
 

 

 

  
ΜΜΜηηηχχχααανννιιικκκόόό   ςςςώώώμμμααατττοοοσσσ   
κκκααατττϊϊϊ   τττηηη   μμμεεετττααακκκύύύνννηηηςςςηηη   
αααςςςθθθεεενννώώώννν   
444θθθ   ΤΤΤγγγεεειιιοοονννοοομμμιιικκκιιι   ΠΠΠεεερρριιιφφφζζζρρρεεειιιααα   ΜΜΜααακκκεεεδδδοοονννίίίααασσσ   ΘΘΘρρράάάκκκθθθσσσ    

 

 



 
2 Μθχανικι ςϊματοσ κατά τθ μετακίνθςθ αςκενϊν 

Όροι Χριςθσ 

Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 

4
θσ

 ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. 

Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων 

καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του 

βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, 

διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). 

Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό 

υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν 

υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. 

Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ 

διατάξεισ του νόμου 2071/92. 

Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ 

επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν 

αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. 

Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ 

φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που 

λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και 

απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ 

που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. 

Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά 

δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με 

δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να 

καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του 

πρωτοκόλλου. 
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Μηχανικό ςώματοσ κατϊ τη 
μετακύνηςη αςθενών 

κοπόσ 

κοπόσ είναι θ παρουςίαςθ ορκϊν τεχνικϊν και μζςων, άμεςα ςυνυφαςμζνων με τθν 

εργονομία του ανκρϊπινου ςϊματοσ.  

τόχοσ επίςθσ του πρωτοκόλλου είναι θ παροχι νοςθλευτικισ βοικειασ ςτον αςκενι 

προκειμζνου να μετακινθκεί από άλλοτε άλλθ κζςθ ι να βελτιϊςει τθν κινθτικότθτά  του, 

με γνϊμονα πάντα τον αςφαλζςτερο χειριςμό του κατά τθν εκάςτοτε μετακίνθςθ. 

Ωσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ χρθςιμοποιικθκαν οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ διεκνϊν 

οργανιςμϊν, κακϊσ και διαδικτυακζσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

Αναγκαιότθτα για τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου 
Οι νοςθλευτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ αντιμετωπίηουν φυςικοφσ και 

εργονομικοφσ επιβαρυντικoφσ παράγοντεσ: ζγερςθ και περιποίθςθ αςκενϊν, μεταφορά 

τουσ από/ςε φορείο, καρότςι, κρεβάτι, καρζκλα, αυτοκίνθτο, μπανιζρα, δάπεδο, λεκάνθ 

τουαλζτασ. Επίςθσ μετακίνθςθ βάρουσ >15kg, μεταφορά εξοπλιςμοφ, χειριςμό φορτίων, 

λανκαςμζνο ςχεδιαςμό χϊρου εργαςίασ, ζλλειψθ προςωπικοφ, παρατεταμζνθ ςωματικι 

προςπάκεια, παράταςθ του χρόνου εργαςίασ, αυξθμζνο ρυκμό εργαςίασ, stress, κακι 

οργάνωςθ εργαςίασ, ανεπαρκι ανάπαυςθ, λανκαςμζνθ ςτάςθ ςϊματοσ, μεγάλθ διάρκεια 

και επαναλθψιμότθτα τθσ κίνθςθσ.  

Οι παραπάνω παράγοντεσ ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ ςτουσ νοςθλευτζσ μυοςκελετικϊν 

διαταραχϊν (ΜΔ) με ςυχνότερθ εντόπιςθ ςτθν οςφυϊκι χϊρα (οςφυαλγία), τον αυχζνα, 

τουσ ϊμουσ, τα άνω και κάτω άκρα. 

Οι οδθγίεσ που υφίςτανται για τθ χειρωνακτικι μετακίνθςθ φορτίων (θ ευρωπαϊκι 

90/269/ΕΟΚ και θ ελλθνικι 1568/85), δεν φαίνεται να εφαρμόηονται. Ζτςι είναι απαραίτθτο 

να κακιερωκεί ζνα κοινό πρωτόκολλο εργαςίασ όλου του προςωπικοφ, προκειμζνου να 

μειωκεί θ ςωματικι καταπόνθςι του και να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ 

νοςθλευτικισ φροντίδασ. 

Ειςαγωγι 
Θ ςωςτι ςτάςθ του ςϊματοσ διατθρεί φυςιολογικζσ ανατομικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζρθ 

του, όταν αυτό βρίςκεται ςε διαφορετικζσ κζςεισ. 

Μια ςπουδαία αρχι τθσ μθχανικισ του ςϊματοσ είναι θ διατιρθςθ τθσ μεγαλφτερθσ 

ευςτάκειασ και ιςορροπίασ του. Σο ανκρϊπινο ςϊμα ςε όρκια κζςθ ζχει το κζντρο βάρουσ 

του ςτθν ελάςςονα πφελο και αντίςτοιχα προσ το μζςο τθσ λευκισ γραμμισ. Θ κζςθ αυτι 

του κζντρου βάρουσ (ΚΒ) του ςϊματοσ κάνει τθν ιςορροπία του πολφ ευςτακι, επειδι θ 

γραμμι βαρφτθτασ διζρχεται από το επίπεδο που βρίςκεται ανάμεςα ςτισ πτζρνεσ. Για τθ 

διατιρθςθ του ΚΒ ςτθ κζςθ αυτι, κεωρείται απαραίτθτθ θ παραμονι των κοιλιακϊν 



 
5 Μθχανικι ςϊματοσ κατά τθ μετακίνθςθ αςκενϊν 

 

ςπλάχνων ςτθ φυςιολογικι τουσ κζςθ, γεγονόσ που επιτυγχάνεται με τθ ςφςπαςθ των 

κοιλιακϊν μυϊν. 

Ζτςι, για τθν αφξθςθ τθσ ευςτάκειασ τθσ ιςορροπίασ, χαμθλϊνουμε το ΚΒ με κάμψθ των 

αρκρϊςεων των κάτω άκρων και αυξάνουμε τθν επιφάνεια ςτιριξθσ, απομακρφνοντασ τα 

κάτω άκρα μεταξφ τουσ. 

Τεχνικϋσ χειριςμού των αςθενών 

Οι μζκοδοι χειριςμοφ των αςκενϊν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ, 

ανάλογα με τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ: 

1. Μζκοδοι χειρωνακτικισ μεταφοράσ 

Εκτελοφνται από ζναν ι περιςςότερουσ νοςθλευτζσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τθ μυϊκι τουσ 

δφναμθ και - όποτε αυτό είναι εφικτό - τθν τυχόν εναπομζνουςα ικανότθτα κίνθςθσ του 

αςκενοφσ. 

2. Μζκοδοι μεταφοράσ με τθ χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Πρόκειται για τεχνικζσ χειριςμοφ των αςκενϊν οι οποίεσ εκτελοφνται μζςω ςυγκεκριμζνων 

βοθκθμάτων, όπωσ ςεντόνια από φφαςμα με χαμθλό ςυντελεςτι τριβισ, εργονομικζσ 

ηϊνεσ, περιςτρεφόμενα ςτθρίγματα ποδιϊν, τρίγωνο ζλξθσ πάνω από το κρεβάτι κλπ. 

3. Μζκοδοι μεταφοράσ με τθ χριςθ μεγάλων βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Οι ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ χειριςμοφ εκτελοφνται μζςω θλεκτρομθχανικοφ ανυψωτικοφ 

εξοπλιςμοφ. Ωσ γενικι αρχι ςτουσ χειριςμοφσ ανφψωςθσ –μεταφοράσ – μετακίνθςθσ 

αςκενϊν και φορτίων κα πρζπει να ιςχφουν τα αξιϊματα : 

 Όπου θ χειρωνακτικι μεταφορά μπορεί να αποφευχκεί , κα πρζπει να μθν επιχειρείται. 

 Για τουσ χειριςμοφσ ανφψωςθσ –μεταφοράσ – μετακίνθςθσ κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται τα ανυψωτικά μθχανιματα ι τα ειδικά βοθκιματα. 

