختلفة، 
بحسب قدراتهم.

يمكن لبعض مستخدمي الكراسي المتحركة االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه بأنفسهم، بينما يحتاج 
البعض اآلخر إلى المساعدة. وبعض المستخدمين قادرون على الوقوف قبل االنتقال، بينما بالنسبة آلخرين 

هذا غير ممكن.

ثالث طرق لالنتقال إلى الكرسـي المتحرك ومنه
قبل أن توصي مستخدم كرسي متحرك بطريقة معيّنة لالنتقال، أو تتمرن معه عليها، تحتاج إلى معرفة ما 

إذا كان قادراً على االنتقال باستقاللية أم يحتاج إلى مساعدة.

لالنتقال باستقاللية عبر وضعية الجلوس، تفقّد ما إذا كان المستخدم قادراً على رفع وزنه إلى األعلى 	 
بواسطة ذراعيه من خالل الضغط. إذا لم يتمكن من القيام بذلك، فهو بحاجة إلى المساعدة في 

االنتقال.
لالنتقال باستقاللية عبر وضعية الوقوف، تفقّد ما إذا كان المستخدم قادراً على الوقوف وحمل وزنه 	 

عبر ساقيه. إذا لم يتمكن من فعل ذلك، فهو بحاجة إلى المساعدة في االنتقال.

فيما يلي نعرض بعض الطرق المختلفة لالنتقال:
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االنتقال باستقاللية عبر وضعية الجلوس )من الكرسي المتحرك إلى السرير(

ضع الكرسي المتحرك بالقرب من السرير، وثبّت المكابح. 	 
أبعد القدمين من مكانيهما وأبعد مسندي القدمين أو أزلهما )حسب الحالة(.	 
أزل مسند الذراع األقرب إلى السرير.	 
ارفع نفسك على يديك وانتقل إلى مقدمة الكرسي المتحرك.	 
ضع يداً على السرير واألخرى على الكرسي المتحرك، ثم ارفع نفسك ألعلى وانتقل إلى السرير.	 
إذا كان لدى المستخدم ضعف في التوازن أو ال يستطيع أن يرفع نفسه عالياً بما يكفي أو أن يتحرك جانباً 	 

لمسافة كافية، بإمكانه استعمال لوح انتقال. 
في حالة االنتقال إلى سرير، يفّضل بعض مستخدمي الكراسي المتحركة 

وضع أرجلهم على السرير قبل االنتقال.

االنتقال بمساعدة شخص عبر وضعية الجلوس بواسطة لوح انتقال )من الكرسي المتحرك إلى السرير(
ضع الكرسي المتحرك بالقرب من السرير، 	 

وثبّت المكابح.
أبعد القدمين من مكانيهما وأبعد مسندي القدمين 	 

أو أزلهما )حسب الحالة(.
أزل مسند الذراع األقرب إلى السرير.	 
ساعد المستخدم على الُمضي قُدماً.	 
ضع لوح االنتقال تحت الردفين ليشّكل وصلة 	 

بين الكرسي المتحرك والسرير.
اطلب من المستخدم أن يساعد قدر اإلمكان من 	 

خالل االستناد إلى الكرسي المتحرك والسرير 
لكي يحمل وزنه الذاتي.

المساعد يقف خلف المستخدم، وينقل ردفي 	 
المستخدم إلى السرير.
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االنتقال عبر وضعية الوقوف بمساعدة شخص )من السرير إلى الكرسي المتحرك(
ضع الكرسي المتحرك بالقرب من السرير، 	 

وثبّت المكابح.
أبعد القدمين من مكانيهما وأبعد مسندي القدمين 	 

أو أزلهما )حسب الحالة(.
أزل مسند الذراع األقرب إلى السرير.	 
ساعد المستخدم في التحرك على السرير، مع 	 

وضع القدمين على األرض.
ادعم ركبتي المستخدم من الجانبين )ال تضغط 	 

على الركبتين من األمام(.
اسحب جسم المستخدم إلى األمام واألعلى من 	 

خالل توفير الدعم حول لوحي الكتفين.
افتل جسم المستخدم نحو الكرسي المتحرك 	 

واسمح له بالجلوس برفق.

مـا هو لوح االنتقال؟
لوح االنتقال هو عبارة عن لوح قوي ورقيق يمكن أن يساعد في سد الفجوة بين الكرسي المتحرك والسطح الذي 

ينتقل إليه مستخدم الكرسي المتحرك.
تُعتبُر ألواح االنتقال مفيدة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين يتعلمون االنتقال باستقاللية، أو ذوي األذرع 

الضعيفة. ويمكن لمستخدم الكرسي المتحرك أن يُنجز عملية االنتقال عبر سلسلة من عمليات الرفع الصغيرة، 
بدالً من رفعة واحدة كبيره. ويمكن أن يقلل لوح االنتقال أيضاً من حجم المساعدة التي قد يحتاجها مستخدم 

الكرسي المتحرك.
يمكن تصنيع ألواح االنتقال محلياً من الخشب أو الخشب الرقائقي. وهي يجب أن تكون رقيقة وقوية وناعمة 
للغاية. قلل السماكة عند الحواف. األبعاد المقترحة هي 300 مم × 600 مم. ويعتمد سمك اللوح الواحد على 

مدى قوة المادة التي صنع منها، لكن السماكة النموذجية تتراوح بين 20 مم و 25 مم.
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انتقال الشخص بمفرده )باستقاللية( من األرض إلى الكرسي المتحرك
يتطلب هذا االنتقال تمتع مستخدم الكراسي المتحركة بذراعين قويتين وتوازن جيد.	 
يجب على مستخدمي الكراسي المتحركة المعرضين لخطر تشّكل قروح الضغط لديهم الجلوس دائماً على 	 

وسادة للتخفيف من الضغط عند الجلوس على األرض.

وأنت جالس أمام الكرسي المتحرك، اسحب ركبتيك إلى القرب من جسمك.	 
انظر إلى األسفل واستمر في النظر إلى أسفل طوال عملية الرفع.	 
ضع إحدى يديك على األرض واليد األخرى على مقدمة مقعد الكرسي المتحرك.	 
ادفع كتفيك وذراعيك إلى أسفل لرفع ردفيك إلى األعلى حتى تضعهما على مقدمة الكرسي المتحرك.	 
اجلس على الكرسي المتحرك ثم التقط وسادة الكرسي المتحرك عن األرض.	 
انقل وزنك إلى أحد جانبيك، وادفع وسادة الكرسي المتحرك لتُدِخلها في مكانها.	 

عندما تنتقل من الكرسي المتحرك إلى األرض
اجلس في مقدمة الكرسي المتحرك.	 
ارفع قدميك عن مسندي القدمين أمامك وضعهما إلى الجانب قليالً )بعيداً عن االتجاه الذي تنتقل إليه(.	 
ضع وسادتك على األرض.	 
ضع إحدى يديك على مقعد الكرسي المتحرك وضع اليد األخرى على األرض.	 
باستخدام كتفيك وذراعيك، انقل ردفيك إلى األسفل باتجاه الوسادة التي وضعتها على األرض في حركة 	 

مضبوطة.

كيفية جعل عملية االنتقال إلى الكرسـي المتحرك ومنه آمنة
بالنسبة لمستخدم الكرسي المتحرك:

دائماً ثبّت مكابح الكرسي المتحرك عند االنتقال إليه ومنه.	 
دائماً تفقد المكان الذي ستنتقل إليه – تأكد من عدم وجود أي شيء يعترض طريقك.	 
دائماً ارفع. ال تجر – فقد يتسبب ذلك بضرر للجلد ويؤدي إلى قروح الضغط.	 

بالنسبة لألشخاص الذين يقّدمون المساعدة:
قبل مساعدة شخص ما، تأكد من قدرتك على دعم وزنه.	 
اشرح للمستخدم ما ستفعله.	 
استخدم تقنيات الرفع اآلمنة.	 
ال يجب على السيدات الحوامل أو األشخاص الذين لديهم مشكلة في الظهر تقديم يد العون.	 
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باء: خطوات تقديم خدمة الكراسي المتحركة
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الخطوة األولى: اإلحالة والموعد
اإلحالة

اإلحالة تعني: إرسال شخص أو توجيهه إلى المكان الصحيح للحصول على الرعاية أو المساعدة.

هناك طرق مختلفة إلحالة مستخدمي الكراسي المتحركة إلى مركز لخدمة الكراسي المتحركة. فعلى سبيل 
المثال، يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة أن:

يسمعوا عن الخدمة وأن يأتوا إليها بأنفسهم؛	 
هوا إلى مركز الخدمة من المستشفى المحلي، أو المركز الصحي المجتمعي، أو مركز إعادة 	  يُوجَّ

التأهيل المجتمعي، أو وجهاء القرى أو المجالس المحلية، أو دور العبادة، أو منظمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة، او مستخدمي الكراسي المتحركة اآلخرين.

يمكن أن تساعد مراكز خدمة الكراسي المتحركة في زيادة أعداد مستخدمي الكراسي المتحركة الُمحالين 
إلى مركز الخدمة من خالل التأكد من معرفة جميع مصادر اإلحالة المحتملين عن الخدمة.

يمكن أن يساعد تزويد مصادر اإلحالة باستمارة إحالة نموذجية في منح مركز خدمة الكرسي المتحرك 
بعض المعلومات األولية البسيطة حول مستخدم الكرسي المتحرك. يحتاج كل مركز لخدمة الكراسي 

المتحركة إلى أن يقّرر ما إذا كان سيجد استمارة اإلحالة مفيدة، وما هي المعلومات التي يجب تضمينها، 
وكيف ستُستخدم االستمارة )على سبيل المثال، هل سترسل بالبريد اإللكتروني أو البريد العادي إلى مركز 

الخدمة، أم ستسلّم إلى مستخدم الكرسي المتحرك باليد ليُحضرها معه(.

في الصفحة التالية، نعرض نموذجاً الستمارة إحالة للحصول على كرسي متحرك.

الموعد
عندما يُحال مستخدم كرسي متحرك إلى مركز لخدمة الكراسي المتحركة، يجب أن يُحدَّد له موعد لكي 

يخضع للتقييم، إذا لم يكن حضوره في اليوم ذاته ممكناً. وقد يُعطى الموعد للمستخدم لكي يزور هو مركز 
الخدمة، أو لكي يزوره كادر المتخصصين من مركز خدمة الكراسي المتحركة.

يساعد نظام تحديد المواعيد كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة على تنظيم وقتهم 
بكفاءة. وهذا يعني أيضاً عدم اضطرار مستخدمي الكراسي المتحركة إلى االنتظار طويالً لرؤية 

المتخصصين في مركز الخدمة.

تعتمد طريقة تحديد الموعد على مدى سهولة إيصال رسالة إلى مستخدم الكرسي المتحرك. فعلى سبيل 
المثال، قد ترسل الرسائل بالبريد اإللكتروني أو العادي أو بواسطة الهاتف أو من خالل مصدر اإلحالة 

األصلي.

في بعض األحيان، يصل مستخدمو الكراسي المتحركة دون موعد. قابلهم في اليوم ذاته، إذا كان ذلك 
ممكناً، خاصة إذا كانوا قد قطعوا مسافات طويلة.



40

يجب أن يحتوي استمارة اإلحالة على 
بيانات اتصال واضحة بمركز الخدمة 

بما في ذلك اسم مركز الخدمة وعنوانه 
البريدي )أو عنوان بريده اإللكتروني(، 

ورقم هاتفه.

الممارسـات الجيدة في إعطاء المواعيد واإلحالة
افتح ملفاً لكل مستخدم كرسي متحرك عندما يُحال إلى مركز الخدمة.	 
اطلع مصادر اإلحالة على المعلومات الخاصة بمركز خدمة الكراسي المتحركة وكيفية اإلحالة إلى مركز 	 

الخدمة.
امنح مصادر اإلحالة كمية كافية من استمارات اإلحالة الخاصة بالحصول على الكراسي المتحركة.	 
في األماكن التي تضم العديد من مستخدمي الكراسي المتحركة، يجب أن تعثر مراكز الخدمة على طريقة 	 

لتحديد من سيُدرس وضعه أوالً. خذ بالحسبان تحديداً احتياجات األطفال واألشخاص الذين لديهم ظروف 
مهددة للحياة، مثل قروح الضغط.

اسـتمارة إحالة للحصول على كرسي متحرك
الرجاء ملء االستمارة وإرسالها بالبريد اإللكتروني إلى العنوان التالي: 

 أو إرسالها إلى العنوان البريدي التالي:
اسم مركز خدمة الكراسي المتحركة وعنوانه:

اسم صاحب اإلحالة:
اسم المؤسسة التي تعمل لديها:

بيانات االتصال بصاحب اإلحالة )أفضل طريقة لالتصال بك(:

تاريخ الوالدة:اسم مستخدم الكرسي المتحرك:
اسم الوالد أو الوالدة/ مقدم الرعاية:

العنوان:

كيف يمكن التواصل مع مستخدم الكرسي المتحرك؟
البريد العادي    البريد اإللكتروني:    الهاتف الشخصي    هاتف صديق/ أحد الجيران 

إذا كان االتصال بالبريد اإللكتروني، اذكر العنوان:
إذا كان االتصال بالهاتف، اذكر رقم الهاتف:

نوع إعاقة مستخدم الكرسي المتحرك إذا كان معروفاً؟
سبب اإلحالة:

 	 ً ال يمتلك كرسياً متحركا
لديه كرسي متحرك مكسور 	 
لديه كرسي متحرك ال يلبّي احتياجاته 	 

الرجاء إضافة أي معلومات أخرى حول مستخدم الكرسي المتحرك تعتقد أنها مهمة ويجدر بمركز خدمة الكراسي 
المتحركة معرفتها:

هل وافق مستخدم الكرسي المتحرك على إحالته إلى مركز 
خدمة الكراسي المتحركة؟

ال  نعم    

توقيع صاحب اإلحالة:
التاريخ:

يجب على الشخص الذي يحيل مستخدم الكرسي المتحرك أن يشرح 
له ما الذي يفعله مركز خدمة الكراسي المتحركة. ويجب أن يوافق 

مستخدم الكرسي المتحرك على اإلحالة.

