
  رفته  حال از  مصدوم  كردن جا جابه
 باشيد مجبور بهبود،  وضعيت در  وي  دادن قرار يا احيا  عمليات  شروع  براي  است  ممكن باشد،  رفته  حال از  مصدوم اگر
  داشته قرار  موقعيتي در او  آنكه مگر ندهيد  حركت ايد، يافته را  وي  كه  محلي از را  مصدوم ، همه  اين با. بچرخانيد را او

 مجبور شما يا و)  ساختمان  خروجي  راه  شدن  بسته  مثل( بيندازد خطر  به را  ديگران يا خود باشد  ممكن  كه باشد
 كنيد  سعي كنيد، جا جابه را  مصدوم هستيد مجبور اگر. كنيد آغاز  وي  براي را  حيات  دهندة  نجات  درمان  كه باشيد
 ، لغزاندن  براي  ملحفه يا  نقل و  حمل  ملحفه پتو،  روي  به  مصدوم  انتقال  براي. بگيريد  خدمت  به را امدادگر چند
 كار  به  مصدوم  كردن بلند  براي پتو يا  نقل و  حمل  ملحفه. ببنديد كار  به را زير  هاي شكل در  شده  تشريح  هاي روش
  .كنيد  استفاده  لغزاندن  براي  ملحفه از  اتاق  كف  روي  مصدوم  كشيدن منظور  به. روند مي

  پتو يا   حمل  ملحفه  يك  روي  مصدوم  دادن قرار

  .درآوريد  لوله  صورت  به  طول امتداد در را پتو يا  ملحفه  عرض از  نيمي) 1

  طرف  يك از را  مصدوم  كه بخواهيد آنها از و كنيد  توزيع  مصدوم  طرف دو در  مساوي تعداد  به را  امدادگران) 2
  .بچرخانند

  لوله  قسمت و باال  به رو  شده  لوله  قسمت  كه بدهيد  تكيه  مصدوم  پشت بر  طوري را پتو يا  ملحفه  شده  لوله  سمت) 3
  .گيرد قرار  مصدوم  بدن  مقابل  طرف در  نشده

  !هشدار

 خطر از را او هستيد مجبور اگر. ندهيد  حركت را  مصدوم كنيد  سعي هستيد،  نخاع  آسيب  به  مشكوك  كه  صورتي در
  .كنيد  استفاده » الواري  چرخش»  روش از كنيد، دور

  محكم را  ملحفه. دهيد قرار  بدن ديگر  طرف  روي بر و آوريد  پايين  به ، چرخانده  شده  لوله  قسمت  روي از را  مصدوم) 4
  .داريد  نگه  شده  لوله  صورت  به

 را  وي ، سپس. گيرد قرار  مسطح  حالت  به بتواند  مصدوم تا كنيد باز نياز حد در را پتو يا  ملحفه  شده  لوله  قسمت) 5
 را  مصدوم بعد ، گرفته را  ملحفه  هم با بايد  همه ،  مصدوم  كردن جا جابه  هنگام. برگردانيد  پشت  به نظر مورد  محل در

  .دهيد  حركت

  داراستفاده از برانكارد يا صندلي چرخ 

خونريزي داخلي ويا شكستگي  ،ديدگي نخاع استفاده از صندلي درصورتي امكان پذيراست كه شخص دچارآسيب
 .استخوان نباشد و دربيشتر مواقع از تخته و برانكارد نجات جهت حمل مصدوم استفاده مي گردد