Σωςτό ςτϊςη ςώματοσ 

ωςτι κζςθ ποδιϊν 

Σα πζλματα πρζπει να βρίςκονται ςε διάςταςθ 50cm μεταξφ τουσ ,το ζνα προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ που πρζπει να γίνει  και το άλλο ςε κζςθ που επιτρζπει τθν ϊκθςθ 

του ςϊματοσ. 

ωςτι κζςθ τθσ ράχθσ 

κυμμζνθ (ποτζ κυρτι) με λυγιςμζνα τα γόνατα . Από τθ ςτιγμι που τα γόνατα τεντϊνονται, 

θ ράχθ επιςτρζφει ςε όρκια κζςθ. 

ωςτι κζςθ των βραχιόνων 

Οι βραχίονεσ κοντά ςτον κορμό και κατά το δυνατό τεντωμζνοι, ποτζ λυγιςμζνοι αγκϊνεσ. 

αγόνι προσ τα μζςα 

Με τθν ζναρξθ τθσ κίνθςθσ, θ κορυφι τθσ κεφαλισ πρζπει να υψϊνεται απαλά, το ςαγόνι 

να ζρχεται προσ τα μζςα και θ ςπονδυλικι ςτιλθ() - όχι μόνο ο λαιμόσ - να τεντϊνεται. 

Αυτό το κάνουμε για να υψϊνεται αυτόματα το ςτικοσ και να προετοιμάηονται οι ϊμοι για 

αποτελεςματικότερθ δράςθ των βραχιόνων. 
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ωςτι λαβι 

 Σα βάρθ πρζπει να δράττονται με ολόκλθρο το χζρι για να μθν βλάπτονται μφεσ και 

τζνοντεσ. Χρθςιμοποίθςθ όλου του βάρουσ του ςϊματόσ μασ. 

 Θ περιοχι προσ τθν οποία γίνεται θ μεταφορά να μθν ζχει εμπόδια και ςτο δάπεδο να 

μθν υπάρχει τίποτε που κα μποροφςε να προκαλζςει ατφχθμα. 

Ώκθςθ – ζλξθ και ανφψωςθ 

 Να χρθςιμοποιοφμε το βάροσ του ςϊματόσ μασ. 

 Να αποφεφγουμε τθ ςτροφι του κορμοφ ι/ και τθν πλάγια κάμψθ. 

 Ειδικά όςον αφορά τθν ϊκθςθ και ζλξθ μθχανθμάτων, πρζπει αυτά να  διακζτουν 

λαβζσ το φψοσ των οποίων να βρίςκεται μεταξφ των ϊμων και τθσ μζςθσ μασ και να 

είναι καλά ςυντθρθμζνα ϊςτε οι τροχοί (όπου υπάρχουν) να λειτουργοφν χωρίσ 

προβλιματα. 

 Εκτόσ από το βάροσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ  ο όγκοσ του φορτίου, το ςχιμα του, 

το φψοσ τθσ ανφψωςθσ, θ απόςταςθ που πρζπει να διανυκεί, θ φπαρξθ ι μθ 

δυνατότθτασ διαμοίραςθσ του φορτίου. 

Άλλοι παρϊγοντεσ 

Δάπεδο  

τακερό και ςτζρεο, χωρίσ επικίνδυνεσ κλίςεισ, αντιολιςκθτικό, ομαλό και ελεφκερο 

προςκροφςεων, ανκεκτικισ καταςκευισ, αντικραδαςμικό.  

Διοικθτικά όργανα  

Θ βιβλιογραφία υποδεικνφει ότι οι ςτρατθγικζσ του διοικθτικοφ ελζγχου περιλαμβάνουν 

τον προςδιοριςμό των κακθκόντων και των διαδικαςιϊν (πχ περιςςότερα διαλείμματα 

ανάπαυςθσ), τθν εναλλαγι κζςεων ι τον προςδιοριςμό κακθκόντων κατά τθν διάρκεια τθσ 

βάρδιασ, προγράμματα εκπαίδευςθσ για τουσ εργαηόμενουσ που αφοροφν τουσ 

εργονομικοφσ παράγοντεσ κινδφνου, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υιοκετοφν τεχνικζσ ελζγχου 

των παραγόντων που δθμιουργοφν ςτρεσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των κακθκόντων 

τουσ. Σζτοιου τφπου διοικθτικι διαχείριςθ περιλαμβάνει: πρωτόκολλο εκτίμθςθσ τθσ 

φροντίδασ του αςκενοφσ, τθ δθμιουργία ομάδασ για τθ χειρωνακτικι μετακίνθςθ 

αςκενϊν και τθν πολιτικι τθσ μθ ανφψωςθσ των αςκενϊν. 

χεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  

 εμινάρια με προβολι ταινιϊν, διαλζξεισ, επιδείξεισ και αςκιςεισ. 

 Διανομι εντφπων. 

 Posters ι αφίςεσ. 

 Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ. 
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Τλικά: 

Α. Μικρϊ βοηθόματα 

Εικόνεσ 1, 2: Εργονομικζσ ηϊνεσ ζγερςθσ-μεταφοράσ (με χειρολαβζσ) 

 

 

Εικόνεσ 3, 4: Δίςκοι περιςτροφισ  
(δαπζδου, κακιμενου αςκενι για είςοδο-ζξοδο ςε καρζκλα – αυτοκίνθτο - τουαλζτα)  

 

 

Εικόνεσ 5 - 7: υςτιματα ςτιριξθσ ι/και ζγερςθσ ςϊματοσ  
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Εικόνα 8: Σρίγωνα ζγερςθσ 

 

 

Εικόνεσ 9, 10: Χειρολαβζσ αςφαλείασ 

 

 

Εικόνα 11: τρϊμα μεταφοράσ για παχφςαρκουσ αςκενείσ 
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Εικόνα 12: Ειδικά ςεντόνια από φφαςμα με χαμθλό ςυντελεςτι τριβισ για τθ μετατόπιςθ αςκενϊν 

 

 

Εικόνα 13: Κυλιόμενοσ ιμάντασ 

 

 

Εικόνεσ 14 - 16: ανίδεσ μεταφοράσ από / ςε καρότςι, καρζκλα κλπ  
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Εικόνα 17: Ανελκυςτιρασ ςκάλασ 

 

 

Εικόνα 18: Ρυκμιηόμενο  φψοσ επιφάνειασ εργαςίασ 

 

 

Β. Μεγϊλα βοηθόματα 

Εικόνα 19: Θλεκτρικά κρεβάτια με τθλεχειριςμό 
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Εικόνα 20: Ανυψωτικά μθχανιματα φορθτά ι μόνιμα εγκατεςτθμζνα 

   

  

 

Εικόνα 21: Αναβατιρασ μεταφοράσ  

 

 

Εικόνα 22: υςτιματα ςτιριξθσ ι / και ζγερςθσ ςϊματοσ  
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Εικόνα 23: Ράγεσ μεταφοράσ 

   

 

Εικόνα 24: Λουτρό ρυκμιηόμενου φψουσ 

  

 

Εικόνα 25: Καροτςάκι μεταφοράσ καρζκλασ 

 

 

Εικόνα 26: Ρυκμιηόμενα κακίςματα 
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Νοςθλευτικι αξιολόγθςθ 
Για τον κακοριςμό τθσ κατάλλθλθσ τεχνικισ χειριςμοφ του αςκενοφσ απαιτείται αξιολόγθςθ 

των αναγκϊν και των ικανοτιτων του. Θ αξιολόγθςθ του αςκενοφσ πρζπει να περιλαμβάνει 

τθν εξζταςθ παραγόντων, όπωσ οι ακόλουκοι:  

 Σο επίπεδο βοικειασ που χρειάηεται ο αςκενισ: 

 Ζνασ αςκενισ που δεν είναι ςυνεργάςιμοσ (ζνασ τετραπλθγικόσ, ζνασ κατάκοιτοσ 

θλικιωμζνοσ, ζνασ αςκενισ υπό γενικι αναιςκθςία ι ςε κϊμα, ζνασ αςκενισ που 

αντιςτζκεται ςτθ μετακίνθςθ κλπ.) χρειάηεται ζνα μθχανικό μζςο ανφψωςθσ, ενϊ ζνασ 

αςκενισ ο οποίοσ δφναται  να υποςτθρίξει μερικϊσ το βάροσ του, μπορεί να είναι ςε 

κζςθ να μετακινθκεί από το κρεβάτι του ςε μια καρζκλα χρθςιμοποιϊντασ μια 

βοθκθτικι ςυςκευι ςτιριξθσ. 