في استمارة اإلحالة هذه، سيتصل مركز الخدمة بمستخدم 
الكرسي المتحرك لتحديد موعد. قد ال يكون ذلك ممكناً دائماً. 

في هذه الحالة، قد يقبل مركز الخدمة اإلحاالت دون موعد.
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الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

الخطوة الثانية: التقييم
من يحتاج إلى كرسـي متحرك؟

عندما يأتي شخص إلى مركز لخدمة الكراسي المتحركة للحصول على كرسي متحرك، من المهم التأكد من 
أنه يحتاجه حقاً إلى كرسي متحرك. فالشخص يحتاج عادة إلى كرسي متحرك إذا كان:

ال يستطع المشي؛	 
يستطيع المشي بصعوبة أو لمسافة قصيرة فقط.	 

لماذا تحتاج إلى تقييم؟
يُعدُّ تقييم الكرسي المتحرك فرصة لجمع معلومات تساعد في:

اختيار الكرسي المتحرك األنسب لمستخدم الكرسي المتحرك من بين الكراسي المتحركة المتوفرة؛	 
اختيار مكّونات الكرسي المتحرك األنسب من بين المكّونات المتوفرة؛	 
معرفة نوع التدريب الذي يحتاج إليه مستخدم الكرسي المتحرك والعائلة أو أحدهما لتحقيق االستفادة 	 

القصوى من استعمال الكرسي المتحرك.

أين تُجرى عملية التقييم؟
يجب أن تُجرى عمليات التقييم في 

مكان هادئ ونظيف.
قد يكون هذا المكان ضمن مركز 
خدمة الكراسي المتحركة، أو في 

مركز آخر للرعاية الصحية، أو في 
مركز مجتمعي، أو في بيت المستخدم 

نفسه.
إذا اقتضت الضرورة التحقق مما 

إذا كان الشخص لديه قروح ضغط 
– نفّذ هذا اإلجراء في مكان يحفظ 

الخصوصية بعيداً عن األعين.
احترم كرامة مستخدم الكرسي 

المتحرك وخصوصيته بغّض النظر 
عن عمره أو جنسه أو دينه أو حالته 

االجتماعية أو االقتصادية.
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جزءا التقييم
المقابلة المخصصة للتقييم؛	 
التقييم الجسدي	 

1. المقابلـة المخصصة للتقييم
أفضل طريقة لجمع معلومات حول مستخدم كرسي متحرك معيّن هي طرح األسئلة. توّجهُ استمارة تقييم 

الكرسي المتحرك كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة على كيفية طرح أهم األسئلة لتقييم 
الكرسي المتحرك.

هناك أربعة عناوين أسئلة مختلفة، أال وهي:

بيانات مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
الحالة الجسدية؛	 
أسلوب الحياة والبيئة؛	 
الكرسي المتحرك الحالي.	 

بيانات مسـتخدم الكرسي المتحرك

الرقم:االسم: 

ذكر      أنثى العمر:

البريد اإللكتروني:رقم الهاتف:

العنوان:

األهداف:

هذه األسئلة مهمة ألنها تسمح باالتصال بمستخدم الكرسي المتحرك للمتابعة في المستقبل. كما أنها توفّر 
معلومات إحصائية عن المستخدمين الذين يفحصهم مركز الخدمة.

في خانة "األهداف"، اكتب لماذا يريد مستخدم الكرسي المتحرك كرسياً متحركاً، وماذا يريد أن يفعل على 
الكرسي المتحرك.
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الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

عند طرح األسـئلة تذّكر ما يلي:
اشرح دائماً لمستخدم الكرسي المتحرك أهمية هذه المعلومات؛	 
دائماً خاطب مستخدم الكرسي المتحرك )وليس مساعده أو أحد أفراد عائلته( إال إذا كنت تتعامل مع طفل 	 

صغير أو شخص غير قادر على فهم أسئلتك أو اإلجابة عنها؛
تذّكر استخدام طرق التواصل الجيد؛	 
قد ال تأتي المعلومات دائماً بذات الترتيب الذي تظهر فيه في هذه االستمارة – احفظ شكل االستمارة جيداً 	 

بحيث يمكنك تسجيل المعلومات في المكان الصحيح.

الحالة الجسدية
هذه األسئلة مهمة ألن بعض خصائص الحاالت الصحية يمكن أن تؤثر على عمالية اختيار الكرسي 

المتحرك. وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك.

الحالة الجسدية

شلل دماغي     شلل أطفال     إصابة في النخاع الشوكي     سكتة دماغية     

وهن     تشنجات أو حركات الإرادية     

 بتر: طرف أيمن فوق الركبة     طرف أيمن تحت الركبة     طرف أيسر فوق الركبة 
طرف أيسر تحت الركبة     

مشاكل في المثانة     مشاكل في األمعاء     

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

نعم     ال     

___________________________________________________ أخرى:  تفاصيل 
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الظروف المختلفة التي تؤثر على وصفة )انتقاء( الكرسـي المتحرك:
تذّكر دائماً ما يليما الذي تحتاج إلى معرفته

يختلف تأثير الشلل الدماغي على الشلل الدماغي
األشخاص اختالفاً كبيراً بين إنسان وآخر.
في حالة الشخص الذي لديه شلل دماغي 

ويمكنه الجلوس في وضع مستقيم، من 
المهم أن تتذّكر أنه قد يواجه صعوبة في 
الحفاظ على وضعية جلوسه بسبب تعبه. 
وهذا يصعّب عليه إنجاز المهام ويجعلها 

أكثر إرهاقاً.

الدعم الجيد مهم جداً.
قد يحتاج األشخاص الذين لديهم 

شلل دماغي إلى دعم إضافي 
للوضعة في الكرسي المتحرك. 

وللقيام بذلك بأمان وفعالية، هناك 
حاجة إلى تدريب متوسط المستوى.

قد يكون لدى األشخاص الذين لديهم شلل شلل األطفال
أطفال ضعف أو "رخاوة" في أجزاء 

الجسم. ويمكن أن يؤثر شلل األطفال على 
الساقين أو الذراعين أو الجذع، ولكنه غالباً 

ما يؤثر على الساقين.
تصبح العضالت والعظام أرفع وال ينمو 

الطرف بسرعة كبيرة لذلك هو أقصر.
عندما يطال األُثر الجذع، قد يبدو أقصر.

على الرغم من أن األشخاص الذين 
لديهم شلل أطفال قادرون على 

اإلحساس، إال أن الوسادة مهمة 
للراحة.

قد تمنح الوسادة األعلى وضعية 
أريح لدفع الكرسي المتحرك.

من المحتمل جداً أن يكون األشخاص الذين إصابة في النخاع الشوكي
لديهم إصابة في النخاع الشوكي معّرضين 

لخطر تشّكل قروح ضغط لديهم. وذلك ألن 
معظم األشخاص الذين لديهم إصابة في 

النخاع الشوكي يفتقدون إلى اإلحساس ما 
دون مستوى إصابتهم.

يجب دائما وصف وسادة للتخفيف 
من الضغط لهم.

بالنسبة لألشخاص الذين سبق وتعّرضوا السكتة الدماغية
لسكتة دماغية، عادةً ما يتأثر جانب واحد 

فقط من أجسامهم. هذا يعني أنهم قد يقعون 
إلى جانب واحد في الكرسي المتحرك.

قد ال يكون الشعور لدى األشخاص الذين 
سبق وتعّرضوا لسكتة دماغية طبيعياً في 

الجانب المتأثر من الجسم.
قد يكون األشخاص الذين سبق وتعّرضوا 

لسكتة دماغية قادرين على االنتقال إلى 
الكرسي المتحرك ومنه عبر وضعية 

الوقوف.

الدعم الجيد مهم. 
تفّقد ما إذا كان بإمكان الشخص 
أن يشعر – قد يحتاج الى وسادة 

للتخفيف من الضغط.
قد يفّضل الشخص الذين سبق 
وتعّرض لسكتة دماغية كرسياً 
متحركاً له مسندا قدمين قابالن 
لإلزاحة جانباً حتى يتمكن من 
االنتقال عبر وضعية الوقوف.

يتبع...
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الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

تذّكر دائماً ما يليما الذي تحتاج إلى معرفته
يفتقر األشخاص الذين لديهم بتر مزدوج البتر في الطرفين السفليين

في الطرفين السفليين إلى وزن أرجلهم لمنع 
كراسيهم المتحركة من االنقالب للخلف.

كن حذراً دائماً عندما يجّرب 
شخص لديه بتر كرسياً متحركاً 

للمرة األولى.
تفقّد توازن الكرسي المتحرك. 

قد تحتاج العجلتان الخلفيتان إلى 
إرجاع إلى الخلف لتأمين استقرار 

إضافي.

قد يحتاج كبار السن إلى كرسي متحرك الوهن
ألسباب مختلفة. وعادةً ما يكون السبب 

هو الصعوبة في المشي. سيسهل الكرسي 
المتحرك عليهم مواصلة عيش حياتهم 
الطبيعية كجزء من األسرة والمجتمع.

قد يكون كبار السن قادرين على االنتقال 
عبر وضعية الوقوف، ويفضلون كرسياً 
متحركاً بمسندي قدمين قابلين للرفع أو 

اإلزاحة.

يجب أن يحصل كبار السن دائماً 
على كرسي متحرك يوفر الراحة 
والدعم الجيدين. سيساعدهم ذلك 
على الجلوس في وضعية جيدة 

وتجنّب المشاكل الناجمة عن 
الوضعة السيئة.

مسندا القدمين القابالن للرفع أو 
اإلزاحة قد يكونان الخيار األفضل.

التشنجات أو الحركات 
الالإرادية

يواجه بعض األشخاص مشاكل ناجمة 
عن الحركات االهتزازية الفجائية التي ال 

يمكنهم السيطرة عليها )التشنجات(.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى الدفع بوزنهم 

نحو الخلف، مما يزيد من احتمال انقالب 
الكرسي المتحرك إلى الخلف.

يمكن للحركات أن تدفع القدم إلى "القفز" 
فجأة عن مسندي القدمين. وهذا يمكن أن 
يكون خطيراً عند دفع الكرسي المتحرك 

بالقدمين.

اختر موضعاً آمناً للعجلة الخلفية أو 
كرسياً متحركاً مستقراً للغاية.

قد تساعد األحزمة في التحكم في 
موضع القدم.

مالحظة: كلما استخدمت األحزمة، 
من المهم استخدام أحزمة الفيلكرو 
)أحزمة التثبيت القماشية الالصقة( 
بحيث يمكن تحرير الحزام إذا سقط 

المستخدم عن الكرسي المتحرك.

المشاكل في األمعاء والتغوط 
أو المثانة والتبول 

ال يستطيع بعض الناس التحكم في المثانة 
أو األمعاء.

غالباً ما يمكن حل هذه المشكلة باستخدام 
المعدات المناسبة )القسطرة، على سبيل 

المثال(، واألدوية، وبرنامج تدريبي خاص 
بالتحكم بالتغوط والتبول. 

يجب أال يجلس األشخاص الذين لديهم 
مشاكل في المثانة أو األمعاء على وسادة 

رطبة أو متسخة، ألن بشرتهم تكون 
معرضة للتحلل بسرعة. باإلضافة إلى 

ذلك، فإن الجراثيم والطفيليات الموجودة 
في البراز يمكن أن تؤدي إلى التهاب قروح 

الضغط بسرعة.

حدد من في منطقتك )على سبيل 
المثال، األطباء والممرضون 

المتخصصون( يمكنه تقديم 
المشورة والتدريب لتجنب هذه 

المضاعفات.
وفّر وسادة بغطاء مقاوم للماء.

علّم المستخدم كيفية غسل الوسادة 
وتجفيفها.

قد يساعد وجود وسادة ثانية على 
تمكين المستخدم من مواصلة 
أنشطته اليومية أثناء تجفيف 

الوسادة األولى.

تابع...
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أسلوب الحياة والبيئة:
تجمع هذه األسئلة معلومات حول مكان إقامة مستخدم الكرسي المتحرك واألشياء التي يحتاج إلى القيام بها وهو في 

الكرسي المتحرك.

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     
عندما ال يكون المستخدم على كرسيه المتحرك، أين يجلس أو يستلقي وكيف )الوضعة والسطح(؟

_____________________________________________________________

بمفرده   بمساعدة شخص   واقفا   غير واقف   محموال   غير ذلك    طريقة االنتقال:  
نوع المرحاض )إذا كان ينتقل إلى مرحاض(: مرحاض شرقي )وضع القرفصاء(   مرحاض غربي   

مرحاض معّدل لحاجته   
هل يستعمل مستخدم الكرسي المتحرك غالباً وسائل النقل العام/ الخاص؟   نعم   ال   

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

الكرسي المتحرك الحالي:
تساعد هذه األسئلة في معرفة ما إذا كان الكرسي المتحرك الحالي الذي يمتلكه مستخدم الكرسي المتحرك يلبي 

احتياجاته، وإذا لم يكن كذلك ، فلم ال.

