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 جسيٌ آمًزشی

 

 ( Proper Positioning) بستری بیماران در خًابیذن مىاسب َای حالت

 

 ياحذ آمًزش سالمت بیمارستان وُم دی تربت حیذریٍ

 8931دی ماٌ 

 مُذی میری

 سًپريایسر آمًزش سالمت
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 (Proper Positioning) بستری بیماران در خًابیذن مىاسب َای حالت

 (Proper Positioning) مىاسب َای پًزیشه

 وٌتزوچز فشاری، یا بستز سخن چَى ػَارضی بزٍس اس جلَگیزی ٍ بذى صحیح شىل حفظ حیث اس هٌاسب پَسیشي

 . است اّویت با بسیار ریَی ٍ تٌفسی هشىالت ٍ پا افتادگی هفصل، خشىی یا

 هذتی ستًیاس ا ٍ ًیستٌذ ًشستي یا رفتي راُ بِ لادر وِ بیواراًی در  (position changing) پَسیشي تغییز

 .شَد اًجام یىبار ساػت دٍ ّز حذالل بایذ بواًٌذ بستز در عَالًی

 هؼوَال وِ سالخَردُ یا الغز بیواراى در ٍ ّستٌذ فشاری ّای سخن بزٍس اصلی هحل استخَاًی ّای بزجستگی

 .است بیشتز ًْاآ در سخن بزٍس احتوال ٍ ّستٌذ تز بزجستِ ًماط ایي دارًذ ػضالًی تحلیل
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 ٍ چاق خیلی ولیَی، ٍ ریَی للبی، ًارسایی ،(stroke) هغشی سىتِ ICU در بستزی شذیذ بیواراى در :توجه

 .است هْن بسیار پَسیشي تغییز غیزُ ٍ  ALS سٌگیي، جزاحی اس بؼذ ،(SCI) ًخاع لغغ بستز، در بیوار

 واّش باػث پاّا بیي آى دادى لزار با یا وٌین جلَگیزی بیوار تٌِ جابجایی اس تَاًین هی بالشي دادى لزار با :توجه

 ٍ هٌاسب پَسیشي بزای اًذاهْا لزاردادى باال بزای تَاى هی بالشي اس ّوچٌیي. شذ پا هچ لَسن ٍ ساًَّا بیي فشار

 .بزد بْزُ یا تَرم واّش یا اًذام ًشذى آٍیشاى

 پا بزای ای تختِ یا پایِ ٍ حَلِ پتَ، وَسي، ٍ بالشي جولِ اس هختلفی ٍسایل اس هٌاسب پَسیشي تٌظین بزای :توجه

(footboard)  ِوزد استفادُ تَاى هی سیز اشىال ب. 

 ًزهال پَسیشي در پا تا وزد استفادُ چٌذالیِ پتَی اس یا باشذ چَبی پالستیىی، تَاًذ هی  Footboard : توجه

   ارتَس اس تَاى هی بیواراى بزخی در ضوٌا. وزد جلَگیزی هفصلی وٌتزوچز اداهِ در ٍ هچ افتادگی اس ٍ بگیزد لزار

AFO  ًُوَد استفاد. 
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 هی وٌار اس را بیوار ساًَی تا لگي اس وِ است ای شذُ لَلِ حَلِ اصل در (trochanter roll) تزٍواًتز رٍل :توجه

 بچزخٌذ خارج بِ راى ٍ پا (supine) عالباس حالت در دارد احتوال ٍ دارًذ شذیذ ضؼف وِ بیواراًی در ٍ پَشاًذ

 .وٌذ حفظ هٌاسب هَلؼیت در را پاّا ٍ بىٌذ جلَگیزی چزخش ایي اس تا است هٌاسبی ٍسیلِ

 

 

 با بیواراى در ّا دست هچ وٌتزوچز ٍ شذى خن اس جلَگیزی بزای است ٍسیلِ (hand roll) دست رٍل :توجه

 .ًوَد استفادُ ًیش WHO یا دست استاتیه استَس اس تَاى هی ٍسیلِ ایي بجای البتِ. دست شذیذ ضؼف
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 ّوچٌیي ساًَّا، ٍ سز سیز بایذ فمظ. دٌّذ هی تزجیح را ٍضؼیت ایي بیواراى هؼوَال :(Supine) طاقباز حالت