 Σο μζγεκοσ και το βάροσ του αςκενι: 

 Ζνασ αςκενισ ενδζχεται να είναι υπερβολικά βαρφσ για να μπορεί να τον ανυψϊςει ο 

νοςθλευτισ χωρίσ μθχανικι βοικεια. 

 Θ ικανότθτα και θ προκυμία κατανόθςθσ και ςυνεργαςίασ του αςκενοφσ. 

 Συχόν ιατρικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθν επιλογι των μεκόδων 

ανφψωςθσ και μετακίνθςθσ : 

Για παράδειγμα οι πλθγζσ ςτθν κοιλιακι χϊρα, οι ςυςπάςεισ, θ φπαρξθ ςωλινων, θ 

εγκυμοςφνθ κακιςτοφν τισ εργαςίεσ μεταφοράσ ι μετακίνθςθσ πιο απαιτθτικζσ. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο χειρωνακτικόσ χειριςμόσ των αςκενϊν αυξάνει τουσ κινδφνουσ 

ΜΔ για τουσ νοςθλευτζσ: 

 Σα ςϊματα των αςκενϊν παρουςιάηουν αςφμμετρθ κατανομι βάρουσ και δεν διακζ-

τουν ςτακερά ςθμεία λαβισ. Επομζνωσ, είναι δφςκολο για το νοςθλευτι να κρατιςει το 

βάροσ του αςκενι κοντά ςτο δικό του ςϊμα. 

 ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι αςκενείσ είναι ταραγμζνοι, αντιςτζκονται ι δεν ανταπο-

κρίνονται ι μποροφν να ςυνεργαςκοφν ελάχιςτα, γεγονόσ που αυξάνει τον κίνδυνο 

τραυματιςμοφ του νοςθλευτι. 

 Ο χϊροσ παροχισ τθσ περίκαλψθσ μπορεί να επιβάλλει άβολεσ κζςεισ και ςτάςεισ του 

ςϊματοσ, οι οποίεσ αυξάνουν περαιτζρω το ενδεχόμενο μυοςκελετικϊν πακιςεων. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντεσ ςυνδυάηονται και δθμιουργοφν ζνα μθ αςφαλζσ φορτίο, το οποίο 

οι νοςθλευτζσ δεν μποροφν εφκολα να χειριςτοφν κατάλλθλα. Είναι ςθμαντικό να 

ςθμειωκεί ότι, ακόμθ και με τθ βοικεια άλλων μελϊν του προςωπικοφ, θ ζκκεςθ ςτον 

κίνδυνο παραμζνει. 

Ωςτόςο, ςε οριςμζνεσ καταςτάςεισ, ο χειρωνακτικόσ χειριςμόσ των αςκενϊν είναι αναπό-

φευκτοσ: 

 Οι νοςθλευτζσ μπορεί να βρίςκονται αντιμζτωποι με ιδιαίτερεσ ι επικίνδυνεσ για τθ 

ηωι του αςκενοφσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ απαγορεφουν τθ χριςθ βοθκθτικοφ εξο-

πλιςμοφ για το χειριςμό του αςκενοφσ. 

 Ο χειρωνακτικόσ χειριςμόσ του αςκενοφσ μπορεί να εκτελεςκεί, εάν θ πράξθ δεν 

απαιτεί τθν ανφψωςθ όλου ι του μεγαλφτερου μζρουσ του βάρουσ ενόσ αςκενοφσ. 

 Εξαιρζςεισ αποτελοφν επίςθσ θ περίκαλψθ βρεφϊν ι μικρϊν παιδιϊν ι άλλων 

μικρόςωμων αςκενϊν και θ χριςθ κεραπευτικοφ αγγίγματοσ. 
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Χειριςμοί ανάλογα με το επίπεδο εξάρτθςθσ του αςκενοφσ 

 

Πλιρωσ εξαρτθμζνοσ αςκενισ Χριςθ μθχανιματοσ ανφψωςθσ 

1. Εξαρτθμζνοσ αςκενισ που χριηει εκτετα-

μζνθσ βοικειασ 

 Χριςθ μθχανιματοσ ανφψωςθσ 

2. Ανφψωςθ από το ζδαφοσ 

(εξαρτθμζνοσ αςκενισ) 

 Χριςθ μθχανιματοσ ανφψωςθσ 

 ε χειρωνακτικι ανφψωςθ, διευκρίνιςθ 

αρικμοφ νοςθλευτϊν που χρειάηεται  

3. Ανφψωςθ από το ζδαφοσ 

(αςκενισ ςυνεργάςιμοσ) 

 Χριςθ ηϊνθσ μεταφοράσ-ανφψωςθσ 

 

4. Περιοριςμζνθ βοικεια αςκενοφσ 
 Χριςθ μθχανιματοσ ανφψωςθσ, 

 Βοθκιματα μείωςθσ τριβισ. 

 

 

 

 

Κριτιρια για τθν επιλογι μθχανθμάτων ανφψωςθσ – μεταφοράσ 

 
 

 Κατϊλληλο για το ςκοπό που θα χρηςιμοποιηθεύ 

 Αςφαλϋσ και ςταθερό για τον αςθενό και το χειριςτό 

 Άνετο για τον αςθενό 

 Να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ με ςχετικό ευκολύα 

 Ευϋλικτο ςε περιοριςμϋνο χώρο εργαςύασ 

 Αποτελεςματικό ςτη χρόςη 

 Να χρειϊζεται ελϊχιςτη ςυντόρηςη 

 Ικανοποιητικϋσ ςυνθόκεσ αποθόκευςησ 

 Ικανόσ αριθμόσ μηχανημϊτων που διατύθενται 

 Ικανοποιητικό κόςτοσ χρόςησ 
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Εφαρμογι πρωτοκόλλου 
Κάκε πράξθ χειριςμοφ αςκενϊν ακόμθ και όταν χρθςιμοποιοφνται βοθκιματα, 

υπακοφει ςε οριςμζνεσ βαςικζσ αρχζσ (ΠΙΝΑΚΑ 1): 

 

Ενζργεια 1. Ηθτάτε πάντοτε τθ βοικεια άλλων νοςθλευτϊν, όταν αυτι είναι απαραίτθτθ 

Αιτιολόγθςθ Οι πράξεισ χειριςμοφ ακινθτοποιθμζνων αςκενϊν πρζπει να εκτελοφνται από 
περιςςότερουσ νοςθλευτζσ (τουλάχιςτον δφο) και - εφόςον είναι απαραίτθτο - με τθ βοικεια ενόσ 
ςεντονιοφ που τοποκετείται κάτω από τον αςκενι ι, ακόμθ καλφτερα, χρθςιμοποιϊντασ ειδικά 
βοθκιματα, όπωσ ςεντόνια ολίςκθςθσ. 

Ενζργεια 2. Προτοφ ξεκινιςει οποιαδιποτε πράξθ χειριςμοφ, ο νοςθλευτισ πρζπει να παίρνει 

κζςθ όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτον αςκενι, ακόμθ και γονατίηοντασ ςτο κρεβάτι του αςκενοφσ, 

εάν αυτό είναι αναγκαίο.  

Αιτιολόγθςθ Με τον τρόπο αυτό ο νοςθλευτισ αποφεφγει να ςκφψει ι να τεντωκεί πάνω από το 
κρεβάτι κατά τθν ανφψωςθ και τθ μεταφορά του αςκενοφσ και να καταβάλλει τισ αναγκαίεσ 
ςωματικζσ προςπάκειεσ με τον κορμό ςκυμμζνο ι ςτραμμζνο πλαγίωσ. 

Ενζργεια 3. Προτοφ ξεκινιςετε οποιαδιποτε πράξθ χειριςμοφ, εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον 

αςκενι, ενκαρρφνοντάσ τον ταυτόχρονα να ςυνεργαςκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο κατά τθ 

διαδικαςία χειριςμοφ.  