الكرسي المتحرك الحالي )إذا كان لدى الشخص كرسي متحرك(

  ال    نعم هل يلبي الكرسي المتحرك احتياجات المستخدم؟ 
 ال    نعم هل يتناسب الكرسي المتحرك مع ظروف بيئة المستخدم؟ 
 ال    نعم هل يعتبر الكرسي المتحرك مالئماً للمستخدم ويدعم وضعته؟ 
 ال    نعم هل الكرسي المتحرك آمن ومتين؟ )يشتمل على وسادة مثالً( 
 ال    نعم هل توفّر الوسادة تخفيفاً مناسباً للضغط )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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2. التقييم الجسدي
هناك ثالثة عناوين أسئلة مختلفة أال وهي:

وجود قروح ضغط، أو خطر التعّرض لها، أو تاريخ اإلصابة بها	 
طريقة دفع الكرسي المتحرك	 
أخذ المقاسات	 

وجـود قـروح ناجمـة عن الضغط، أو خطر التعّرض لها، أو تاريخ اإلصابة بها
 /// = ال يشعر   O= قروح ضغط سابقة

 = قروح ضغط حالية

النعملديه إحساس طبيعي؟
النعمقروح ضغط سابقة؟
النعمقروح ضغط حالية؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، هل هي 
النعمقروح مفتوحة )الدرجة 1 – 4(

المدة والسبب: _________________________
_________________________________

هل هذا الشخص معّرض لخطر* قروح الضغط؟ * الشخص غير القادر على اإلحساس 
أو إذا كان لديه ثالثة عوامل خطر أو أكثر معّرض للخطر. عوامل الخطر: عدم القدرة 

على الحركة، أو الرطوبة، أو الوضعة السيئة، أو قروح الضغط السابقة/ الحالية، أو سوء 
التغذية، أو التقّدم في العمر )الشيخوخة(، أو قلة/ زيادة الوزن.

النعم

ضع عالمة على مخطط الجسم في: 
المناطق التي ال يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك أن يشعر بها؛ على النحو التالي )////(	 
 	)O( المناطق التي سبق أن ظهرت فيها قروح ضغط لدى مستخدم كرسي متحرك؛ على النحو التالي
 	)  المناطق التي لدى مستخدم كرسي متحرك قروح ضغط فيها حالياً؛ على النحو التالي )

إذا قال مستخدم الكرسي المتحرك إن لديه قروح ضغط، اطلب دائماً رؤيتها. تأكد من إجراء هذا الفحص 
في منطقة تحفظ الخصوصية.

مستخدم الكرسي المتحرك معّرض لخطر تشّكل قروح الضغط لديه إذا كان ال يشعر أو كانت لديه عوامل 
خطر أخرى. تشمل عوامل الخطر ما يلي:

عدم الشعور )التراجع في اإلحساس(؛	 
عدم القدرة على الحركة؛	 
الرطوبة الناجمة عن العرق أو الماء أو سلس البول؛	 
الوضعة السيئة؛	 
قروح الضغط السابقة أو الحالية؛	 
التغذية السيئة وعدم شرب كميات كافية من المياه؛	 
التقّدم في العمر )الشيخوخة(؛  	 
الوزن: قلة الوزن أو زيادة الوزن.	 

تذّكر: يحتاج أي مستخدم للكراسي المتحركة معّرض لخطر قروح الضغط إلى وسادة للتخفيف من الضغط وتعلّم 
كيفية وقاية نفسه من قروح الضغط.

اليمين          الخلف          األمام           اليسار
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طريقة دفع الكرسـي المتحرك
 كيف سيدفع مستخدم الكرسي المتحرك كرسيّه؟ بواسطة كلتا الذراعين    الذراع اليسرى 

الذراع اليمنى    كلتا الرجلين    الرجل اليسرى    الرجل اليمنى    يحتاج إلى مساعد ليدفعه    

التعليق:_____________________________________________________________

من المهم معرفة الطريقة التي سيدفع بها مستخدم الكرسي المتحرك كرسيّه، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على 
اختيار الكرسي المتحرك وطريقة تهيئته )يرجى الرجوع إلى الجلسة ألف – 6: الكرسي المتحرك المناسب، فرع 

"دفع الكرسي المتحرك"(.

أخذ المقاسات
هناك حاجة ألخذ أربعة مقاسات من مستخدم الكرسي المتحرك الختيار أفضل قياس متوفر من هذا الكرسي 

المتحرك لذلك المستخدم. ويرتبط كل مقاس بالكرسي المتحرك.

غيّر مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي المقاس )مم(مقاسات الجسد
للكرسي المتحرك

مقاس الكرسي 
المتحرك

عرض الورك = عرض المقعدعرض الورك)أ(
المقاس )ب( مطروحاً منه 30-60 مم = اليسارعرض المقعد)ب(

عرض المقعد
)إذا كان الطول مختلفاً، استعمل األقصر(

اليمين

طول بطن )ج(
الساق

= قمة وسادة المقعد * إلى ارتفاع مسندي اليسار
 القدمين

 أو
= قمة وسادة المقعد * إلى األرض في حالة 

دفع الكرسي بالقدمين 

اليمين

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

المستخدم( أسفل لوح الكتف)هـ(

* تفقّد ارتفاع الوسادة التي سيستخدمها مستعمل الكرسي المتحرك.

أدوات القياس

استخدم بكرة قياس ذات شريط معدني قابل للسحب )كما في 	 
الصورة إلى اليمين(.

يمكن استخدام لوح تثبيت األوراق أو الكتب للمساعدة في القياس 	 
بدقة )انظر فقرة "كيف تؤخذ مقاسات الجسد"(.

يمكن أن يكون فرجار القياس الكبير )القدمة( أداة إضافية مفيدة 	 
جداً. ويمكن صنعه محلياً من الخشب.

يمكن استخدام كتل دعم القدم لدعم قدمي مستخدم الكرسي 	 
المتحرك عند االرتفاع الصحيح.
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كيف تؤخذ مقاسات الجسد
اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك الجلوس في وضع مستقيم قدر اإلمكان.

ادعم قدمي مستخدم الكرسي المتحرك على األرض أو على كتل دعم القدمين 
إذا لم تكونا قادرتين على الوصول إلى األرض بشكل مريح.

في جميع المقاسات، تأّكد من أن شريط القياس مثبّت بشكل مستقيم وأن 
مستخدم الكرسي المتحرك يجلس في وضع مستقيم. يمكن أن يساعد مسك 

لوح تثبيت األوراق أو كتاب على كل جانب من جانبي مستخدم الكرسي 
المتحرك في الحصول على مقاس دقيق.

يجب أن تنحني إلى األسفل لتتأكد من أنك تستعرض شريط القياس بالزاوية 
الصحيحة.

     

تحقق من عدم وجود أي شيء في جيوب مستخدم الكرسي المتحرك قبل القياس.	 أ
خذ مقاسي الوركين أو أوسع جزء من الفخذين. 	 
يمكن أن يساعد مسك لوحي تثبيت أوراق أو كتابين على كل جانب من جانبي مستخدم الكرسي 	 

المتحرك في الحصول على مقاس دقيق.
ضع لوحاً لتثبيت األوراق أو كتاباً خلف مستخدم الكرسي المتحرك للمساعدة في الحصول على مقاس 	 ب

دقيق.
خذ المقاس من الجزء الخلفي من الحوض إلى مؤخرة الركبة في خط مستقيم.	 
خذ دائماً مقاس كال الساقين. إذا كان هناك فرق بين الساقين، تحقق من جلوس مستخدم الكرسي 	 

المتحرك وحوضه في موضع مستٍو. إذا كان ما يزال هناك فرق، حدد وصفة الكرسي المتحرك 
باالستناد إلى الجانب األقصر.

خذ المقاس من مؤخرة الركبة إلى قاعدة الكعب.	 ج
تأكد من انثناء كاحلي مستخدم الكرسي المتحرك بزاوية 90 درجة )إن أمكن(.	 
خذ دائماً مقاس كال الساقين.	 
يجب على مستخدم الكرسي المتحرك انتعال األحذية التي ينتعلها في معظم األيام )إن وجدت(.	 

خذ المقاس من المقعد إلى أسفل القفص الصدري.	 د
للمساعدة في العثور على أسفل القفص الصدري، ضع يديك على جانبي الحوض. اضغط يديك برفق 	 

نحو الداخل وادفع اليدين لألعلى. يقع أسفل القفص الصدري فوق الخصر.
خذ المقاس من المقعد إلى أسفل لوح الكتف في خط عمودي.	 هـ

للمساعدة في العثور على أسفل الكتف، اطلب من المستخدم رفع كتفيه.	 

للمزيد من المعلومات حول ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، راجع جلسة الخطوة السادسة: 
ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.

أ

بج

هــد
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الخطوة الثالثة: الوصفة )االنتقاء(
ما هي الوصفة )االنتقاء(؟

الوصفة )االنتقاء( تعني اختيار أفضل كرسي متحرك من بين الكراسي المتحركة المتوفرة يطابق احتياجات 
المستخدم.

يجب اتخاذ القرار بشأن الوصفة )االنتقاء( دائماً بالتعاون مع مستخدم الكرسي المتحرك، بما في ذلك أحد 
أفراد األسرة أو مقدم الرعاية إذا كان ذلك مناسباً.

تشمل الوصفة )االنتقاء(:
انتقاء الكرسي المتحرك المناسب، والوسادة وأجزاء الكرسي المتحرك المناسبة؛	 
انتقاء مقاسي الكرسي المتحرك الوسادة المناسبين؛	 
االتفاق مع مستخدم الكرسي المتحرك على التدريب الذي يحتاجه لمساعدته على استخدام كرسيه 	 

المتحرك ووسادته والعناية بهما.
ً الكراسـي المتحركة والوسائد المتوفرة محليا

اختيار المقاس المناسب للكراسي المتحركة هو أمر مهم جداً. فالكرسي المتحرك ذو المقاس الصحيح أكثر 
راحة، ويساعد في دعم الجلوس في وضع مستقيم، ويسّهل على مستخدم الكرسي المتحرك استخدامه. 
لمزيد من المعلومات حول ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، راجع جلسة الخطوة السادسة: 

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.
الهيكل – على سبيل المثال، ما إذا كان ذا قاعدة عجالت طويلة أم قصيرة؛ وطول الهيكل؛ وما إذا 	 

كان هيكالً قابالً للطي بشكل متصالب أم هيكالً صلباً.
المزايا – بما في ذلك نوع المقعد، ومسند الظهر، ومسندي القدمين، ومسندي الذراعين، والعجلتين 	 

األماميتين الصغيرتين، والعجلتين الخلفيتين.
مقاس الكرسي المتحرك: وهو يوصف عادةً من خالل عرض مقعد الكرسي المتحرك وأحياناً عمقه. 	 

ومن المفيد أيضاً معرفة ارتفاع المقعد عن األرض.
خيارات التعديل: ما هي المكونات القابلة للتعديل وما هو نطاق التعديل الممكن؟ عادةً ما يكون 	 

التعديل ممكناً بين خيارين مختلفين أو أكثر. فمثالً، تحتوي معظم الكراسي المتحركة على مسندي 
قدمين يمكن تعديلهما إلى ارتفاعات مختلفة متساوية في التباعد. "نطاق" التعديل هو من المقاس 

األصغر إلى المقاس األكبر.
الوسادة: ما نوع الوسادة )إن وجدت( التي تُعطى مع الكرسي المتحرك أو تكون متوفرة بشكل 	 

منفصل؟
يوفر بعض موّردي الكراسي المتحركة:

كتيّباً أو ملخصاً عن المنتج؛أ. 
مواصفات المنتج )الكرسي المتحرك(.ب. 

غالباً ما تشتمل هذه المعلومات على مقاسات الكراسي المتحركة، وأوزانها، ومزاياها، وفي بعض األحيان 
القطع االختيارية.

تحقق دائماً مما إذا كانت هناك معلومات متاحة حول الكراسي المتحركة التي تصفها. اقرأ هذه المعلومات 
حتى تكون على دراية بالمنتجات. إذا لم يقّدم موّردو الكراسي المتحركة هذه المعلومات، اطلبها منهم.
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تسجيل الوصفة )االنتقاء(
يجب تدوين الوصفة )االنتقاء(. وفيما يلي نموذج الستمارة وصفة )انتقاء( كرسي متحرك. عّدل هذا 

النموذج بحسب ظروف مركز خدمتك المحلي من خالل إدراج أنواع الكراسي المتحركة والوسائد المتوفرة 
في مركزك ومقاساتها.

اسـتمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك
1. بيانات مسـتخدم الكرسي المتحرك

الرقم:اسم مستخدم الكرسي المتحرك:

تاريخ التقييم:
تاريخ ضبط الكرسي 

في الوضع المالئم:
اسم المعني بالتقييم:

2. نوع الكرسـي المتحرك والمقاس الُمنتقى
الختيار نوع الكرسي المتحرك:

ناقش األمر مع مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
فّكر في أهم احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
تفقّد هيكل الكرسي المتحرك، والعجلتين األماميتين الصغيرتين، والعجلتين الخلفيتين، ومسندي 	 

القدمين، ومسندي الذراعين، وارتفاع مسند الظهر )أو إمكانية تعديله(، وموقع العجلتين الخلفيتين، 
والدعم، والراحة.
المقاسنوع الكرسي المتحرك

          

3. نوع الوسادة الُمنتقاة
المقاسنوع الوسادة

مثال: وسادة حشوة رغوية للتخفيف من الضغط
مثال: وسادة حشوة رغوية مسطحة

4. الموافقة
توقيع المستخدم:

توقيع المعني بالتقييم:
توقيع المدير:

حدد أنواع الكراسي المتحركة المتوفرة في 
مركزكم

حدد أنواع الوسائد المتوفرة في مركزكم 
ومقاساتها
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الخطوة الرابعة: التمويل والطلب
التمويل

بعد االنتهاء من إعداد وصفة الكرسي المتحرك، يمكن تقدير تكلفة المنتج الموصى به بدقة. من الضروري 
معرفة من سيمّول الكرسي المتحرك – يمكن تمويله عن طريق مبلغ يدفعه المستخدم من جيبه، أو إعانة 
مالية من الحكومة، أو منظمة غير حكومية، أو وكالة مانحة، أو دفعة من شركة تأمين. في العالم النامي، 

ال يستطيع الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى كرسي متحرك شراء كرسي. ومع ذلك، يحق لكل من 
يحتاج إلى كرسي متحرك الحصول عليه، بغّض النظر عن قدرته على دفع المال. وبالتالي، سيتعين توفير 

األموال للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية. بالنسبة لمعظم مراكز خدمة الكراسي المتحركة، 
سيكون من الضروري تحديد مصدر التمويل قبل طلب الكرسي المتحرك.

غالباً ما تقع هذه المسؤولية على عاتق الموظفين اإلداريين أو مدراء البرامج وليس الموظفين السريريين أو 
التقنيين.

الطلب
بعد اختيار أفضل كرسي متحرك لمستخدم الكرسي المتحرك وإعداد استمارة الوصفة )االنتقاء(، يجب 

طلب الكرسي المتحرك، إذا لم يكن متوفراً ضمن المخزون الحالي.

إذا كان مركز خدمة الكراسي المتحركة يحتفظ بمخزون من الكراسي المتحركة، فقد يعني هذا ملء 
استمارة طلب يجب أن تحظى بموافقة مدير مركز الخدمة. يمكن بعد ذلك للمتخصصين المسؤولين عن 

تهيئة الكرسي المتحرك تهيئته.

إذا كان مركز خدمة الكراسي المتحركة ال يحتفظ بمخزون من الكراسي المتحركة، فقد يعني ذلك طلب 
الكرسي من موّرد خارجي.

يختلف نظام طلب الكراسي المتحركة باختالف مراكز خدمة الكراسي المتحركة. اكتب أدناه األشياء التي تحتاج 
إلى تذّكرها لطلب الكراسي المتحركة في مركز خدمة الكراسي المتحركة المحلي لديكم.
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كيفية طلب الكراسي المتحركة في مركز خدمة الكراسي المتحركة المحلي لدينا:

الممارسـات الجيدة في طلب الكراسي المتحركة:
يمكن أن يقلل االحتفاظ بمخزون من الكراسي المتحركة من وقت االنتظار بالنسبة لمستخدمي الكراسي 	 

المتحركة.
يجب تقديم الطلب دائماً بأسرع ما يمكن لتجنب أي تأخير.	 
أخبر مستخدم الكرسي المتحرك دائماً بالموعد الذي يُتوقع أن يكون فيه الكرسي المتحرك متوفراً.	 
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الخطوة الخامسة: تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(
ما هو المقصود بتهيئة المنتج )الكرسـي المتحرك(؟

تشمل عملية تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(:

تهيئة الكرسي المتحرك المجّمع ليطابق الوصفة الخاصة بمستخدم الكرسي المتحرك؛	 
تفقّد الكرسي المتحرك لضمان أّن استعماله آمن وأّن جميع أجزائه تعمل كما ينبغي.	 

تهيئة الكرسي المتحرك 
يجب تهيئة الكرسي المتحرك بالترتيب التالي:

تفقّد مقاسي عرض مقعد الكرسي المتحرك وعمقه لضمان أنّهما صحيحان ومطابقان للوصفة )االنتقاء(. 11
تفقّد الوسادة لضمان تطابقها مع عرض المقعد وعمقه. 12
عّدل ما يلي )حيث يكون ذلك ممكناً(: 13

ارتفاع مسند الظهر وزاويته؛	 
ارتفاع مسندي الذراعين؛	 
موقع العجلتين الخلفيتين؛	 
موقع المكابح؛ 	 
ارتفاع مسندي القدمين؛ 	 
ارتفاع مقبضي دفع الكرسي؛	 
أي تعديالت أخرى.	 

تفقّد لتتأكد أن "الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام". 14

الممارسـات الجيدة في تهيئة المنتج:
ضع بطاقة تحمل اسم مستخدم الكرسي المتحرك على كل كرسي متحرك أثناء تهيئته.	 
يجب أن يتمتّع الشخص الذي يدخل تعديالت على الكرسي المتحرك بالمعارف والمهارات المناسبة. 	 

فالتعديالت يمكن أن تؤثّر على قّوة الكرسي المتحرك وأدائه لوظيفته.
يجب على الدوام تفقّد أمان الكرسي المتحرك وجهوزيته لالستخدام، وسالمة عمل كل أجزائه قبل أن يجّربه 	 

المستخدم )الرجاء مراجعة األقسام التالية أدناه(. 

القائمة المرجعية لضمان أن الكرسـي المتحرك آمن وجاهز لالسـتخدام
استعمل القائمة المرجعية الواردة أدناه للتأكد من أن استعمال الكرسي المتحرك آمن، وأن جميع أجزائه 

تعمل كما ينبغي. وال بّد من فعل ذلك دائماً قبل أن يجّرب المستخدم الكرسي المتحرك المعطى له.
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القائمة المرجعية: هل الكرسـي المتحرك آمن وجاهز لالسـتخدام؟
كيفية التفقدالكرسي المتحرك بأكمله
تفقّد الكرسي المتحرك بأكمله بواسطة النظر وباليدين.ليست هناك حواف حاّدة

ليست هناك أجزاء متضّررة أو مخدوشة 

ادفع الكرسي المتحرك بعيداً عنك لتتأّكد من تحّرك الكرسي المتحرك يسير في خط مستقيم
العجلتين األماميتين في "خط مستقيم".

العجلتان األماميتان الصغيرتان
أِمل الكرسي المتحرك إلى الخلف بحيث يكون مستنداً تدوران بحّرية

إلى عجلتيه الخلفيتين فقط ثم دّور العجلتين األماميتين 
الصغيرتين. تدوران دون مالمسة شوكتي تثبيت العجلتين

تفقّد وضعها. يجب أن تشعر أنها محكمة التثبيت لكن ال البراغي مثبتة بإحكام
تحاول شّدها أكثر من اللزوم.

شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة
شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة تدور 

بحّرية
أِمل الكرسي المتحرك إلى الخلف بحيث يكون مستنداً 

إلى عجلتيه الخلفيتين فقط ثم دّور شوكتي تثبيت 
العجلتين األماميتين الصغيرتين حول محوريهما.

العجلتان الخلفيتان
أِمل الكرسي المتحرك إلى أحد جانبيه بحيث يكون تدوران بحّرية

مستنداً إلى إحدى عجلتيه الخلفيتين فقط، وتفقد العجلة 
الخلفية األخرى.

تفقّد وضعها. يجب أن تشعر بأنها محكمة التثبيت لكن براغي المحور مثبتة بإحكام
ال تحاول أن تشّدها أكثر من اللزوم.

العجلتان ممتلئتان بالهواء على النحو الالزم )إذا 
كانتا قابلتين للنفخ( )عند الضغط باإلبهام، يمكن 

ضغط العجلة بأقل من 5 مم(

اضغط على العجلتين الخلفيتين بإبهامك. يجب أن 
تنضغطا قليالً، ولكن ليس أكثر من 5 مم.

إطارا الدفع المعدنيان مثبّتان بإحكام على العجلتين 
الخلفيتين 

تفقدهما.

المكابح
ثبّت المكابح وتأّكد من أن الكرسي المتحرك يصبح تعمل بشكل سليم

بعدها غير قابل للحركة.
مسندا القدمين

تفقّدهما.مسندا القدمين مثبّتان بإحكام 
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هيكل الكرسي
في حالة الكرسي المتحرك القابل للطي بشكل 

متصالب – يمكن طيّه وفتحه بسهولة
حاول طي الكرسي المتحرك لتتفقّد ما إذا كانت آليات 

الطي تعمل كما ينبغي. في حالة الكرسي المتحرك ذي مسند الظهر القابل 
للطي إلى األسفل – يمكن طي مسند الظهر وفتحه 

بسهولة
الوسادة

عادةً ما يكون سّحاب غطاء الوسادة موجوداً في الجزء الوسادة داخل الغطاء بالشكل المناسب
الخلفي واألسفل من الوسادة. 

الوسادة موضوعة على الكرسي المتحرك بالشكل 
الصحيح

إذا كان للوسادة حواف، فإن "حفرة" عظام الورك 
الناتئة يجب أن تكون في الجزء الخلفي من المقعد.

ال يجب أن يكون غطاء الوسادة مشدوداً بقّوة على أي قماش غطاء الوسادة مشدود بما يكفي دون إفراط
من حواف الوسادة.

إذا كان للكرسي المتحرك مقعد صلب: الوسادة 
تغّطي المقعد بالكامل

تفقّد لتتأّكد من أّن أي جزء من المقعد ليس ظاهراً 
تحت الوسادة. وهذا التفصيل في غاية األهمية في حالة 

المقاعد الصلبة.

تصنيع الوسادة
إذا كانت الحشوات الرغوية متوفّرة، يمكن لكادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة صنع 

وسائد للتخفيف من الضغط من الحشوات الرغوية باستعمال مجموعة صغيرة من األدوات فقط.

يجب أن يعرف هؤالء المتخصصون نوع الحشوات الرغوية التي يجب استعمالها، وعدداً من األبعاد 
الهاّمة. ناقش مع المدّربين ما هي أنواع الحشوات الرغوية المتوفّرة في منطقتك، لتحّدد أيّاً منها يُعتبُر 

مناسباً لصنع وسادة للتخفيف من الضغط. 

تبيّن التعليمات التالية كيف يمكن صنع وسادة أساسية للتخفيف من الضغط من حشوة رغوية ذات حافتين 
رئيسيتين هما عبارة عن حفرة لعظام الورك الناتئة وطبقة حاملة أمام عظام الورك الناتئة.

مزايا الوسادة وأبعادها
فيما يلي الميزات الرئيسية لوسادة أساسية ذات حواف مصنوعة من حشوة رغوية:

قاعدة )طبقة أساسية( مصنوعة من حشوة رغوية صلبة )على سبيل المثال الحشوة الرغوية "الرقيقة"( 
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حفرة عظام الورك الناتئة
تخفف الضغط تحت عظام الورك الناتئة والعصعص.	 
تساعد على تثبيت الحوض في وضع مستقيم في الجزء 	 

الخلفي من الوسادة.

قاعدة المقعد المتدلي
تحتوي الوسائد المستخدمة على مقعد الكرسي المتحرك 	 

المتدلي قطعاً مائالً على كل جانب من جانبي قاعدة 
الوسادة.

يسمح ذلك للوسادة بأخذ شكل المقعد المتدلي للكرسي 	 
المتحرك. وهذا يُبقي الجزء العلوي من الوسادة 

مسطحاً.

طبقة عليا مصنوعة من حشوة رغوية ناعمة مريحة
طبقة عليا مريحة:

توفّر الراحة فوق طبقة القاعدة الصلبة.	 

كيفية صنع قاعدة وسـادة التخفيف من الضغط؟
توفّر اإلرشادات التالية وسادة بهذه األبعاد: 400 مم )عرض( × 400 مم )عمق( × 50 مم )ارتفاع(. 

وتبلغ أبعاد عظام الورك الناتئة: 200 ملم )عرض( × 200 ملم )عمق( × 35 ملم )ارتفاع(. هذه الوسادة 
مناسبة لمستخدم كرسي متحرك يبلغ عرض مقعده 400 مم.

عّدل األبعاد لتناسب مقاس كل مستخدم للكراسي المتحركة كما هو موضح في المربع أدناه.
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1 – حّدد خطوط القص على الحشوة الرغوية الصلبة.
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.	 
بالنسبة لوسادة بهذا الحجم، فإن حفرة عظام الورك الناتئة يجب أن تكون بالمقاسات التالية: 200 مم 	 

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

أبعاد حفرة عظام الورك الناتئة

عّدل أبعاد الوسادة وحفرة عظام الورك الناتئة لتناسب االحتياجات 
الفردية لكل مستخدم للكراسي المتحركة على النحو التالي:

عرض حفرة عظام الورك الناتئة = نصف عرض مقعد 	 
مستخدم الكرسي المتحرك أو 200 مم )أيهما أقل( )أ(؛ 

عمق حفرة عظام الورك الناتئة )من األمام إلى الخلف( = 	 
نصف عرض مقعد مستخدم الكرسي المتحرك أو 200 مم 

)أيهما أقل( )ب(؛ 
ارتفاع حفرة عظام الورك الناتئة = 35 مم للبالغين و25-20 	 

مم لألطفال )ج(.