 لَلِ حَلِ یا وَچه بالش ووز گَدی هحل در( سیاد ووز لَس) بَد السم اگز ٍ شَد گذاشتِ بالش دست ٍ ساػذ

 .شَد دادُ لزار شذُ

 

 لفسِ ٍ تٌِ سیز بالش یا (cushion) وَسي گذاشتي شزط بِ ٍضؼیت ایي :(Prone) شکم روی یا دمر حالت

 وِ بیواراًی در. است هٌاسبی پَسیشي بگیزًذ لزار باال ووی سز ٍ لگي پا، ساًَ، وِ عَری بِ پا ساق ٍ راى سیز سیٌِ،

 .ًیست پذیز اهىاى( گزدًی لَلِ عزیك اس تٌفس) دارًذ تزاشِ لَلِ

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 ۰۳ ساٍیِ با ٍلی خَابذ هی پْلَ بِ بیوار. است ال ایذُ واهال حالت یه :(Semi side-lying) پهلو نیمه التح

 استخَاًی ّای بزجستگی ٍ بیافتذ آى رٍی بیوار ٍسى تا شَد هی گذاشتِ بیوار پشت بالش چٌذ وِ عَری بِ درجِ

 .بزًٍذ وٌار

 

 

 

 بیواراًی در پَسیشي ایي. شَد هی بلٌذ درجِ ۰۳ تمزیبا بیوار تٌِ ٍ سز :(Semi-Fowler’s) نشسته نیمه حالت

 تٌفس بِ ٍضؼیت ایي. است هٌاسب ّستٌذ تٌفسی ٍ للبی بیواری بلغ، اختالل دچار یا دارًذ پاییٌی َّشیاری وِ

 .دّذ هی واّش را( آسپیزاسیَى) تٌفسی راُ بِ غذا یا هایؼات بشاق، پزیذى احتوال ٍ وٌذ هی ووه بْتز
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 نحوه تغییر وضعیت صحیح در بیماران سکته مغسی

 

 

 

آسیب خًابیذٌ بٍ سمت 

 دیذٌ

 یه یا دٍ بالش بزای سیز سز -

= شاًِ آسیب دیذُ در ٍضؼیت 

 راحت لزار گیزد.

پای سالن رٍی یه یا دٍ   -

 بالش لزار گیزد.

یه بالش جلَ ٍ یه بالش  -

 پشت بیوار لزار دادُ شَد.

غیر آسیب خًابیذٌ بٍ سمت 

 دیذٌ

 یه یا دٍ بالش بزای سیز سز -

= شاًِ آسیب دیذُ در ٍضؼیت 

 راحت لزار گیزد.

پای سالن رٍی یه یا دٍ   -

 بالش لزار گیزد.

یه بالش جلَ ٍ یه بالش  -

 بیوار لزار دادُ شَد.پشت 

 خًابیذٌ بٍ پشت

اس سِ بالش بزای حفاظت شاًِ ّا  -

 ٍ سز استفادُ وٌیذ.

= باسٍی آسیب دیذُ رٍی بالش لزار 

 گیزد.

اس لزار گزفتي پا در ٍضؼیت خٌثی   -

)صاف رٍ بِ جلَ( اعویٌاى حاصل 

 ًواییذ.

حالت مىاسب در يضعیت وشستٍ 

 ريی صىذلی

بیوار واهال در هزوش صٌذلی یا  -

 ٍیلچز لزار گبزد.

= دست ّا در جلَ  بیوار ٍ رٍی بالش 

 لزار گیزد.

وف پا واهال صاف رٍی سهیي یا   -

پایِ ٍیلچز لزار گیزد ٍ ساًَّا ػوَد بز 

 پا لزار گیزد.

حالت مىاسب در يضعیت وشستٍ ريی  

 تخت

بیوار در دٍرُ ّای وَتاُ در ایي   -

 ٍضؼیت لزار گیزد.

= بیوار تَسظ بالش بِ عَر واهل 

 هحافظت شَد.

 ّز دٍ دست رٍی بالش لزار گیزد.  -

 پاّای بیوار واهال هحافظت شَد.  -