Αιτιολόγθςθ Αυτό είναι επωφελζσ και για τουσ δφο: για τον αςκενι, ο οποίοσ κα μπορζςει να 
βελτιϊςει τον μυϊκό τροπιςμό του, αλλά και για τον νοςθλευτι, κακϊσ ο αςκενισ που είναι ςε κζςθ 
να μετακινθκεί μόνοσ του, ζςτω και λίγο, κα μπορζςει να  εκτελζςει οριςμζνεσ πράξεισ ο ίδιοσ, οπότε 
το ζργο του νοςθλευτι κα είναι απλϊσ να κατευκφνει τισ κινιςεισ του.            

Ενζργεια 4. Διατθριςτε ορκι ςτάςθ του ςϊματοσ κατά τισ πράξεισ χειριςμοφ των αςκενϊν 

Αιτιολόγθςθ υγκεκριμζνα, προτοφ ξεκινιςει τθν ανφψωςθ ι τθ μεταφορά του αςκενοφσ, ο 
νοςθλευτισ πρζπει να πάρει κζςθ με τα πόδια λίγο ανοικτά και το ζνα πόδι λίγο πιο μπροςτά από το 
άλλο, προκειμζνου να εξαςφαλίςει ευρφτερθ βάςθ ςτιριξθσ. Κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ, 
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι μφεσ των ποδιϊν και των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω μζρουσ του 
ςϊματοσ, πρϊτα λυγίηοντασ και ζπειτα τεντϊνοντασ αργά τα γόνατα κατά τθν ανφψωςθ του 
αςκενοφσ. Θ ςπονδυλικι ςτιλθ πρζπει να διατθρείται ςε κζςθ που ακολουκεί τθ φυςικι καμπφλθ 
τθσ, αποφεφγοντασ το υπερβολικό φορτίο κατά το τζντωμα ι το ςκφψιμο. Επιπλζον, ο νοςθλευτισ 
πρζπει να προςπακεί πάντοτε να μετατοπίηει το βάροσ του ςφμφωνα με τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ 
που εκτελεί.  

Ενζργεια 5. Πιάςτε καλά τον αςκενι κατά τον χειριςμό 

Αιτιολόγθςθ Μθν πιάνετε ποτζ τον αςκενι μόνο με τα δάχτυλα, αλλά να χρθςιμοποιείτε πάντοτε 
ολόκλθρο το χζρι και να προςπακείτε να εντοπίςετε ςθμεία τα οποία κακιςτοφν δυνατό ζνα 
αςφαλζσ κράτθμα. Πιάςτε τον αςκενι γφρω από τθ λεκάνθ, από τθ μζςθ, τθν ωμοπλάτθ, αλλά ποτζ 
από τα χζρια ι τα πόδια. Για καλφτερο κράτθμα, οριςμζνοι νοςθλευτζσ μπορεί να χειρίηονται τουσ 
αςκενείσ κρατϊντασ το παντελόνι τθσ πιτηάμασ τουσ ι, ακόμθ καλφτερα, χρθςιμοποιϊντασ ειδικά 
βοθκιματα, όπωσ ηϊνεσ με χειρολαβζσ. 

Ενζργεια 6. Κατάλλθλα υποδιματα και ενδφματα 

Αιτιολόγθςθ Είναι ςθμαντικό να χρθςιμοποιείτε υποδιματα με καλό κράτθμα, επομζνωσ τα 
παποφτςια με ψθλά τακοφνια, τα τςόκαρα ι οι παντόφλεσ δεν ςυνιςτϊνται. Σα ροφχα δεν πρζπει να 
περιορίηουν τισ κινιςεισ του νοςθλευτι. 

Εφαρμόηοντασ τισ παραπάνω ενζργειεσ,  μειώνονται οι μυοςκελετικζσ διαταραχζσ (ΜΣΔ) ι / και ο 
κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των νοςθλευτών. 
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Παραδείγματα κατάλλθλων τεχνικϊν χειριςμοφ αςκενϊν για διάφορουσ 

τρόπουσ μεταφοράσ 

Α. Μεταφορϊ από το κρεβϊτι ςτην (αναπηρικό) καρϋκλα 

Α.1. Μζκοδοσ χειρωνακτικισ μεταφοράσ 

Α.1.1. Ζνασ νοςθλευτισ 

   

   

    

(Εικ. 27) 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Σοποκετιςτε τθν (αναπθρικι) καρζκλα κοντά ςτο κρεβάτι 

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερο εφροσ κινιςεων του αςκενι και λιγότερθ ςωματικι 

καταπόνθςθ του νοςθλευτι 

 Ενζργεια Βεβαιωκείτε ότι οι τροχοί τθσ (αναπθρικισ) καρζκλασ είναι ακινθτοποιθμζνοι 

 Αιτιολόγθςθ Για αποφυγι πτϊςθσ του αςκενι  και του νοςθλευτι. 

 Ενζργεια Απομακρφνετε κάκε εμπόδιο (ςτθρίγματα βραχιόνων, υποπόδια, ςτιριγμα 

ποδιϊν)  

 Αιτιολόγθςθ Για μεγαλφτερθ ελευκερία κινιςεων 

 Ενζργεια Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να κοιτάηει τα πόδια του  

 Αιτιολόγθςθ Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ τάςθ των μυϊν τθσ κοιλιακισ χϊρασ και 

επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ ςυνεργαςία  

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςκφψει προσ τα εμπρόσ και να ςπρϊξει με τα 

πόδια του κατά τθ μεταφορά 
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 Αιτιολόγθςθ Ζτςι κα διευκολυνκεί θ ανφψωςθ του αςκενοφσ από τθν κακιςτι ςτθν 

όρκια κζςθ 

 Ενζργεια Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και των γοφϊν κατά τθν ανφψωςθ του 

αςκενοφσ, αντί των μυϊν του άνω μζρουσ του ςϊματοσ. Πρϊτα λυγίςτε και ζπειτα 

τεντϊςτε αργά τα γόνατα κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ επιβάρυνςθ τθσ  του νοςθλευτι 

 Ενζργεια Αντιςτακμίςτε το βάροσ του αςκενοφσ με το δικό ςασ βάροσ  

 Αιτιολόγθςθ Για τθν αποφυγι πτϊςθσ του αςκενι 

 Ενζργεια Εφόςον είναι αναγκαίο, κρατιςτε το γόνατο του αςκενοφσ ανάμεςα ςτα 

πόδια/γόνατά ςασ  

 Αιτιολόγθςθ Για να κατευκφνετε τθν κίνθςθ. 

 

Α.1.2. Δφο νοςθλευτζσ 

 

  

  
(Εικ. 28) 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ.  

 Αιτιολόγθςθ Με το ςυντονιςμό των κινιςεων επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ ι / και 

δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, αποφεφγεται θ επιπλζον 

καταπόνθςθ των νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο χειριςμόσ του αςκενι. 

Α.2. Χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Οι μζκοδοι που περιγράφονται ανωτζρω μποροφν κατά τθν εκτζλεςθ των πράξεων 

να ςυνοδεφονται από τθ χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν: 

 Σρίγωνο ζλξθσ 

 Εργονομικι ηϊνθ 

 Επιφάνεια ι ςεντόνι ολίςκθςθσ 

 Περιςτρεφόμενο ςτιριγμα ποδιϊν 
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(Εικ. 29) 

Α.3. Χριςθ μεγάλων βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Μθχανικι ανφψωςθ, ανυψωτικά μθχανιματα κακιςτισ-όρκιασ κζςθσ 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Τπάρχουν πολλοί τφποι βοθκθμάτων χειρωνακτικοφ χειριςμοφ. 

 Κάκε καταςκευαςτισ παρζχει ειδικζσ οδθγίεσ για τθ χριςθ αυτϊν των βοθκθμάτων. 