األبعاد )مم(

نصف عرض المعقد نصف عرض المعقد
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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. 	 
دع الصمغ يجف لكن دون أن يجف بالكامل وبحيث يكون ما يزال 

الصقاً قليالً عند لمسه. ثم اضغط قطعتي الحشوة الرغوية معاً.

3 – قص الزوايا داخل حفرة عظام الورك الناتئة )على شكل 
قطع مائل(. 

4 – للحصول على وسادة مقعد متدل: قص جانبي حفرة القاعدة 
الداخلية بطريقة مائلة )على شكل قطع مائل(.

حددها كما هو ظاهر في الصورة وقصها.	 
يساعد القص بهذه الطريقة في المطابقة بين قاعدة الوسادة وشكل 	 

مقعد الكرسي المتحرك المتدلي.

15 مم

15 مم
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5 – ضع طبقة الحشوة الرغوية العليا فوق الوسادة.
توضع طبقة القاعدة والطبقة العليا كلتاهما ضمن غطاء الوسادة معاً.	 
ليس هناك حاجة إلى لصق الطبقتين معاً.	 
إذا قسيت الطبقة العليا أو اهترأت، يمكن غسلها وتجفيفها أو استبدالها.	 
يمكن إضافة طبقة رافعة ضمن الغطاء لزيادة عمق حفرة عظام الورك الناتئة.	 

أسـئلة متكررة حول وسـائد التخفيف من الضغط المصنوعة من حشـوة رغوية:
كيف تقّرر نوع القماش الذي ستستخدمه لغطاء الوسادة؟

اختر قماشاً قابالً للمط إن أمكن. كما أن القماش المقاوم للماء جيد جداً إذا كان متاحاً. وإذا كان القماش 	 
مقاوماً للماء، فتأكد من أنه ليس سميكاً جداً، وإال فإن التجاعيد قد تترك عالمات على جلد مستخدم 

الكرسي المتحرك، مما قد يؤدي إلى تشّكل قروح الضغط.
سيتوقف االختيار على القماش المتاح. في بعض األحيان قد تكون الخيارات محدودة.	 
إذا كان هناك خيار ما ولم تكن متأكداً بشأنه، اطلب من مستخدمي الكراسي المتحركة تجربة 	 

الخيارات المختلفة.
ستزداد خبرة كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة مع مرور الوقت بعد تجربة 	 

األقمشة المختلفة.

هل تَْصلُح هذه الوسادة لجميع المستخدمين؟

ال، ال تَْصلُح هذه الوسادة لجميع مستخدمي الكراسي المتحركة.	 
بيد أن إحدى مزايا هذه الوسادة هي قابليتها للتكييف بسهولة.	 

هل تتسبب هذه الوسادة بارتفاع درجة الحرارة أو التعّرق؟

يمكن أن تتسبب وسائد الحشوة الرغوية بارتفاع درجة الحرارة أو التعّرق.	 
بيد أن هذه الوسادة تعطي النتيجة المرجوة منها على أكمل وجه بطرق أخرى عديدة، لذا فإن تقبّل 	 

رفعها لدرجة الحرارة يعّد بمثابة حل وسط مقبول.

هل يحتاج جميع مستخدمي الكراسي المتحركة إلى وسادة للتخفيف من الضغط؟

ال، ال يحتاج جميع مستخدمي الكراسي المتحركة إلى وسادة للتخفيف من الضغط.	 
ضع في اعتبارك عوامل الخطورة المرتبطة بالضغط التي تُدّرس في برنامج التدريب هذا لتحديد ما 	 

إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك معّرضاً لخطر تشّكل قروح الضغط لديه.
على الرغم من أن هذه الوسادة قد ال تكون ضرورية للتخفيف من الضغط، إال أن الوسادة يمكنها 	 

أيضاً تحسين الراحة والوضعة، حتى بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة غير المعّرضين لخطر 
تشّكل قروح الضغط لديهم.
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ماذا يحدث إذا استُخِدمت الوسادة بحيث تكون جهتها الخلفية من األمام أو إذا استخدمت مقلوبة؟

لن تؤدي المطلوب منها كما ينبغي وقد تزيد من خطر تشّكل قروح الضغط.	 
تأكد دائماً من أن مستخدمي الكراسي المتحركة وأفراد عائالتهم )إذا اقتضى األمر وجودهم(، يفهمون 	 

كيفية استخدام الوسادة والعناية بها كما ينبغي.
ضع عالمة على الوسادة تحدد بها الجهتين "األمامية" و "الخلفية" أو "العليا" و "السفلى" إذا لزم 	 

األمر.

هل تَْصلُح هذه الوسادة لألطفال؟

نعم، هذه الوسادة مناسبة لألطفال. بيد أن حفرة عظام الورك الناتئة يجب أن تكون أصغر. انظر أعاله لمعرفة كيفية 	 
تحديد أبعاد وسادة مقاسها على مقاس طفل.

يحتاج العديد من األطفال الذين يستخدمون الكراسي المتحركة إلى دعم إضافي لوضعتهم. قد ال توفّر هذه الوسادة دعماً 	 
كافياً للوضعة.

ضبط الوسادة في الوضع المالئم
تحقق دائماً من أن عظام الورك الناتئة موجودة تماماً داخل حفرة 

عظام الورك الناتئة، وليس على حافة الوسادة أو على الجزء 
المرتفع منها.

عند ضبط وسادة التخفيف من الضغط في الوضع المالئم لمستخدم 
كرسي متحرك معيّن تحقق دائماً مما يلي:

الضغط تحت عظام الورك الناتئة "آمن" )انظر "كيفية 	 
اختبار ما إذا كانت وسادة التخفيف من الضغط تعطي النتيجة 

المرجوة" أعاله(؛ 
وعظام الورك الناتئة متموضعة داخل حفرة عظام الورك 	 

الناتئة وليست على الحافة أو الطبقة العليا.
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الخطوة السادسة: ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم
ما الذي يشـمله ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم؟

أثناء ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، يتحقق مستخدم الكرسي المتحرك وكادر المتخصصين 
في الكراسي المتحركة معاً مما يلي:

مقاس الكرسي المتحرك هو المقاس الصحيح وقد أدخلت التعديالت والتغييرات الالزمة لضمان ضبط 	 
الكرسي في الوضع المثالي؛

الكرسي المتحرك والوسادة يدعمان جلوس مستخدم الكرسي المتحرك في وضع مستقيم؛	 
إذا كانت هناك وسادة للتخفيف من الضغط قد ُوِصفَت، فإن الوسادة تخفف الضغط حقاً.	 

الممارسـات الجيدة في ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم:
يجب أن يكون الشخص الذي أجرى التقييم هو ذاته من يضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، كلما 	 

كان ذلك ممكناً.
تحقق دائماً من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم وهو ساكن، ثم أثناء دفع مستخدم الكرسي 	 

المتحرك للكرسي ذاتياً أو أثناء دفعه من شخص آخر.
نفّذ عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم وفقاً للترتيب التالي:	 

تفقد المقاس والتعديالت؛	 
تفقد الوضعة؛	 
تفقد الضغط؛	 
اضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم أثناء تحّرك مستخدمه؛	 

استخدم القائمة المرجعية لضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم لتتذّكر كل خطوة.	 

تفقّد المقاس والتعديالت
عرض المقعد

يجب أن يكون مالئماً بشكل قريبالوضع المالئم الصحيح:
كيفية إجراء التفقد

مّرر أصابعك بين الجهة الخارجية لفخذي مستخدم الكرسي المتحرك وجانبي 	 
الكرسي المتحرك. يجب أن تكون أصابعك قادرة على المرور بشكل مريح 

دون أن تكون مضغوطة.
تأكد من أن جانبي الكرسي المتحرك ال يضغطان على ِرجلي مستخدم الكرسي 
المتحرك. هذا األمر مهم تحديداً في حالة مستخدمي الكراسي المتحركة الذين ال 

يشعرون بالضغط على الفخذين )ليس لديهم إحساس طبيعي(. فالضغط الشديد على 
الفخذين من جانب الكرسي المتحرك قد يسبب قروح الضغط.

عمق المقعد
فجوة بحجم إصبعين )30 ملم( بين مؤخرة الركبة والوسادة.الوضع المالئم الصحيح:

يتبع....
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

تابع...

كيفية إجراء التفقد
تفقّد ما إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك يجلس في وضع مستقيم.	 
مّرر يدك بين الوسادة ومؤخرة الركبة. يجب أن تكون هناك فجوة تسمح بمرور أصبعين 	 

اثنين )30 مم(. قد تكون هناك فجوة أكبر في حالة مستخدمي الكراسي المتحركة ذوي 
األرجل الطويلة. من المقبول أن يصل الرقم حتى 60 مم.

مّرر يدك على طول الوجه الخلفي لبطن الساق وتأّكد من أنها ال تالمس المقعد أو 	 
الوسادة.

تفقّد كال الجانبين دائماً.	 
يوفّر الوضع المالئم دعماً جيداً للفخذ. وسيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط تحت عظام 

الورك الناتئة ويساعد في منع تشّكل قروح الضغط. إذا كان طول المقعد طويالً زيادة 
عن اللزوم، لن يتمكن المستخدم من الجلوس في وضع مستقيم.

إذا كان هناك فرق بين الجانبين األيمن واأليسر، استخدم مقاس الساق األقصر لتحديد 
اختيارات الوصفة.

ارتفاع مسندي القدمين
الفخذان مستندان بالكامل إلى الوسادة مع عدم وجود فجوات. القدمان مستندتان الوضع المالئم الصحيح:

بالكامل إلى مسندي القدمين مع عدم وجود فجوات.
كيفية إجراء التفقد

مّرر يدك بين الفخذ والوسادة. يجب أن يكون الضغط على طول الفخذ متساوياً 	 
وأال تكون هناك فجوات.

انظر إلى كل قدم على مسند القدم. يجب أن تكون القدم مستندة من األمام 	 
والخلف دون وجود فجوات.

إذا كانت هناك فجوات تحت الفخذ، فقد يكون مسند القدم مرتفعاً زيادة عن اللزوم. 
وإذا كانت هناك فجوات تحت القدم، فقد يكون مسند القدم منخفضاً زيادة عن اللزوم.

ارتفاع مسند الظهر
يجب أن يمنح المقاس المناسب مستخدم الكرسي المتحرك الدعم الذي يحتاجه، وأن الوضع المالئم الصحيح:

يسمح للشخص النشط بحرية تحريك كتفيه لدفع الكرسي المتحرك.
كيفية إجراء التفقد

اسأل مستخدم الكرسي المتحرك ما إذا كان مسند الظهر مريحاً.	 
راقب ما إذا كان الجذع متوازناً فوق الوركين.	 
هل مستخدم الكرسي المتحرك قادر على دفع الكرسي دون أن يشّكل له مسند الظهر عائقاً؟	 

يعتمد ارتفاع مسند الظهر على احتياجات المستخدم. فمستخدمو الكراسي المتحركة الذين يدفعون أنفسهم بأنفسهم 
يحتاجون إلى مسند ظهر يسمح ألكتافهم أن تتحرك بحّرية. وقد يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يجدون 

صعوبة في الجلوس في وضع مستقيم إلى مسند ظهر أعلى يمنح المزيد من الدعم للعمود الفقري.
هناك مقاسان الرتفاع مسند الظهر في استمارة تقييم الكرسي المتحرك )انظر الجلسة: "الخطوة الثانية: التقييم" 

تحت فرع "أخذ المقاسات"(. خذ كال المقاسين، بما أنه في بعض األحيان قد ال يتّضح أثناء التقييم أي ارتفاع 
لمسند الظهر سيكون أكثر راحة لمستخدم الكرسي المتحرك.

يتبع....
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تابع...

يُعدُّ مسند الظهر الذي يوفر الدعم حتى أسفل القفص الصدري لمستخدم الكرسي 
المتحرك عند ارتفاع جيد إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك:

يتمتع باللياقة ونشيطاً.	 
قادراً على الجلوس في وضع مستقيم بسهولة وبتوازن جيّد.	 
سيدفع كرسيه بنفسه بشكل نشط ويحتاج إلى حرية كبيرة في الحركة.	 

ارتفاع مسند الظهر )د( أسفل القفص الصدري

يُعدُّ مسند الظهر الذي يوفر الدعم حتى أسفل لوحي كتفي مستخدم الكرسي المتحرك 
عند ارتفاع جيد إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك:

من المحتمل أن يتعب بسرعة، مثل كبار السن أو الذين لديهم مرض مترِق؛	 
يجد صعوبة في الجلوس في وضع مستقيم.	 

يظل ارتفاع مسند الظهر هذا يسمح ببعض حرية الحركة حول كتفي مستخدم الكرسي 
المتحرك ليدفع كرسيه المتحرك بذراعيه.

ارتفاع مسند الظهر )هـ( أسفل لوحي الكتفين

موقع العجلتين الخلفيتين – في حالة الدفع اليدوي

الوضع المالئم 
الصحيح:

عند وضع اليدين على إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين، يجب أن 
يكون مرفقا المستخدم بزاوية قائمة.

