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ملخص نقاط لتتذكرها
يهدف نظام عدم الحمل  No Lift إلى تحسين سالمة المرضى 

يستخدم الموظفون أجهزة متنوعة لمساعدتك على التحرك براحة وأمان 
كما تساعد هذه األجهزة أيضاً على تقليل إصابات التعامل اليدوي للموظفين 

ستحسن مساعدتك من قدرتك على التحرك ويمكن أن تعجِّل بشفائك 

نظام "عدم الحمل" 
قام نظام ملبورن الملكي بتطبيق نظاماً أكثر أماناً وراحة لممارسات العمل من أجل الموظفين الستخدامه عند التعامل مع المرضى ونقلهم 

وتحريكهم. يعرف هذا النظام باسم "عدم الحمل"، وتهدف هذه الممارسات إلى 
تحسين أمان المريض من خالل ضمان تعامل الموظفين معك بأمان وكفاءة أثناء 

إقامتك في المستشفى.

عند دخولك إلى المستشفى، سيتم تقييم قدرتك على الجلوس في الفراش والوقوف 
والمشي بشكل منتظم من قبل الممرضة المشاركة في رعايتك. وسيتم تسجيل هذه 
التقييمات في استمارة تظل جزءًا من المالحظات السريرية أثناء فترة إقامتك في 

المستشفى.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة للتحرك للصعود إلى الفراش أو النزول عنه، سيستخدم 
الموظفون أجهزة لضمان تحركك بشكل مريح وآمن. كما تساعد هذه األجهزة أيضاً 

على الحد بشكل كبير من إصابات التعامل اليدوي للموظفين.

المعدات التي يمكن استخدامها أثناء إقامتك في المستشفى

Slide Sheet مالءة االنزالق
مالءة رقيقة من مادة مغطاة بالسيليكا (على غرار القماش المستخدم في أشرعة اليخوت) والتي ستساعدك على التحرك للصعود إلى الفراش 

والنزول عنه والتحرك عليه.

Stand Up Lifting Machine آلة رفع للوقوف
آلة تساعدك على الوقوف من وضعية الجلوس. مناسبة للمرضى غير القادرين على السير.

Lifting Machine آلة حمل
آلة حمل كهربائية تحملك من الفراش إلى الكرسي وتعيدك إليه مرة أخرى. يمكن لهذه اآللة أيضاً أن تحملك من على األرض إذا لزم األمر.

Turning Frame إطار التقلب
يمكن استخدام إطار التقلب من قبل الموظفين عند تحريكك للنوم على جانبك. سيتم وضع هذا اإلطار حول ساقيك وله مقبض من أجل دعمك 

وسالمتك.

حمل المرضى:
نظام "عدم الحمل" في مستشفى ملبورن الملكي
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كجزء من سياسة "عدم الحمل"، سيشجعك موظفو المستشفى على تقديم المساعدة خالل تلك اإلجراءات لضمان أن تظل معتمداً على نفسك 
قدر المستطاع. تعمل مشاركتك على تحسين قدرتك على الحركة ويمكن أن تسرع بشفائك.

إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى عدم التردد في التحدث إلى الممرضة األساسية الخاصة بك.

مالحظات الممارس/المريض لالتصال
Back Attack مدير برنامج
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