 Ενθμερωκείτε για τισ ςτρατθγικζσ ελζγχου των λοιμώξεων προτοφ χρθςιμοποιιςετε 

ζνα ςτοιχείο εξοπλιςμοφ χειριςμοφ αςκενών. (ΠΙΝΑΚΑ 2) 

 

(Εικ. 30) 
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Β. Μετακινόςτε ϋναν αςθενό πλαγύωσ ςτο κρεβϊτι του 

Β.1. Μζκοδοσ χειρωνακτικισ μεταφοράσ 

Β.1.1. Ζνασ νοςθλευτισ 
 

   

  
(Εικ. 31) 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να κοιτάηει τα πόδια του 

 Αιτιολόγθςθ Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ τάςθ των μυϊν τθσ κοιλιακισ χϊρασ και 

επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ ςυνεργαςία 

 Ενζργεια Κατανείμετε τθ μεταφορά ςε τρία μζρθ: πόδια – μζςθ – ϊμοι 

 Αιτιολόγθςθ Για διαδοχικό καταμεριςμό του βάρουσ που μεταφζρεται 

 Ενζργεια Σραβιξτε προσ το μζροσ ςασ το βάροσ του αςκενοφσ χρθςιμοποιϊντασ το 

δικό ςασ βάροσ. Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και των γοφϊν, αντί των μυϊν 

του άνω μζρουσ του ςϊματοσ 

 Αιτιολόγθςθ Για χριςθ του δικοφ ςασ βάρουσ ςαν κινθτιρια δφναμθ και  μικρότερθ 

επιβάρυνςθ τθσ  . 

 

Β.1.2. Δφο νοςθλευτζσ 

 
(Εικ. 32) 
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Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να κοιτάηει τα πόδια του  

 Αιτιολόγθςθ Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ τάςθ των μυϊν τθσ κοιλιακισ χϊρασ και 
επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ ςυνεργαςία 

 Ενζργεια Αντιςτακμίςτε και οι δφο το βάροσ του αςκενοφσ με το δικό ςασ βάροσ  

 Αιτιολόγθςθ Για χριςθ του δικοφ ςασ βάρουσ ςαν κινθτιρια δφναμθ και  μικρότερθ 
επιβάρυνςθ τθσ . 

 Ενζργεια Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ  

 Αιτιολόγθςθ Με το ςυντονιςμό των κινιςεων επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ και/ι 

δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, αποφεφγεται θ επιπλζον 

καταπόνθςθ των νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο χειριςμόσ του αςκενι.   

 

Β.2. Χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Οι μζκοδοι που περιγράφονται ανωτζρω μποροφν κατά τθν εκτζλεςθ των πράξεων 

να ςυνοδεφονται από τθ χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν:  Επιφάνεια ι 

ςεντόνι ολίςκθςθσ 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Τπάρχουν πολλοί τφποι βοθκθμάτων χειρωνακτικοφ χειριςμοφ. 

 Κάκε καταςκευαςτισ παρζχει ειδικζσ οδθγίεσ για τθ χριςθ αυτϊν των βοθκθμάτων 

 Ενθμερωκείτε για τισ ςτρατθγικζσ ελζγχου των λοιμώξεων προτοφ χρθςιμοποιιςετε 

ζνα ςτοιχείο εξοπλιςμοφ χειριςμοφ αςκενών. (ΠΙΝΑΚΑ 3) 

Γ. Αναςηκώςτε ϋναν αςθενό ςτο κρεβϊτι του 

Γ.1. Μζκοδοσ χειρωνακτικισ μεταφοράσ 

Γ.1.1. Ζνασ νοςθλευτισ 
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(Εικ. 33) 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να λυγίςει ζνα γόνατο, να κοιτάηει τα πόδια του και 

τζλοσ να ςπρϊξει με το πόδι του 

 Αιτιολόγθςθ Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ ςυνεργαςία του αςκενοφσ 

 Ενζργεια Κατά τθ μεταφορά, μεταφζρετε το βάροσ ςασ από τθ μια πλευρά ςτθν άλλθ, 

διατθρϊντασ τθ ράχθ ςασ ίςια  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  ςασ από τθν απουςία ςτροφικϊν 

κινιςεϊν τθσ. 

 

Γ.1.2. Δφο νοςθλευτζσ 

   

(Εικ. 34) 

Τι πρζπει να κυμάςτε:  

 Ενζργεια Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να τοποκετιςει τα χζρια του ςτο επάνω μζροσ του 

κρεβατιοφ του και να τραβιξει το επάνω μζροσ του κρεβατιοφ κατά τθ μεταφορά ενϊ 

κα ςπρϊχνει με τα πόδια του  

 Αιτιολόγθςθ Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ ςυνεργαςία του αςκενοφσ 

 Ενζργεια Κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ, χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και 

των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω μζρουσ του ςϊματοσ, πρϊτα λυγίςτε και ζπειτα 

τεντϊςτε αργά τα γόνατα κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  ςασ 

 Ενζργεια Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ 

 Αιτιολόγθςθ Με το ςυντονιςμό των κινιςεων επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ ι / και 

δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, αποφεφγεται θ επιπλζον 

καταπόνθςθ των νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο χειριςμόσ του αςκενι. 
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Γ.2. Χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Οι μζκοδοι που περιγράφονται ανωτζρω μποροφν κατά τθν εκτζλεςθ των πράξεων 

να ςυνοδεφονται από τθ χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν: 

 Σρίγωνο ζλξθσ 

 Εργονομικι ηϊνθ 

 Επιφάνεια ι ςεντόνι ολίςκθςθσ 

 

 

(Εικ. 35) 

Γ.3. Χριςθ μεγάλων βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Τπάρχουν πολλοί τφποι βοθκθμάτων χειρωνακτικοφ χειριςμοφ. 

 Κάκε καταςκευαςτισ παρζχει ειδικζσ οδθγίεσ για τθ χριςθ αυτϊν των βοθκθμάτων 

 Ενθμερωκείτε για τισ ςτρατθγικζσ ελζγχου των λοιμώξεων προτοφ χρθςιμοποιιςετε 

ζνα ςτοιχείο του εξοπλιςμοφ χειριςμοφ αςκενών. (ΠΙΝΑΚΑ 4) 

Δ. Αναςηκώςτε ϋναν αςθενό ςτην καρϋκλα του 

Δ.1. Μζκοδοσ χειρωνακτικισ μεταφοράσ 

Δ.1.1. Ζνασ νοςθλευτισ 
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(Εικ. 36) 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Προτοφ ξεκινιςετε, βεβαιωκείτε ότι τα πόδια του αςκενοφσ βρίςκονται όςο 

το δυνατόν πιο κοντά ςτθν καρζκλα  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερο εφροσ κινιςεων και μεγαλφτερθ ςτακερότθτα του αςκενι 

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςκφψει όςο πιο μπροςτά μπορεί, βοθκϊντασ τον 

με τθν τοποκζτθςθ των χεριϊν του γφρω από τθ μζςθ ςασ 

 Αιτιολόγθςθ Με τθν αλλαγι του κζντρου βάρουσ του αςκενι είναι πιο εφκολθ θ 
ανφψωςθ  

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςκφψει μπροςτά και να ςπρϊξει με τα πόδια του 

κατά τθ μεταφορά 

 Αιτιολόγθςθ υνεργαςία του αςκενι ϊςτε να διευκολφνει τθν ανφψωςθ  

 Ενζργεια Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω 

μζρουσ του ςϊματοσ  

 Αιτιολόγθςθ  Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  ςασ  

 

Δ.1.2. Δφο νοςθλευτζσ 

    
(Εικ. 37) 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ, χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και 

των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω μζρουσ του ςϊματοσ, πρϊτα λυγίςτε και ζπειτα 

τεντϊςτε αργά τα γόνατα κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ 

 Αιτιολόγθςθ  Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  ςασ 

 Ενζργεια Κατά τθ μεταφορά, μεταφζρετε το βάροσ ςασ από τθ μια πλευρά ςτθν άλλθ, 

διατθρϊντασ τθ ράχθ ςασ ίςια  

 Αιτιολόγθςθ  Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  ςασ από τθν απουςία ςτροφικϊν 
κινιςεϊν τθσ 

 Ενζργεια Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ 

 Αιτιολόγθςθ Με το ςυντονιςμό των κινιςεων επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ ι / και 

δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, αποφεφγεται θ επιπλζον 

καταπόνθςθ των νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο χειριςμόσ του αςκενι . 