كيفية إجراء التفقد
اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك اإلمساك بإطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين 	 

الخلفيتين. يجب أن يكون الكوع في حالة انثناء بزاوية 90 درجة.
تفقّد أيضاً مع المستخدم لتتأكد ما إذا كانت العجلتان الخلفيتان موضوعتان في الموقع الصحيح الذي 	 

يضمن تحقيق التوازن )إلى األمام بالنسبة للنشاط، وإلى الخلف بالنسبة لألمان(.

إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك بحاجة إلى وضع العجلتين الخلفيتين في الوضع 
"اآلمن" )لمسافة أبعد إلى الوراء(، فقد يعني ذلك أن الذراعين ستكونان في مسافة أبعد 

إلى الوراء، وهذا وضع مثالي لدفع الكرسي المتحرك. اشرح هذا الحل الوسط لمستخدم 
الكرسي المتحرك.

إذا أدخلت أي تعديالت على موضع العجلتين الخلفيتين، فستحتاج أيضاً إلى تعديل 
المكابح وتفقدها من جديد.

ارتفاع المقعد – في حالة الدفع بالقدم

الوضع المالئم 
الصحيح:

إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك جالساً في وضع مستقيم، والوجه الخلفي 	 
لحوضه مستند بشكل مريح إلى مسند الظهر، فإنه يجب أن يكون قادراً على بسط 

قدميه على األرض.
يتبع....
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تابع...

كيفية إجراء التفقد
اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك الجلوس ومؤخرة حوضه مستندة إلى مسند الظهر 

وقدمه التي يدفع بها الكرسي المتحرك منبسطة على األرض. تفقّد ما إذا كان يمكن 
لقدميه التموضع بشكل منبسط على األرض.

إذا كان ارتفاع المقعد عالياً زيادة عن اللزوم، فيمكن لكادر المتخصصين في مركز 
خدمة الكراسي المتحركة تجريب ما يلي:

تقليل ارتفاع الوسادة.	 
وصل مقعد صلب أدنى من المقعد األصلي )احصل على مشورة أو دعم تقنيين 	 

إلنجاز هذه المهمة(.
بالنسبة للمستخدم الذي يدفع الكرسي بقدم واحدة فقط، مع وضع القدم األخرى على مسند 

القدم – تفقّد الضغط تحت عظام الورك الناتئة في الجانب الذي يستند إلى مسند القدم 
)يرجى الرجوع إلى الجلسة ألف – 7: الوسائد، فرع "كيفية اختبار ما إذا كانت وسادة 

التخفيف من الضغط تعطي النتيجة المرجوة"(.

تفقّد الوضعة

الحظ كيف يجلس مستخدم الكرسي المتحرك على الكرسي 
المتحرك من الجانب ومن األمام. هل يجلس المستخدم في 

وضع مستقيم؟

يحبّذ بعض مستخدمي الكراسي المتحركة أن تكون أقدامهم مطوية تحتهم. 
وتسمح بعض تصاميم الكراسي المتحركة بذلك. إذا كان مستخدم الكرسي 

المتحرك مرتاحاً ويشعر بالتوازن، فال بأس في ذلك.

تفقّد الوضعة
في حالة كل مستخدم للكرسي المتحرك معّرض لخطر تشّكل قروح 

الضغط لديه، تفقّد الضغط تحت عظام الورك الناتئة وتأّكد أن الوضع آمن.
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ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم عندما يكون المسـتخدم في حالة حركة
الجزء األخير من عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم هو التحقق من مدى مالءمة الكرسي 
المتحرك أثناء حركة مستخدم الكرسي. إذا لم يتمكن مستخدم الكرسي المتحرك من دفع الكرسي المتحرك 

باستقاللية، اطلب من أحد أفراد األسرة أو مقدم الرعاية دفع الكرسي المتحرك.

األشياء التي يجب التأكد منها:
هل يسمح مسند الظهر لمستخدم الكرسي المتحرك بحرية 	 

تحريك كتفيه للدفع؟
هل تبقى قدما مستخدم الكرسي المتحرك مستقرتان على 	 

مسندي القدم؟
هل وضع العجلة الخلفية صحيح بالنسبة للمستخدم؟	 

القائمة المرجعية لضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم

1. هل الكرسـي المتحرك جاهز لالستخدام؟

هل خضع الكرسي المتحرك للفحص للتأكد من أن استعماله آمن وأن جميع أجزائه تعمل كما ينبغي؟

2. تفقّـد المقاس والتعديالت
عرض المقعد: 

يجب ضبطه بإحكام 
على مقاس المستخدم.

عمق المقعد:
يجب أن تكون هناك 
فجوة تسمح بمرور 

أصبعين بين مؤخرة 
الركبة والمقعد/ الوسادة.

ارتفاع مسندي القدمين:
الفخذان مستندان بالكامل إلى الوسادة دون فجوات. القدمان مستندتان بالكامل على 

مسندي القدمين دون فجوات.ت

يتبع...
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تابع...

ارتفاع مسند الظهر:
مستخدم الكرسي المتحرك حاصل على الدعم الذي يحتاج إليه ويتمتع بحّرية 

تحريك كتفيه لدفع الكرسي المتحرك )إذا كان يدفعه بنفسه(.

موقع العجلتين الخلفيتين )في حالة الدفع اليدوي(:
يجب أن تكون ذراع مستخدم الكرسي المتحرك متوافقة مع المحور الخلفي عندما 

تكون متدلية إلى األسفل. 
عندما توضع اليدان على إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين، 

فإن مرفق المستخدم يجب أن يكون في زاوية قائمة.
المكابح: هل تعمل المكابح بشكل جيد؟
ارتفاع المقعد )في حالة الدفع بالقدم(:

عندما يكون مستخدم الكرسي المتحرك جالساً في وضع مستقيم، فإن ظهره يجب 
أن يكون مستنداً بشكل مريح إلى مسند الظهر، ويجب أن تكون قدماه منبسطتين 

على األرض.

3. تفقّد الوضعة
هل مستخدم الكرسي المتحرك قادر على الجلوس بارتياح في وضع مستقيم؟

تفقد الوضعة من الجانب
تفقد الوضعة من األمام/ الخلف

4. تفقّد الضغط
تفقّد الضغط تحت عظام الورك الناتئة لدى جميع مستخدمي الكراسي المتحركة المعّرضين لخطر تشّكل قروح 

الضغط لديهم
قبل أن تبدأ، اشرح لمستخدم الكرسي المتحرك الغاية من هذ ا االختبار.)أ(

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

)على أن تكون راحة اليد نحو األعلى(

يتبع...
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اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يعود إلى الوراء ويجلس على )ج(
أصابعك. يجب أن 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 العظام الناتئة للورك الثاني )هـ(

5. تأّكد من ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم أثناء الحركة

هل يسمح مسند الظهر لمستخدم الكرسي المتحرك بتحريك كتفيه لدفع الكرسي؟
هل يمنح مسند الظهر الدعم الكافي لمستخدم الكرسي المتحرك؟
هل تبقى قدما مستخدم الكرسي المتحرك على مسندي القدمين؟

هل موقع العجلتين الخلفيتين سليم بالنسبة للمستخدم؟

6. اإلجراءات؟
هل يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي؟ اكتب أي إجراءات في ملف مستخدم الكرسي المتحرك.

تذّكر: الخطوة التالية بعد ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم هي إعطاء تعليمات االستعمال إلى المستخدم.

حل المشاكل
في بعض األحيان سيواجه كادر المتخصصين بالكراسي المتحركة مشكلة في ضبط الكرسي المتحرك 

المتوفر في وضع يالئم مستخدم الكرسي المتحرك كما ينبغي. وقد تكون المشكلة بسبب:

محدودية نطاق الكراسي المتحركة المتوفرة ومقاساتها؛	 
حاجة مستخدم الكرسي المتحرك إلى دعم إضافي ليجلس في وضع مستقيم ومريح.	 

فيما يلي بعض الحلول البسيطة لبعض المشاكل الشائعة. وسيُغّطى إدخال التعديالت وتوفير الدعم 
للوضعات بتفصيل أكبر في التدريب الُمعطى للمستوى المتوسط.

تفترض جميع هذه الحلول أن االختيار قد وقع بالفعل على أقرب كرسي متحرك مناسب لمستخدم الكرسي 
المتحرك من بين تلك المتوفرة. تحقق دائماً من هذا قبل تعديل أي كرسي متحرك.
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المشكلة: عمق المقعد قصير زيادة عن اللزوم
إذا كان عمق المقعد )من األمام إلى الخلف( أقصر بأكثر من 100 ملم من عمق مقعد مستخدم الكرسي 
المتحرك )في حالة البالغين(، فهذه مشكلة. ولن يحصل مستخدم الكرسي المتحرك على دعم كاٍف من 

المقعد ليتمكن من الجلوس بشكل مريح. كما أن التخفيف من الضغط يكون أقل أيضاً. هنا يجب تطويل 
عمق المقعد.

الحـل: فيما يلي وصف لثالثة حلول مختلفة:
المحاذيرالحل

طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل مد القضيب المعدني للمقعد واستبدال قماش التنجيد.. 5
إذا كان هيكل الكرسي المتحرك من النوع القابل للطي، 	 

تحقق مما إذا كانت القضيبان المعدنيان للمقعد من النوع 
الملتصق به. هذا يعني أن القضيبين المعدنيين للمقعد 

ليسا أيضاً جزءاً من هيكل الكرسي المتحرك.
في هذه الحالة، يمكن مد القضيبين المعدنيين للمقعد 	 

واستبدال قماش التنجيد ليتناسب مع الطول الصحيح.
طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل استبدال قماش التنجيد.. 6

إذا كان هيكل الكرسي المتحرك من النوع صلب 
ويضم قماش تنجيد، تحقق مما إذا كان القضيب 

المعدني للمقعد يمتد إلى ما بعد المقعد.
في هذه الحالة، قد يكون من الممكن استبدال قماش 

تنجيد المقعد بقماش تنجيد جديد يتناسب مع الطول 
الصحيح.

طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل إضافة لوح صلب مع وسادة.. 7
يمكن صنع مقعد صلب من الخشب أو البالستيك أو أي 	 

مادة صلبة أخرى لن تنحني أو تتشقق.
يمكن تثبيت المقعد فوق الجزء العلوي من القضيبين 	 

للمقعد. المعدنيين 
أضف وسادة لها ذات عرض المقعد الجديد وعمقه.	 

تأكد من أن المقعد الجديد قوي بما يكفي لحمل وزن 	 
المستخدم. وتأّكد من أن المقعد ال ينحني أو يتشقق 

عندما يتمّدد أكثر مما يصل إليه مقعد الكرسي 
المتحرك الحالي؛

تأكد دائماً من تزويد المقعد الصلب بوسادة لكل 	 
مستخدم للكرسي المتحرك.

أثناء عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع 	 
المالئم تأّكد من أّن مسند الظهر ومسندي القدمين 

باالرتفاع الصحيح. فالمقعد الصلب والوسادة 
سيرفعان مستخدم الكرسي المتحرك داخل الكرسي 

المتحرك.

المشـكلة: عمق المقعد طويل زيادة عن اللزوم
إذا كان أقصر عمق للمقعد المتاح طويالً جداً، فسيكون من المستحيل على مستخدم الكرسي المتحرك 

الجلوس في وضع مستقيم. ويجب تقصير عمق المقعد.
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الحـل: فيما يلي وصف لحل واحد.
المحاذيرالحل

قّصر عمق مقعد الكرسي المتحرك.. 1
ضع عالمة لعمق الكرسي المطلوب على المقعد 	 

الحالي.
إذا كان المقعد مصنوعاً من قماش التنجيد – أزل 	 

قماش التنجيد، وقّصره )باستعمال آلة خياطة 
صناعية( واستبدله.

إذا كان المقعد صلباً – أزل المقعد، وقّصره، 	 
واستبدله.

قّصر الوسادة لتتطابق مع عمق المقعد الجديد.	 

عند قص مقعد صلب – اعمل دوماً على ضمان 	 
أن تكون كل الحواف ملساء وخالية من النتوءات 

والبرادة والشظايا.
عند قص الوسادة – قص دائماً من الجزء األمامي بحيث 	 

يبقى التخفيف من الضغط في الخلف كما هو.

المشكلة: مسندا القدمين منخفضان زيادة عن اللزوم
إذا كان ارتفاع مسندي القدمين منخفضاً زيادة عن اللزوم، فلن يتمكن مستخدم الكرسي المتحرك من إسناد 

قدميه بشكل مريح على مسندي القدمين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انزالقه إلى األمام على الكرسي المتحرك، 
أو شعوره بعدم االستقرار. ولن يكون هناك دعم كاٍف للجلوس في وضع مستقيم. هنا يجب رفع مستوى 

مسندي القدمين.

الحـل: فيما يلي وصف لحلين اثنين.

المحاذيرالحل
زد من ارتفاع مسندي القدمين من خالل تقصير حّمالة مسند القدم.. 1

في معظم الكراسي المتحركة ذات العجالت األربع، 
يمكن تقصير حّمالتي مسندي القدمين.

تأّكد دوماً من أن آلية التعديل ماتزال تعمل. 	 

زد من ارتفاع مسندي القدمين من خالل زيادة سماكة مسندي القدمين.. 2
استخدم الخشب أو مادة قوية أخرى لزيادة ارتفاع 

مسندي القدمين.
تأّكد من أال تؤّدي السماكة المزادة إلى تعطيل عمل 	 

مسندي القدمين اللذين يمكن إزاحتهما.

