Σήκωμα Ασθενών:
Το Σύστημα ‘Μη Σηκώματος’ στο RMH

Κύρια Σημεία που πρέπει να Θυμάστε
 Το Μη Σήκωμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών
 Το προσωπικό χρησιμοποιεί διάφορα είδη εξοπλισμού που σας βοηθούν να κινείστε με άνεση και
ασφάλεια
 Ο εξοπλισμός αυτός σας βοηθά επίσης στη μείωση τραυματισμών του προσωπικού λόγω
χειρωνακτικών χειρισμών



Η βοήθειά σας θα βελτιώσει την κινητικότητά σας και μπορεί να επιταχύνει την ανάρρωσή σας

Το Σύστημα ‘Μη Σηκώματος’
Το Σύστημα του Βασιλικού Νοσοκομείου Μελβούρνης έχει εφαρμόσει ένα ασφαλέστερο και πιο άνετο σύστημα
πρακτικών εργασίας από το προσωπικό κατά το χειρισμό, τη μεταφορά και την κινητικότητα των ασθενών.
Γνωστό ως ‘Μη Σήκωμα’, οι πρακτικές του αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών με το να
διασφαλίζουν ότι ο χειρισμός σας γίνεται με ασφάλεια και
αποτελεσματικά από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της
παραμονής σας στο νοσοκομείο.
Κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, η ικανότητά σας να
κάθεστε στο κρεβάτι, να στέκεστε όρθιοι και να περπατάτε, θα
πρέπει να αξιολογείται τακτικά από ένα νοσηλευτή που
εμπλέκεται στην περίθαλψή σας. Οι αξιολογήσεις αυτές θα
καταγράφονται σε ένα έντυπο και θα παραμένουν μέρος των
κλινικών σας σημειώσεων κατά τη διάρκεια της παραμονής σας
στο νοσοκομείο.
Αν χρειάζεστε βοήθεια να πάτε στο κρεβάτι σας ή να σηκωθείτε από αυτό, το προσωπικό του νοσοκομείου θα
χρησιμοποιεί συσκευές για να διασφαλίζει ότι θα κινείστε άνετα και με ασφάλεια. Οι συσκευές αυτές βοηθούν
επίσης να μειωθούν σημαντικά οι τραυματισμοί του προσωπικού από τη χειρωνακτικό χειρισμό των ασθενών.

Ο εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την παραμονή σας στο
νοσοκομείο
Ολισθηρά Σεντόνια
Ένα λεπτό σεντόνι από πυρίτιο [silica] (παρόμοιο με το ύφασμα που χρησιμοποιείται για πανιά γιοτ), που θα
σας βοηθάει να κινήστε πάνω, κάτω και στο πλάι στο κρεβάτι.

Ανυψωτικό Μηχάνημα για να Στέκεστε Όρθιοι
Ένα μηχάνημα που σας βοηθά να σηκώνεστε από καθιστή στάση. Κατάλληλο για ασθενείς που δεν μπορούν
να περπατήσουν.

Ανυψωτικό Μηχάνημα
Ένα ηλεκτρικό ανυψωτικό μηχάνημα που σας σηκώνει από το κρεβάτι σε μια καρέκλα και πάλι πίσω. Το
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μηχάνημα αυτό είναι επίσης ικανό να σας ανυψώσει και από το πάτωμα, εάν είναι απαραίτητο.

Περιστρεφόμενο Πλαίσιο
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα περιστρεφόμενο πλαίσιο από το προσωπικό όταν σας γυρίζουν στο πλευρό
σας. Το πλαίσιο αυτό θα τοποθετηθεί γύρω από τα πόδια σας και έχει ένα χερούλι για την υποστήριξη και την
ασφάλειά σας.
Στο πλαίσιο της πολιτικής ‘Μη Σηκώματος’, το προσωπικό του νοσοκομείου θα ενθαρρύνει τη βοήθειά
σας κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών ώστε να παραμένετε όσο γίνεται περισσότερο
ανεξάρτητοι. Η συμμετοχή σας θα βελτιώσει την κινητικότητά σας και μπορεί να επιταχύνει την
ανάρρωσή σας.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να μιλήσετε με τον κύριο νοσηλευτή σας.

Επικοινωνία
Back Attack
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