(ΠΙΝΑΚΑ 5) 
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Ε. Μετακύνηςη αςθενούσ από το δϊπεδο ςτην καρϋκλα του 

Ε.1. Μζκοδοσ χειρωνακτικισ μεταφοράσ 

Ε.1.1. Δφο νοςθλευτζσ 

Σθμείωςθ: Χρειάηονται πάντοτε δφο χειριςτζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι χειριςμοφ. 

   

   
(Εικ. 38) 

Τι πρζπει να κυμάςτε: 

 Ενζργεια Πρϊτα, φζρτε τον αςκενι ςε κακιςτι κζςθ. Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των 

ποδιϊν και των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω μζρουσ του ςϊματοσ 

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  ςασ 

 Ενζργεια Κατά τθ μεταφορά από το πάτωμα ςτθν καρζκλα, μεταφζρετε το βάροσ 

ςασ από τθ μια πλευρά ςτθν άλλθ, διατθρϊντασ τθ ράχθ ςασ ίςια  

 Αιτιολόγθςθ Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ  ςασ από τθν απουςία ςτροφικϊν 
κινιςεϊν τθσ  

 Ενζργεια Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςπρϊξει με τα πόδια του.  

 Αιτιολόγθςθ Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγαλφτερθ ςυνεργαςία 

 Ενζργεια Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ  

 Αιτιολόγθςθ Με το ςυντονιςμό των κινιςεων επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ ι / και 

δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, αποφεφγεται θ επιπλζον 

καταπόνθςθ των νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο χειριςμόσ του αςκενι.  

Ε.2. Χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

Οι μζκοδοι που περιγράφθκαν ανωτζρω μποροφν κατά τθν εκτζλεςθ των πράξεων 

να ςυνοδεφονται από τθ χριςθ μικρϊν βοθκθμάτων χειριςμοφ αςκενϊν: 

 Επιφάνεια ι ςεντόνι ολίςκθςθσ 

 Κουβζρτα: περιςςότεροι από 2 νοςθλευτζσ 

Ε.3. Χριςθ μεγάλων βοθκθμάτων χειριςμοφ των αςκενϊν 

 Ανυψωτικά μθχανιματα (ΠΙΝΑΚΑ 6) 
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ΣΤ. Ανύψωςη βρεφών από το ϋδαφοσ 

Σο παράδειγμα περιγράφει τθν ανφψωςθ ενόσ μικροφ παιδιοφ που είναι ξαπλωμζνο ςτο 

δάπεδο ςε πρθνι κζςθ (ΠΙΝΑΚΑ 7). 

 Ενζργεια Ο νοςθλευτισ λυγίηει τα πόδια του και από τθν όρκια κζςθ ζρχεται κοντά ςτο 

βρζφοσ,  ενϊ ςτθρίηεται ςτα κάτω μζλθ  

 Αιτιολόγθςθ Για καλφτερθ ιςορροπία και εφαρμογι ροπϊν 

 Ενζργεια τθ ςυνζχεια περνά τον ζνα βραχίονά του ανάμεςα από τουσ μθροφσ του 

παιδιοφ, ϊςτε θ ανοικτι παλάμθ του να εφάπτεται ςτο ςτομάχι του παιδιοφ και φζρνει 

το άλλο του χζρι κάτω από το παιδί, ςτο φψοσ των ϊμων του 

 Αιτιολόγθςθ Ζχοντασ ο νοςθλευτισ τοποκετθμζνα και τα δυο χζρια του πάνω ςτο 

παιδί, μπορεί να ελζγχει τισ κινιςεισ του βρζφουσ και να εφαρμόηει τισ απαραίτθτεσ 

δυνάμεισ 

 Ενζργεια Ακολοφκωσ, διατθρϊντασ τθ ράχθ του παιδιοφ όςο το δυνατό κοντφτερα ςτο 

ςϊμα του, με μια περιςτροφικι κίνθςθ ανεβάηει το παιδί ςτο μθρό του 

 Αιτιολόγθςθ τθ κζςθ αυτι, με το ζνα χζρι του κρατάει το μθρό του παιδιοφ και με το 

άλλο το ςυγκρατεί από το ςτικοσ 

 Ενζργεια Σζλοσ, ςθκϊνεται από το ζδαφοσ με τθ βοικεια των ποδιϊν του 

 Αιτιολόγθςθ Σα χζρια του είναι απαςχολθμζνα. 

Θ ίδια ςχεδόν τεχνικι χρθςιμοποιείται και για τθν ανφψωςθ αντικειμζνων από το ζδαφοσ.  
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Πύνακασ 1 .  Οδηγύεσ για τη μετακύνηςη  αςθενών  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Ηθτάτε πάντοτε τθ βοικεια 
άλλων νοςθλευτϊν, όταν αυτι 
είναι απαραίτθτθ 

Οι πράξεισ χειριςμοφ ακινθτοποιθμζνων αςκενϊν 
πρζπει να εκτελοφνται από περιςςότερουσ νοςθλευτζσ 
(τουλάχιςτον δφο) και, εφόςον είναι απαραίτθτο, με τθ 
βοικεια ενόσ ςεντονιοφ που τοποκετείται κάτω από 
τον αςκενι ι, ακόμθ καλφτερα, χρθςιμοποιϊντασ 
ειδικά βοθκιματα, όπωσ ςεντόνια ολίςκθςθσ 

2. Πριν ξεκινιςει οποιαδιποτε 
πράξθ χειριςμοφ, ο νοςθλευτισ 
πρζπει να παίρνει κζςθ όςο το 
δυνατόν πιο κοντά ςτον 
αςκενι, ακόμθ και γονατί-
ηοντασ ςτο κρεβάτι του 
αςκενοφσ, εάν αυτό είναι 
αναγκαίο 

Με τον τρόπο αυτό ο νοςθλευτισ αποφεφγει να 
ςκφψει ι να τεντωκεί πάνω από το κρεβάτι κατά τθν 
ανφψωςθ και τθ μεταφορά του αςκενοφσ και να 
καταβάλλει τισ αναγκαίεσ ςωματικζσ προςπάκειεσ με 
τον κορμό ςκυμμζνο ι ςτραμμζνο πλαγίωσ 

3. Πριν ξεκινιςετε οποιαδιποτε 
πράξθ χειριςμοφ, εξθγιςτε τθ 
διαδικαςία ςτον αςκενι, 
ενκαρρφνοντάσ τον ταυτόχρο-
να να ςυνεργαςκεί όςο το 
δυνατόν περιςςότερο κατά τθ 
διαδικαςία χειριςμοφ 

Αυτό είναι επωφελζσ και για τουσ δφο: για τον αςκενι, 
ο οποίοσ κα μπορζςει να βελτιϊςει τον μυϊκό 
τροπιςμό του, αλλά και για τον νοςθλευτι, κακϊσ ο 
αςκενισ που είναι ςε κζςθ να μετακινθκεί μόνοσ του, 
ζςτω και λίγο, κα μπορζςει να  εκτελζςει οριςμζνεσ 
πράξεισ ο ίδιοσ, οπότε το ζργο του νοςθλευτι κα είναι 
απλϊσ να κατευκφνει τισ κινιςεισ του. 

4. Διατθριςτε ορκι ςτάςθ του 
ςϊματοσ κατά τισ πράξεισ 
χειριςμοφ των αςκενϊν 

 

Συγκεκριμζνα, προτοφ ξεκινιςει τθν ανφψωςθ ι τθ 
μεταφορά του αςκενοφσ, ο νοςθλευτισ πρζπει να 
πάρει κζςθ με τα πόδια λίγο ανοικτά και το ζνα πόδι 
λίγο πιο μπροςτά από το άλλο, προκειμζνου να 
εξαςφαλίςει ευρφτερθ βάςθ ςτιριξθσ. Κατά τθν 
ανφψωςθ του αςκενοφσ, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 
οι μφεσ των ποδιϊν και των γοφϊν αντί των μυϊν του 
άνω μζρουσ του ςϊματοσ, πρϊτα λυγίηοντασ και 
ζπειτα τεντϊνοντασ αργά τα γόνατα κατά τθν 
ανφψωςθ του αςκενοφσ. Η ςπονδυλικι ςτιλθ πρζπει 
να διατθρείται ςε κζςθ που ακολουκεί τθ φυςικι 
καμπφλθ τθσ, αποφεφγοντασ το υπερβολικό φορτίο 
κατά το τζντωμα ι το ςκφψιμο. 