رفع مسند القدم من خالل زيادة سماكة مسند القدم )في هذا الرسم 
التوضيحي زدنا السماكة في جانب واحد فقط الستيعاب قَِصر ساق 

واحدة فقط(.

المشـكلة: مسندا القدمين مرتفعان زيادة عن اللزوم
إذا كان ارتفاع مسندي القدمين زائداً عن اللزوم، فإن فخذي مستخدم الكرسي المتحرك لن يستندا بشكل 

مريح إلى المقعد. يمكن لمسندي القدمين المرتفعين زيادة عن اللزوم أن يزيدا الضغط على عظام الورك 
الناتئة. هنا ال بّد من تخفيض ارتفاع مسندي القدمين.
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الحـل: فيما يلي وصف لحلين اثنين.
 المحاذيرالحل

خفّض ارتفاع مسندي القدمين من خالل إطالة أنبوب التمديد الداخلي.. 1
تفقّد إمكانية استبدال أنبوب التمديد الداخلي بأنبوب 	 

أطول.
إذا كان األمر كذلك – استبدله بأنبوب مماثل من 	 

حيث القطر والقوة.

اعمل على ضمان أال يصبح المسندان منخفضين زيادة 
عن اللزوم بحيث يصطدمان باألرضية. فإذا حدث ذلك، 

جّرب الخيار الثاني بدالً منه. وإذا لم يفلح هذا الحل، 
فإن الكرسي المتحرك غير مناسب لمستخدم الكرسي 

المتحرك.
زد من ارتفاع الوسادة.. 2

زد من ارتفاع الوسادة أو ارفع الوسادة بإضافة 	 
شيء صلب تحتها.

ال تستعمل الحشوة الرغوية الناعمة لزيادة ارتفاع 
الوسادة. فهذه الحشوة ستنضغط وستُشِعر مستخدم 

الكرسي المتحرك أيضاً بعدم االستقرار.
أثناء عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم 

تفقّد ما إذا كان مسند الظهر عند االرتفاع الصحيح. 
فالوسادة األعلى سترفع مستخدم الكرسي المتحرك 

داخل الكرسي المتحرك.
تأّكد من عدم وجود مشاكل في أداء الوظائف عند 

رفع الوسادة. فعلى سبيل المثال، قد ال يتمكن مستخدم 
الكرسي المتحرك من ركن الكرسي تحت الطاوالت أو 

المكاتب.

المشـكلة: الرجالن تميالن إلى التأرجح نحو األمام أو الوراء
في بعض األحيان تميل رجال مستخدم الكرسي المتحرك إلى التأرجح نحو األمام أو الوراء. قد يكون 

السبب في ذلك هو الطريقة التي اعتاد على الجلوس بها، أو قد يكون لديه سبب جسدي )مثل الضعف في 
العضالت(. يمكن لتعديالت بسيطة على مقعد الكرسي المتحرك أو الوسادة أن تساعد في الحد من هذه 

المشكلة.

الحـل: فيما يلي وصف لثالثة حلول ممكنة.
الحل

تفقّد ارتفاع مسندي القدمين ثانية لتتأكد أنهما في المكان الصحيح.. 1
تأكد من أن ارتفاع مسندي القدمين يدعم مستخدم الكرسي المتحرك كما ينبغي )يجب أن يشعر المستخدم 	 

بضغط متساٍو تحت القدمين وتحت الفخذين(.
تأّكد من أن مقعد الكرسي المتحرك مشدود كما ينبغي.. 2

إذا كان الكرسي المتحرك يحتوي على مقعد مصنوع من قماش التنجيد، تأكد من شّد المقعد بإحكام.	 
إذا كان المقعد مترهالً، فإن ذلك سيشجع رجلي مستخدم الكرسي المتحرك على التأرجح نحو الوراء.	 
أضف حشوات إلى الوسادة لدعم الفخذين في وضعية حيادية )كما هو مبيّن في مقطع الفيديو المرفق وفي . 3

الرسم اإليضاحي( أو وفّر وسادة ذات حواف، وعّدل حسب الضرورة.
تتضمن بعض وسائد التخفيف من الضغط ذات الحواف فاصالً بين الفخذين، مما سيساعد على إبقاء الساقين 	 

متباعدتين بشكل مريح. ويمكن زيادة هذا الفاصل لتوفير دعم إضافي إذا لزم األمر.
تحتوي بعض وسائد التخفيف من الضغط ذات الحواف على "مزرابين" تستقر فيها الساقان. ويمكن زيادة 	 

حافتي كل قناة لمنع الساقين من االنزالق نحو الخارج.
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أضيفت حشوة إلى مركز مقدمة الوسادة للمساعدة في إبقاء ساقي مستخدم 
الكرسي المتحرك متباعدتين قليالً.

أضيفت حشوتان إلى الجانبين األماميين للوسادة للمساعدة في منع ساقي 
مستخدم الكرسي المتحرك من االنزالق نحو الخارج.

المشـكلة: القدمان تميالن إلى االنزالق عن مسـندي القدمين
في بعض األحيان تنزلق قدما مستخدم الكرسي المتحرك عن مسندي القدمين. وغالباً ما يكون ذلك ناجماً 

عن سبب جسدي )مثل ضعف العضالت أو تشنجات العضالت(.

الحـل: فيما يلي وصف لثالثة حلول.
المحاذيرالحل

تفقّد ارتفاع مسندي القدمين ثانيةً.. 1
تأكد من أن ارتفاع مسندي القدمين يدعم مستخدم الكرسي 	 

المتحرك كما ينبغي )يجب أن يشعر المستخدم بضغط 
متساٍو تحت القدمين وتحت الفخذين(.

عّدل زاوية مسندي القدمين )إذا كان ذلك ممكناً(.. 2
تفقّد إذا كان باإلمكان تعديل زاوية مسندي القدمين.	 
إذا كان األمر كذلك – حاول زيادة زاوية مسندي القدمين. 	 

قد يساعد هذا على تثبيت قدم مستخدم الكرسي المتحرك 
في مكانها.

تفقّد ما إذا كان الضغط تحت القدمين متساوياً.

أضف حزاماً.. 3
اربط حزاماً إلى حمالتي مسندي القدمين على مستوى 	 

الكاحلين.
 إذا كانت القدمان تميالن إلى االنزالق للخلف، فإن الحزام 	 

يجب أن يمر خلف الساقين.
 إذا كانت القدم تميالن إلى االنزالق لألمام، فإن الحزام 	 

يجب أن يمر أمام الساقين.

تأّكد من أّن الحزام قابل للفك بسهولة بحيث 
يكون بمقدور مستخدم الكرسي المتحرك االنتقال 

إلى الكرسي المتحرك ومنه دون جهد.
تأّكد من قدرة مستخدم الكرسي المتحرك على 

الوصول إلى الحزام دون مساعدة، وقدرته على 
ربطه وحلّه بسهولة.
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يمكن أن يساعد حزام بطن الساق في تثبيت ساقي مستخدم الكرسي المتحرك في 
مكانيهما.

يمكن أن يوفر الحزامان الموجودان في مؤخرة القدم المزيد من الدعم، مما 
يساعد على منع ساقي مستخدم الكرسي المتحرك من االنزالق من الجهة 

الخلفية لمسندي القدمين.

المشـكلة: الكرسي المتحرك عريض زيادة عن اللزوم
في بعض األحيان، يظل أصغر كرسي متحرك متوفر عريضاً زيادة عن اللزوم بالنسبة لمستخدم الكرسي 

المتحرك. فإذا كان مقعد الكرسي المتحرك عريضاً للغاية، سيجد مستخدم الكرسي المتحرك صعوبة في 
الجلوس في وضع مستقيم، ومن المحتمل أن يسقط إلى أحد الجانبين. يمكن أن يساعد وضع دعامات بسيطة 

مصنوعة من حشوات رغوية في توفير الدعم لمستخدم الكرسي المتحرك ليجلس في وضع مستقيم.
الحـل: فيما يلي وصف لحل واحد.

المحاذيرالحل
أضف دعامات مصنوعة من حشوات رغوية على جانبي الحوض.. 1

قِس المسافة بين مستخدم الكرسي المتحرك )الجالس 	 
في وسط الكرسي المتحرك وظهره متكئ إلى مسند 

الظهر( وجانب كل مسند ذراع.
قص الدعامات المصنوعة من الحشوة الرغوية 	 

وأضفها لملء الفراغ الواقع بين كل جانب من 
جانبي مستخدم الكرسي المتحرك وجانب الكرسي 

المتحرك.
تحقق من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم. 	 
أضف قماش التنجيد إلى الدعامات المصنوعة من 	 

الحشوات الرغوية وثبتها في مكانها. إذا كان مسندا 
الذراعين صلبين، يمكن تثبيت الدعامات على 

مسندي الذراعين. كما يجوز تثبيتها على الطبقة 
العليا من الوسادة.

يجب أن تنتهي هذه الحشوات في الجهة األمامية عند 
نهاية جذع المستخدم. 

تأّكد من مطابقة الوسادة لعرض مقعد الكرسي 
المتحرك.

إذا كان الكرسي المتحرك عريضاً جّداً، فإّن مستخدم 
الكرسي المتحرك سيجد صعوبة أيضاً في الوصول 
إلى إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين 

الخلفيتين.
يمكن أن يتسبب االضطرار إلى الوصول بصعوبة 
إلى إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين 

الخلفيتين بأذى في الكتف. تأّكد بمنتهى العناية ما إذا 
كان الكرسي المتحرك آمناً لمستخدمه قبل أن تصفه 

)تنتقيه( له.

يمكن أن تقلل الدعامات المصنوعة من الحشوة الرغوية من العرض الداخلي 
للكرسي المتحرك.
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الخطوة السابعة: تدريب المستخدم
يمكن أن تساعد المعلومات المتعلقة بالكرسي المتحرك والتدريب على استخدامه العديد من مستخدمي 

الكراسي المتحركة في االستفادة من كرسيهم المتحرك بحق. ودون هذه الخطوة، من الممكن أال يساعد 
الكرسي المتحرك مستخدمه قدر اإلمكان.

ما هي المهارات المفيدة لمسـتخدمي الكراسـي المتحركة؟
 أهم ستة أشياء يجب عليك تذّكر تدريسها هي:

كيفية التعامل مع الكرسي المتحرك؛	 
كيفية االنتقال من الكرسي المتحرك وإليه )االنتقال(؛	 
التنقل بالكرسي المتحرك – بما يتناسب مع احتياجات المستخدم؛	 
كيفية الوقاية من قروح الضغط وما يجب فعله في حالة تشّكل قروح 	 

الضغط؛
كيفية العناية بالكرسي المتحرك والوسادة في المنزل؛	 
ما الذي يمكن فعله إذا ما حصلت مشكلة.	 

تسرد القائمة المرجعية في الصفحة التالية مهارات معيّنة قد يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك إلى تعلّمها. 
سيتمتع بعض مستخدمي الكراسي المتحركة بهذه المهارات بالفعل؛ وليست جميع المهارات مهمة لجميع 

مستخدمي الكراسي المتحركة.

يمكن لكادر المتخصصين استخدام القائمة المرجعية لتحديد التدريب الذي يحتاجه مستخدم الكرسي 
المتحرك. ويتحّدد ذلك من خالل التقييم والتحدث إلى مستخدم الكرسي المتحرك. ويمكن لبعض مراكز 

خدمة الكراسي المتحركة استخدام هذه القائمة المرجعية كاستمارة تُحفظ في ملف مستخدم الكرسي 
المتحرك. في هذه الحالة، يمكن استخدام القائمة المرجعية أيضاً لتسجيل التدريب الذي قُّدم.

تحقق دائماً مع مستخدم الكرسي المتحرك ما إذا كان يرغب في أن يتعلم من يقّدمون له الرعاية المهارات 
التي تدّرسها له أيضاً. فالعديد من مستخدمي الكراسي المتحركة يتلقون الدعم من أسرهم أو من مقدم 

للرعاية، ومن المفيد أن يتعلّم جميع المعنيين كيفية استخدام الكرسي المتحرك والعناية به.

