
 حمل صحیح بار 

 تاالی شیَع تِ هٌجر کِ،تیوارستاى در هشکالت تریي ػوذُ از یکی

 تِ هرتَط شَد هی آى کارکٌاى تیي در ػضالًی-اسکلتی اختالالت

 .  هی تاشذ ٍ اجسام تیواراى جاتجایی ٍ تلٌذ کردى فؼالیتْای

 : نمود توجه زیر موارد به باید بار کردن بلند هنگام رد

 .گیرد قرار تٌِ ًسدیک ٍ هقاتل در اهکاى حذ تارتا .1

 

ّا  اشتي ستَى هْرُد ًگِ صافٍ ّا زاًَ کردى خن تا  . 2 

 تار را ترداشت . 

 
 اجتٌاب تایذ زاًَ هقابل در تارّا آٍردى پاییي ٍ کردى تلٌذ از . 3 

 .  ًوَد

 کاال ابعاد تایذ پاّا تیي یا تٌِ هقاتل در تار کردى تلٌذ ترای  .4

ذ ٍ تِ راحتی ٍ تغَر ایوي در دست تاش داشتِ هٌاسثی اًذارُ

 .قرار تگیرًذ

   
ْا چٌذاى سادُ آً گرفتي دست در ٍ تَدُ سٌگیي تار چٌاًچِ  .5 

تار اٍلَیت پیذا  کشیدى ٍ ّل دادى بر بلٌد کردى .ًثاشٌذ

   ذ.هیکٌ

      

حول ٍ جاتجایی تار ترای زًاى در عَل هذت تارداری ٍ . 6

 .تاشذ پس از زایواى هوٌَع هی دُ ّفتِّوچٌیي 

 

ترای هرداى ٍ کارّاي ًشستِ حذاکثر ٍزى تلٌذ کردى تار در  .7

 .کیلَگرم تیشتر تاشذ 3ٍ  5زًاى ًثایذ تِ ترتیة از 

 

 

  

 . تاشذ گرم کیلَ 32 از کوتر تایذ ّویشِ تار ٍزى. 8

ًثایذ تیش از یک هرتثِ ًسثت تِ تلٌذ  دقیقِ 5ّر در  .9

 کردى تار اقذام کرد .

عَل  یک ساعتػول تلٌذ کردى تار ًثایذ تیشتر از  .11

ستراحت یا اًجام اتکشذ ٍ پس از آى حتوا تایذ ٍقفِ ای جْت 

 کارّای سثک تر در ًظر گرفتِ شَد .

را  زیادی، ًیرٍی  خن شدى ٍ پیچش / چرخشترکیة  .11

تِ ستَى فقرات ٍارد کردُ ٍ احتوال ترٍز آسیة ّای کوری 

 را افسایش هی دّذ . 

ًگاُ داریذ ٍ کور بیي شاًِ هحذٍدُ تلٌذ کردى اجسام را  .12

ٍ از تلٌذ کردى اجساهی کِ تاالتر از شاًِ ّایتاى ّستٌذ 

 خَدداری کٌیذ .

تاری را کِ قصذ داریذ تلٌذ کٌیذ از ًظر حجن ٍ تسرگی  .13

ویي تسًیذ کِ آیا در ٌّگام تلٌذ کردى آى تسلظ کاهل تخ

 داریذ .

 ٍجَد داشتِ تاشذ . فضاي کافیتایستی ترای اًجام کار  .14

 کف زهیي یا تکیِ گاُ پا تا ثثات ٍ پایذار تاشذ . 

 .تگیریذ کوکاگر تار خیلی سٌگیي است ، از دیگراى   .15

     16. در ٌّگام تلٌذ کردى هی تَاًیذ ترای چٌذ لحظِ تار را      

                  رٍی زاًَ قرار دّیذ

                     17. در گرفتي تار از تواهی کف دست خَد استفادُ کٌیذ

از هاّیچِ ّای قَی تذى ّستٌذ ،  هاّیچِ ّاي پا .81    

 .تٌاترایي ترای حول تار ازآًْا کوک تگیریذ

تگیریذ ، تار را تا جای   تذى  اگر هجثَریذ تار را در جلَی.   91 

 .تچسثاًیذ  شکن  کٌیذ ٍ تِ ًسدیک  هوکي تِ تذى
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عضالت شكن را سؼی کٌیذ ترای حوایت ستَى فقرات ،  .21

 .ٍ پشت خَد را صاف ًگِ داریذ سفت

 اشیا وکشیدن دادن هل 

یا   جارٍترقی  هثل اشیایی  ٍ کشیذى  دادى  ّل  در زهاى

جارٍ را ّر   ، تایذ دستِ زهیي  شستي جْت   تی  جارٍی

  از خن  کٌیذ ٍ تا حذاهکاى  ًسدیک  تذى  تیشتر تِ چِ

 .ًواییذ کور جلَگیری  کردى

 تٌْایی  ، تِ سٌگیي اجسام  یا کشیذى  دادى  از ّل  

  پشت  اگر هجثَر شذیذ ، تْتر است کٌیذ. ٍلی  خَدداری

پا   دّیذ ٍ تا فشارػضالت  تکیِ  سٌگیي  جسن  خَدرا تِ

 .دّیذ  را ّل  جسن  ٍراى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 روش های صحیح حمل بیمار

                                                                                       . پشت خَد را در ٍضؼیت قفل شذُ ًگِ داریذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 . درزهاى درازکردى پشت از کج شذى پرّیس کٌیذ 

 رسیذى تِ تیواری کِ تیشتر از  از دراز کردى دست ترای

تذى شوا قرار داریذ پرّیس  اًتی هتر جلَ تر ازس 51

 .کٌیذ

  ز درازکردى دست تِ هذت عَالًی ٍ هصرف اًرشی زیاد ا

 .در ایي هَارد پرّیس کٌیذ 

  تا هیتَاًیذ تیوار را تِ جلَ فشار تذّیذ ًِ آًکِ اٍ را

 تکشیذ .

  ٍ اگر ٍزًِ پائیي تر از سغح کور شوا تاشذ ، زاًَ تسًیذ

                                                              یذ. ػول کشیذى یا فشار دادى را اًجام تذّ

  در حالیکِ تازٍ ّا را تِ دٍعرف تذى چسثاًذُ ایذ آرًج

 را خن کٌیذخَد 

 
 

 

 

 

 هٌاتغ:

 چَتیٌِ ػلیرضا دکتر اًساًی فاکتَرّای هٌْذسی 

 

روشهای صحیح حمل بار

 

 شناسنامه ی بروشور آموزشی

بارحمل صحیح  های روش عنوان  

 مهندس آمنه حسینی تهیه کننده

 کمیته آموزش به بیمار تایید کننده

   9317 سال تهیه
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