Επιπλζον, ο νοςθλευτισ πρζπει να προςπακεί πάντοτε 
να μετατοπίηει το βάροσ του ςφμφωνα με τθν 
κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ που εκτελεί 

5. Πιάςτε καλά τον αςκενι κατά 
τον χειριςμό 

Μθν πιάνετε ποτζ τον αςκενι μόνο με τα δάχτυλα, 
αλλά να χρθςιμοποιείτε πάντοτε ολόκλθρο το χζρι και 
να προςπακείτε να εντοπίςετε ςθμεία τα οποία 
κακιςτοφν δυνατό ζνα αςφαλζσ κράτθμα. Πιάςτε τον 
αςκενι γφρω από τθ λεκάνθ, από τθ μζςθ, τθν 
ωμοπλάτθ, αλλά ποτζ από τα χζρια ι τα πόδια. Για 
καλφτερο κράτθμα, οριςμζνοι νοςθλευτζσ μπορεί να 
χειρίηονται τουσ αςκενείσ κρατϊντασ το παντελόνι τθσ 
πιτηάμασ τουσ ι, ακόμθ καλφτερα, χρθςιμοποιϊντασ 
ειδικά βοθκιματα, όπωσ ηϊνεσ με χειρολαβζσ 

6. Κατάλλθλα υποδιματα και 
ενδφ-ματα 

Είναι ςθμαντικό να χρθςιμοποιείτε υποδιματα με 
καλό κράτθμα, επομζνωσ τα παποφτςια με ψθλά τα-
κοφνια, τα τςόκαρα ι οι παντόφλεσ δεν ςυνιςτϊνται. 
Τα ροφχα δεν πρζπει να περιορίηουν τισ κινιςεισ του 
νοςθλευτι 
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Πύνακασ 2. Μεταφορϊ αςθενούσ από το κρεβϊτι ςτην (αναπηρικό) 

καρϋκλα 

ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Σοποκετιςτε τθν (αναπθρικι) καρζκλα 

κοντά ςτο κρεβάτι 

Μικρότερο εφροσ κινιςεων του αςκενι 

και λιγότερθ ςωματικι καταπόνθςθ του 

νοςθλευτι 

2. Βεβαιωκείτε ότι οι τροχοί τθσ (αναπθρικισ) 

καρζκλασ είναι ακινθτοποιθμζνοι 

Αποφυγι πτϊςθσ του αςκενι  και του 

νοςθλευτι 

3. Απομακρφνετε κάκε εμπόδιο (ςτθρίγματα 

βραχιόνων, υποπόδια, ςτιριγμα ποδιϊν)  

Μεγαλφτερθ ελευκερία κινιςεων 

4. Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του κρεβατιοφ 

ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

Μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ του νοςθλευτι και ςτακερότερθ 

λαβι 

5. Ηθτιςτε από τον αςκενι να κοιτάηει τα 

πόδια του 

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ τάςθ των 

μυϊν τθσ κοιλιακισ χϊρασ και 

επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ ςυνεργαςία  

6. Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςκφψει προσ τα 

εμπρόσ και να ςπρϊξει με τα πόδια του 

κατά τθ μεταφορά. 

Θα διευκολυνκεί θ ανφψωςθ του 

αςκενοφσ από τθν κακιςτι ςτθν όρκια 

κζςθ  

7. Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και 

των γοφϊν κατά τθν ανφψωςθ του 

αςκενοφσ, αντί των μυϊν του άνω μζρουσ 

του ςϊματοσ. Πρϊτα λυγίςτε και ζπειτα 

τεντϊςτε αργά τα γόνατα κατά τθν 

ανφψωςθ του αςκενοφσ. 

Μικρότερθ επιβάρυνςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ του νοςθλευτι 

8. Αντιςτακμίςτε το βάροσ του αςκενοφσ με το 

δικό ςασ βάροσ  

Για τθν αποφυγι πτϊςθσ του αςκενι 

9. Εφόςον είναι αναγκαίο, κρατιςτε το γόνατο 

του αςκενοφσ ανάμεςα ςτα πόδια/γόνατά 

ςασ  

Για να κατευκφνετε τθν κίνθςθ 

ΔΥΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

Οι ενζργειεσ και με δφο νοςθλευτζσ παραμζνουν 

οι ίδιεσ.  

Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει να είναι 

ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

μεταφοράσ του αςκενοφσ 

Με το ςυντονιςμό των κινιςεων 

επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ ι / και 

δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ 

δυνάμεων. Ζτςι, αποφεφγεται θ επιπλζον 

καταπόνθςθ των νοςθλευτϊν και γίνεται 

αςφαλζςτεροσ ο χειριςμόσ του αςκενι   
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Πινϊκασ 3. Μετακύνηςη ενόσ αςθενό πλαγύωσ ςτο κρεβϊτι του 

ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του 

κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

2. Ηθτιςτε από τον αςκενι να κοιτάηει τα 

πόδια του  

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ τάςθ των μυϊν 

τθσ κοιλιακισ χϊρασ και επιτυγχάνεται μεγαλφ-

τερθ ςυνεργαςία 

3. Κατανείμετε τθ μεταφορά ςε τρία μζρθ: 

πόδια – μζςθ – ϊμοι 

Για διαδοχικό καταμεριςμό του βάρουσ που 

μεταφζρεται  

4. Σραβιξτε προσ το μζροσ ςασ το βάροσ του 

αςκενοφσ χρθςιμοποιϊντασ το δικό ςασ 

βάροσ. Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των 

ποδιϊν και των γοφϊν, αντί των μυϊν του 

άνω μζρουσ του ςϊματοσ 

Για χριςθ του δικοφ ςασ βάρουσ ςαν κινθτιρια 

δφναμθ και μικρότερθ επιβάρυνςθ τθσ ςπονδυ-

λικισ ςασ ςτιλθσ 

ΔΥΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του 

κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

2. Ηθτιςτε από τον αςκενι να κοιτάηει τα 

πόδια του  

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ τάςθ των μυϊν 

τθσ κοιλιακισ χϊρασ και επιτυγχάνεται μεγαλφ-

τερθ ςυνεργαςία 

3. Αντιςτακμίςτε και οι δφο το βάροσ του 

αςκενοφσ με το δικό ςασ βάροσ 

Για χριςθ του δικοφ ςασ βάρουσ ςαν κινθτιρια 

δφναμθ και μικρότερθ επιβάρυνςθ τθσ ςπονδυ-

λικισ ςασ ςτιλθσ  

4. Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει να 

είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ 

Με το ςυντονιςμό των κινιςεων επιτυγχάνεται θ 

διατιρθςθ ι / και δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ 

ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, αποφεφγεται θ 

επιπλζον καταπόνθςθ των νοςθλευτϊν και 

γίνεται αςφαλζςτεροσ ο χειριςμόσ του αςκενι 
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Πινϊκασ 4. Αναςηκώςτε ϋναν αςθενό ςτο κρεβϊτι του 

ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του 

κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

2. Ηθτιςτε από τον αςκενι να λυγίςει ζνα 

γόνατο, να κοιτάηει τα πόδια του και 

τζλοσ να ςπρϊξει με το πόδι του 

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ ςυνεργαςία 

του αςκενοφσ 

3. Κατά τθ μεταφορά, μεταφζρετε το 

βάροσ ςασ από τθ μια πλευρά ςτθν 

άλλθ, διατθρϊντασ τθ ράχθ ςασ ίςια  

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςασ ςτιλθσ από τθν απουςία ςτροφικϊν 

κινιςεϊν τθσ 

ΔΥΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Ρυκμίςτε κατάλλθλα το φψοσ του 

κρεβατιοφ ανάλογα με το δικό ςασ φψοσ  

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ του νοςθλευτι και ςτακερότερθ λαβι 