كيفية إنجاح تدريب مستخدم الكرسي المتحرك
اكتشف األشياء التي يعرفها مستخدم الكرسي المتحرك بالفعل.	 
اشرح، وقّدم عرضاً إيضاحياً، ثم اسمح لمستخدم الكرسي المتحرك أن يتمّرن بنفسه.	 
استخدم لغة يفهمها الجميع.	 
اطلب من مستخدمي الكراسي المتحركة تعليم مستخدمي الكراسي المتحركة اآلخرين ما يتعلمونه.	 
استخدام مهارات التواصل الجيد.	 
استخدم أسلوباً ُمشجعاً.	 
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القائمة المرجعية الخاصة بتدريب مسـتخدم الكرسـي المتحرك
المهارات 

الواجب تدريسها
المهارات التي 

ُدّرست
التعامل مع الكرسي المتحرك

طي الكرسي المتحرك
رفع الكرسي المتحرك

استعمال العجلتين الخلفيتين اللتين يمكن فّكهما بسهولة
استعمال المكابح

استعمال الوسادة بما في ذلك وضعها بالشكل الصحيح
طريقة االنتقال

االنتقال بمفرده )باستقاللية(
االنتقال بمساعدة شخص

غير ذلك
حركة الكرسي المتحرك 

دفع الكرسي بالشكل الصحيح
صعود المنحدرات وهبوطها

صعود الدرجات وهبوطها
الحركة على األرض الوعرة

رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين
الوقاية من قروح الضغط

تفقد إمكانية وجود قروح ضغط
طبقات رافعة للتخفيف من الضغط

تناول كميات جيدة من الطعام وشرب كميات كبيرة من الماء
ما يجب فعله في حالة اإلصابة بقروح الضغط

العناية بالكرسي المتحرك في المنزل
تنظيف الكرسي المتحرك والوسادة

تزييت األجزاء المتحركة
نفخ العجالت بالهواء

شد البراغي والعزقات )إذا كانت في حالة ارتخاء(
شد أسياخ العجلتين الخلفتين )إذا كانت في حالة ارتخاء(

تفقد أقمشة التنجيد
تفقد الصدأ

تفقد الوسادة
ما يجب فعله إذا كانت هناك مشكلة

الكرسي المتحرك بحاجة إلى إصالح
الكرسي المتحرك غير مالئم أو غير مريح
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الخطوة الثامنة: عمليات الصيانة واإلصالح والمتابعة
ستوفر العناية المنتظمة بالكرسي المتحرك والوسادة تكاليف عمليات اإلصالح، وتطيل عمر الكرسي 

المتحرك، وتقي جسم المستخدم من اإلصابات واألضرار البعيدة المدى. وسيكون الكرسي المتحرك الذي 
يُعتنى به أريح، وأكفأ في االستفادة من الجهد المبذول، وأسهل استخداماً. كما أن الوسادة التي يُعتنى بها 

ستستمر في تأمين التخفيف من الضغط والدعم.

يتحمل كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة مسؤولية إبالغ مستخدمي الكراسي 
المتحركة بكيفية العناية بالكرسي المتحرك والوسادة في المنزل.

اإلصالح الوقائي: الصيانة المنزلية
هناك ستة أشياء يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة القيام بها في المنزل للعناية بكراسيهم المتحركة 

ووسائدهم. وّضح لمستخدمي الكراسي المتحركة كيفية العناية بكرسيهم المتحرك ووسادتهم في المنزل، 
واشرح لهم سبب أهمية هذا األمر. يبيّن الجدول الوارد في الصفحة التالية ما يجب القيام به، وسبب أهميته، 

وكيفية القيام به.

الموارد المحلية لعمليات إصالح الكرسـي المتحرك
حّدد من يمكنه المساعدة في إصالح الكراسي المتحركة في منطقتك. وتشمل قائمة األماكن أو األشخاص 

المحتملين كالً من:
المتخصص بإصالح الدراجات الهوائية؛	 
ميكانيكيي الدراجات النارية أو السيارات؛	 
ورش اللحام والسباكة )لألجزاء المعدنية(؛ وورش النجارة وصانعي األثاث )لألجزاء الخشبية(؛	 
مستخدم الكرسي المتحرك، أو فرد في عائلة مستخدم الكرسي المتحرك، أو أحد أقربائه أو أحد جيرانه؛	 
الخياط إلصالح قماش تنجيد الكرسي المتحرك؛	 
مراكز خدمة الكراسي المتحركة.	 
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كيف العناية بالكرسـي المتحرك في المنزل

كيف تفعله؟لماذا يعتبر هذا مهماً؟

تنظيف الكرسي المتحرك . 1
والوسادة

يحمي األجزاء المعدنية من الصدأ.
يحمي األجزاء الخشبية والقماشية 

والجلدية من التعفّن.
يمنع الضرر الناتج عن احتكاك 

الغبار باألجزاء المتحركة.

استعمل الماء الدافئ والقليل من 
الصابون.

اشطف وجفّف.
انتبه لألجزاء المتحركة، واألماكن 

التي يتصل فيها قماش التنجيد بهيكل 
الكرسي المتحرك.

أخرج الوسادة من الغطاء واغسلها 
بشكل منفصل.

دائماً جفّف الوسادة في الظل وال 
تعّرضها ألشعّة الشمس المباشرة.

يحافظ على سالسة حركة األجزاء.تزييت األجزاء المتحركة. 2
يساعد في وقف حصول الصدأ.

نّظف الكرسي المتحرك وجففه أوالً.
استعمل الزيوت المخّصصة للتزييت، 
مثل الزيوت التي تحتوي على أساس 

نفطي.
ضع الزيت على جميع األجزاء 

المتحركة.

 نفخ العجالت بالهواء. 3
)إذا كانت قابلة للنفخ(

ستدوم العجالت لفترة أطول.
سيكون دفع الكرسي المتحرك 
أسهل، وسيحتاج إلى جهد أقل؛

ستعمل المكابح كما ينبغي.

اضغط بإبهامك على العجلة لتفقّد 
الضغط؛ يجب أن يكون باإلمكان ضغط 
العجلة قليالً، ولكن ليس أكثر من 5 مم. 
يجب أن يكون الضغط هو ذاته في كل 

عجلة.
انفخ بالهواء باستعمال منفاخ الدّراجة 

الهوائية أو ما شابه ذلك. خفّض الضغط 
عن طريق تفريغ الهواء عبر الصمام.

شّد البراغي )إذا كانت في . 4
حالة ارتخاء(

البراغي والعزقات التي في حالة 
ارتخاء تتسبّب بحركة غير مرغوبة 

في األجزاء. 
هذا األمر قد يكون غير مريح 

ويمكن أن يتسبّب باهتراء األجزاء 
أو فقدانها.

افحص الكرسي المتحرك للتأكد 
من عدم وجود ارتخاء في البراغي 

والعزقات. شد البراغي والعزقات التي 
في حالة ارتخاء باستعمال مفتاح ربط.

ال تفرط في شّدها.

يتبع...
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كيف تفعلهلماذا يعتبر هذا مهماً؟
 شّد األسياخ )إذا كانت في حالة . 5

ارتخاء(
األسياخ التي في حالة ارتخاء 

يمكن أن تتسبّب بانحناء 
العجالت أو انهيارها.

اضغط على سيخين من أسياخ العجلة 
معاً على طول العجلة. إذا "ارتخى" أحد 
السيخين عندما تسحب بلطف، فقد يكون 
مرتخياً زيادة عن اللزوم. شد باستعمال 

مفتاح ربط.

يمكن أن تكون األسياخ مشدودة زيادة 
عن اللزوم. فإذا ما شعرت أن السيخ 
قاٍس جداً، فلربما يكون مشدوداً زيادة 

عن اللزوم وبحاجة إلى أن يُرخى قليالً. 
إجراء عمليات تفقّد دورية. 6

يقلل الصدأ من قّوة المواد.تفقّد الصدأ وأٌقمشة التنجيد

يمكن أن يتسبب ذلك بتكّسر 
األجزاء، وقد يتسبب في إصابة 

المستخدم.

يجب أن تكون أقمشة التنجيد 
في حالة جيّدة لدعم المستخدم 

وتوفير الراحة له.

إذا تمزقت أقمشة التنجيد فجأة، 
قد يتعّرض المستخدم لألذى.

تفقد األسطح المعدنية المطلية بحثاً عن 
أي صدأ أو تآكل.

إذا عثرت على أي صدأ، استخدم ورق 
الصقل )الورق الزجاجي( أو فرشاة 

فوالذية إلزالة الصدأ.

نّظف بقطعة قماش ومخفف الطالء 
)التنر( وأعد الطالء من جديد.

تفقّد بحثاً عن أي تمّزق أو اهتراء أو 
أوساخ أو أجزاء معدنية ناتئة.

تفقّد حجم الشد في المقعد ومسند الظهر 
لتتأكد أنهما بالمقدار الصحيح.

إذا كانت أقمشة التنجيد ممزقة، أو كان 
حجم شد المقعد المتدلي رخواً زيادة عن 

اللزوم، فهناك حاجة إلى إصالحه.
يجب أن تكون الوسائد نظيفة تفقّد الوسادة

وجافة لحماية الجلد. 

ال تدوم الوسادة لذات الفترة التي 
يدوم لها الكرسي المتحرك.

يساعد التفقّد الدوري مستخدم 
الكرسي المتحرك في تحديد متى 

تحتاج الوسادة إلى استبدال.

انزع الغطاء.

تفقّد الغطاء والحشوة الرغوية بحثاً عن 
أي بقع مهترئة أو أوساخ أو ثقوب. 

في حال كانت الوسادة مهترئة، يجب أن 
يفحصها كادر المتخصصين في مركز 

خدمة الكراسي المتحركة، فقد تكون 
بحاجة إلى استبدال.

عمليات اإلصالح الشائعة للكراسي المتحركة والوسائد
تحتاج الكراسي المتحركة والوسائد أحياناً إلى إصالح. ويحتاج كادر المتخصصين في مراكز خدمة الكراسي 

المتحركة إلى أن يكونوا قادرين إما على إجراء عمليات اإلصالح، أو إرشاد مستخدمي الكراسي المتحركة 
إلى األماكن التي يحصلون فيها على المساعدة. وسيكون بعض مستخدمي الكراسي المتحركة بارعين جداً 

في إجراء عمليات اإلصالح بأنفسهم، فيما قد يحتاج مستخدمون آخرون إلى المساعدة. وسيستفيد جميع 
مستخدمي الكراسي المتحركة من معرفة األماكن التي يمكنهم فيها إصالح كراسيهم المتحركة ووسائدهم.

تابع...
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مـا هي المتابعة وكيف تنفّذ؟
تحصل المتابعة بعد أن يتلقى مستخدم الكرسي المتحرك كرسيه المتحرك ويستخدمه لفترة من الوقت. 

وتعتبُر مواعيد المتابعة فرصة إلنجاز ما يلي:
جمع المعلومات من مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
التأكد من أن الكرسي المتحرك يعمل على ما يُرام؛	 
التأكد من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم. 	 

سيستفيد جميع مستخدمي الكراسي المتحركة من المتابعة. ومع ذلك، فإن المتابعة األهم هي بالنسبة للفئات 
التالية:
األطفال؛	 
مستخدمو الكراسي المتحركة المعّرضون لخطر حصول قروح الضغط لديهم؛	 
مستخدمو الكراسي المتحركة الذين لديهم حالة مترقّية؛	 
مستخدمو الكراسي المتحركة الذين واجهوا صعوبة في أي من التدريبات أو التعليمات المقدمة لهم.	 

ال توجد قاعدة ثابتة بخصوص موعد إجراء المتابعة على الرغم من أن جلسة متابعة واحدة في غضون 
ستة أسابيع من تاريخ التسليم غالباً ما تكون مفيدة. فوتيرة المتابعة تعتمد على احتياجات المستخدم. أما في 

حالة األطفال، فإن الوضع المثالي يقتضي إجراء المتابعة كل ستة أشهر، وذلك ألن احتياجات األطفال 
تتغير بسرعة مع نموهم.

يمكن إجراء المتابعة إما في زيارة منزلية، أو في المركز، أو في أي مكان آخر يناسب المستخدم وكادر 
المتخصصين في الكراسي المتحركة. وهذا يعتمد على مدى قدرة مستخدم الكراسي المتحركة على القدوم 
إلى المركز أم ال، وما إذا كان المتخصصون في خدمة الكراسي المتحركة قادرين على القدوم إلى منزل 

المستخدم.

إجراءات المتابعة الشائعة
تفقّد لتضمن أن يكون الكرسي المتحرك سليماً؛	 
 وفّر المزيد من النصائح أو التدريب؛	 
 إذا اقتضت الحاجة:	 
أعد تعديل الكرسي المتحرك؛ 	
نفّذ عمليات إصالح بسيطة أو صيانة منزلية؛  	
نّظم عمليات اإلصالح الرئيسية أو ساعد مستخدم الكرسي المتحرك في تنظيم عمليات اإلصالح. 	

يمكن استخدام االستمارة النموذجية الموجود في الصفحة التالية لتكون بمثابة موّجه في عملية المتابعة. 
ويجب على كادر المتخصصين تدوين أي إجراء مطلوب بعد زيارة المتابعة.

طرق إدارة مواعيد المتابعة
امنح مستخدمي الكراسي المتحركة موعداً للمتابعة عندما يتلقون كراسيهم المتحركة.	 
نفّذ زيارة متابعة إلى منزل مستخدم الكرسي المتحرك، حيثما يكون ذلك ممكناً.	 
لتكن زيارات المتابعة جزءاً من الزيارات الروتينية التي يقوم بها كادر المتخصصين في برامج إعادة 	 

التأهيل المبني على المجتمع الذين تلقوا تدريبات على كيفية إجراء المتابعة.
رتّب إلجراء مكالمة هاتفية للمتابعة إذا كان التنقل صعباً وكان لدى مستخدم الكرسي المتحرك هاتف.	 
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استمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك
هذه االستمارة مخصصة لتسجيل المعلومات خالل زيارة المتابعة.

1. بيانات مسـتخدم الكرسي المتحرك 
الرقم:اسم مستخدم الكرسي المتحرك:

تاريخ ضبط الكرسي المتحرك في 
تاريخ المتابعة:الوضع المالئم:

اسم الشخص المعني بالمتابعة:
منزل مستخدم الكرسي المتحرك   مركز خدمة الكراسي المتحركة   مكان آخر:

مكان إجراء المتابعة:

تسجيل اإلجراء الواجب 2. المقابلة
اتخاذه:

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 الكرسـي 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 الكرسـي 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 
نعم      ال  يكون ساكناً، ومتحركاً، وطيلة اليوم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟
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