2. Ηθτιςτε από τον αςκενι να τοποκετιςει 

τα χζρια του ςτο επάνω μζροσ του 

κρεβατιοφ του και να τραβιξει το επάνω 

μζροσ του κρεβατιοφ κατά τθ μεταφορά 

ενϊ κα ςπρϊχνει με τα πόδια του  

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ ςυνεργαςία 

του αςκενοφσ 

3. Κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ, 

χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν 

και των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω 

μζρουσ του ςϊματοσ, πρϊτα λυγίςτε και 

ζπειτα τεντϊςτε αργά τα γόνατα κατά 

τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ 

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςασ ςτιλθσ 

4. Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει 

να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ 

Με το ςυντονιςμό των κινιςεων 

επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ ι / και δθμιουργία 

τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, 

αποφεφγεται θ επιπλζον καταπόνθςθ των 

νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο 

χειριςμόσ του αςκενι 
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Πινϊκασ 5. Αναςηκώςτε ϋναν αςθενό ςτην καρϋκλα του 

ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Προτοφ ξεκινιςετε, βεβαιωκείτε ότι τα 

πόδια του αςκενοφσ βρίςκονται όςο το 

δυνατόν πιο κοντά ςτθν καρζκλα  

Για μικρότερο εφροσ κινιςεων και 

μεγαλφτερθ ςτακερότθτα του αςκενι 

 

2. Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςκφψει όςο 

πιο μπροςτά μπορεί, βοθκϊντασ τον με 

τθν τοποκζτθςθ των χεριϊν του γφρω από 

τθ μζςθ ςασ 

Με τθν αλλαγι του κζντρου βάρουσ του 

αςκενι είναι πιο εφκολθ θ ανφψωςθ  

3. Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςκφψει 

μπροςτά και να ςπρϊξει με τα πόδια του 

κατά τθ μεταφορά 

Συνεργαςία του αςκενι ϊςτε να διευκολφνει 

τθν ανφψωςθ 

4. Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και 

των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω 

μζρουσ του ςϊματοσ 

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςασ ςτιλθσ  

ΔΥΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Κατά τθν ανφψωςθ του αςκενοφσ, 

χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των ποδιϊν και 

των γοφϊν αντί των μυϊν του άνω 

μζρουσ του ςϊματοσ, πρϊτα λυγίςτε και 

ζπειτα τεντϊςτε αργά τα γόνατα κατά τθν 

ανφψωςθ του αςκενοφσ 

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςασ ςτιλθσ 

2. Κατά τθ μεταφορά, μεταφζρετε το βάροσ 

ςασ από τθ μια πλευρά ςτθν άλλθ, 

διατθρϊντασ τθ ράχθ ςασ ίςια  

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςασ ςτιλθσ από τθν απουςία ςτροφικϊν 

κινιςεϊν τθσ  

3. Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει 

να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ 

Με το ςυντονιςμό των κινιςεων 

επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ και/ι δθμιουργία 

τθσ κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. 

Ζτςι, αποφεφγεται θ επιπλζον καταπόνθςθ 

των νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο 

χειριςμόσ του αςκενι 
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Πινϊκασ 6. Μετακύνηςη αςθενό1 από το δϊπεδο ςτην καρϋκλα 

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Πρϊτα, φζρτε τον αςκενι ςε κακιςτι 

κζςθ. Χρθςιμοποιιςτε τουσ μυσ των 

ποδιϊν και των γοφϊν αντί των μυϊν του 

άνω μζρουσ του ςϊματοσ 

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςασ ςτιλθσ  

2. Κατά τθ μεταφορά από το πάτωμα ςτθν 

καρζκλα, μεταφζρετε το βάροσ ςασ από 

τθ μια πλευρά ςτθν άλλθ, διατθρϊντασ τθ 

ράχθ ςασ ίςια  

Για μικρότερθ καταπόνθςθ τθσ ςπονδυλικισ 

ςασ ςτιλθσ από τθν απουςία ςτροφικϊν 

κινιςεϊν τθσ  

3. Ηθτιςτε από τον αςκενι να ςπρϊξει με 

τα πόδια του 

Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγαλφτερθ 

ςυνεργαςία 

4. Οι κινιςεισ των δφο νοςθλευτϊν πρζπει 

να είναι ςυγχρονιςμζνεσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ του αςκενοφσ  

Με το ςυντονιςμό των κινιςεων επιτυγχάνεται 

θ διατιρθςθ ι / και δθμιουργία τθσ 

κατάλλθλθσ ςυνιςταμζνθσ δυνάμεων. Ζτςι, 

αποφεφγεται θ επιπλζον καταπόνθςθ των 

νοςθλευτϊν και γίνεται αςφαλζςτεροσ ο 

χειριςμόσ του αςκενι 

 

Πινϊκασ 7. Ανύψωςη βρεφών2 από το ϋδαφοσ 

Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 

1. Ο νοςθλευτισ λυγίηει τα πόδια του και από 

τθν όρκια κζςθ ζρχεται κοντά ςτο βρζφοσ,  

ενϊ ςτθρίηεται ςτα κάτω μζλθ  

Για καλφτερθ ιςορροπία και εφαρμογι 

ροπϊν 

2. Περνά τον ζνα βραχίονά του ανάμεςα από 

τουσ μθροφσ του παιδιοφ, ϊςτε θ ανοικτι 

παλάμθ του να εφάπτεται ςτο ςτομάχι του 

παιδιοφ και φζρνει το άλλο του χζρι κάτω 

από το παιδί, ςτο φψοσ των ϊμων του 

Ζχοντασ ο νοςθλευτισ τοποκετθμζνα και τα 

δυο χζρια του πάνω ςτο παιδί, μπορεί να 

ελζγχει τισ κινιςεισ του βρζφουσ και να 

εφαρμόηει τισ απαραίτθτεσ δυνάμεισ 

3. Διατθρϊντασ τθ ράχθ του παιδιοφ όςο το 

δυνατό κοντφτερα ςτο ςϊμα του, με μια 

περιςτροφικι κίνθςθ ανεβάηει το παιδί ςτο 

μθρό του 

Στθ κζςθ αυτι, με το ζνα χζρι του κρατάει το 

μθρό του παιδιοφ και με το άλλο το 

ςυγκρατεί από το ςτικοσ 

 

4. θκϊνεται από το ζδαφοσ με τθ βοικεια 

των ποδιϊν του 

Τα χζρια του είναι απαςχολθμζνα 

  

                                                           
1
 Χρειάηονται πάντοτε δφο χειριςτζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι χειριςμοφ 

2
 Το παράδειγμα περιγράφει τθν ανφψωςθ ενόσ μικροφ παιδιοφ που είναι ξαπλωμζνο ςτο δάπεδο ςε 

πρθνι κζςθ 
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Συνοψύζοντας 

Θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: 

α. Εντοπιςμόσ και αξιολόγθςθ κινδφνων 

Αυτό απαιτεί ανάλυςθ: 

 των εργαςιακϊν διαδικαςιϊν (τι κάνει ο εργαηόμενοσ ςτον χϊρο εργαςίασ του) 

 των εργαςιακϊν μεκόδων (πϊσ εκτελοφν οι εργαηόμενοι τα κακικοντα που τουσ 

ανατίκενται) 

 των κινδφνων, των αιτιϊν και των αποτελεςμάτων τουσ (τι μπορεί να προκαλζςει 

ατυχιματα ι αςκζνειεσ που ςχετίηονται με τθν εργαςία). 

β. Απαλοιφι ι μείωςθ του κινδφνου: 

 Ελαχιςτοποίθςθ δραςτθριοτιτων χειρωνακτικισ διακίνθςθσ 

 Μθχανικά βοθκιματα και εργονομικζσ λφςεισ 

γ. Διαχείριςθ λοιπϊν κινδφνων 

 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων και των εκπροςϊπων τουσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ 

 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ϊςτε να προςτατεφονται αποτελεςματικότερα 

 Αλλαγι του τρόπου οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ ϊςτε να μειωκεί θ διάρκεια ι/και θ 

ζνταςθ τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςτουσ κινδφνουσ 

 Πρόλθψθ άλλων ςυναφϊν παραγόντων κινδφνου (π.χ. ςτρεσ) 

 Παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων 

 Ανακεϊρθςθ τθσ ανάλυςθσ κινδφνων ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ (τυχόν) αλλαγζσ ςτισ 

εργαςιακζσ ςυνκικεσ. 
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