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كیفیة اختیار واستخدام المّشایة ذات الـ4 عجالت 
How to Choose and Use a 4 Wheeled Walker

 . عجالت في المشي عندما يكون باستطاعتك الوقوف على كلتا الساقين 4تساعدك المّشاية ذات الـ

جزئي أو إذا وجهك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى عدم التحميل على ساقك أو إلى التحميل ال

وإذا كنت من هؤالء األشخاص، فاستخدم ما  التحميل الخفيف للغاية، فال يمكنك أن تستخدم هذه المّشاية.

 .مقدم الرعاية الصحية الخاص بكأخبرك به 

يجب عليك أن تكون قادًرا على تعلّم استخدام مكابح اليد ويجب أن تكون يداك قويتين بما يكفي للضغط 

 .المكابحبقوة على 

انظر )عجالت مزودة بمقعد وحقيبة أو سلة ومكابح تّشغلها باستخدام اليد  4ةً ما تكون المّشاية ذات الـعاد

 .ويتم طيها أيًضا في حالة التخزين أو السفر(. 1الرسم التوضيحي رقم 

اختیار المّشایة ذات الـ4 عجالت 
Choosing a 4 Wheeled Walker

اية نوع أنبش ةتحدث مع أحد مقدمي الرعاية الصحي
ّ

. نسب لكاأل املش

 :تاليةال لألمور نتبه ا

 أن يستطيع إطار المّشاية والمقعد تحّمل وزنك بشكل آمن 

 طريقة لضبط ارتفاع المقابض ومقعد متسع بما يكفي للشعور بالراحة

  القدرة على الجلوس مع مالمسة قدمك لألرض 

 المّشاية التي سيمكنها المرور عبر المداخل في منزلك 

 : كنت تستخدم خّزان األكسجين المحمول، فتحقق من التالي إذا

 (السالل المصنوعة من السلك هي األنسب ألنها أقوى)عجالت  4إمكان وضع الخزان في السلة في المّشاية ذات الـ

  إمكان وضع خّزان األكسجين في السلة وإخراجه منها بنفسك 

فالمكابح الداخلية يمكن أن تضيف وزنًا على المّشاية، ولكن احتمال .  تحقق مما إذا كان هناك نظام مكابح داخلي أم خارجي

 . يوصى بالمكابح الداخلية إذا كنت تسافر بالطائرة أو الحافلة.  قطع أحد الكابالت عندما تنقل المّشاية أقل

 كیفیة جعل ارتفاع المّشایة الخاصة بك مالئًما لك
)How to Make Your Walker the Right Height for You(

. ارتد الحذاء الذي ستكون مرتديًا إياه عندما تستخدم المّشاية الخاصة بك.1

 . ضع المشاية الخاصة بك أمامك وقف بالقرب منها. 2

 . قف مستقيًما وأرخ كتفيك. 3

انظر الرسم )أنزل ذراعيك على جانبي جسمك وتحقق من أن مقابض اليد في مستوى معصمك . 4

  (.2التوضيحي رقم 

.اضبط ارتفاع المّشاية كما يلزم   

Diagram 2 - Courtesy of 
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عجالت 4كيفية اختيار واستخدام المّشاية ذات الـ
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: يمكنك أن تضبط ارتفاع المّشاية الخاصة بك عن طريق. 5

 أحكم ربط المقابض بمجرد أن تجد االرتفاع . فك المقابض على الجانب الخارجي من مقابض اليد لتزيد االرتفاع أو تقلله

الصحيح أو

  المقابض، فقم بإزالتها ثم حّرك مقابض اليد إلى االرتفاع الصحيحإذا كانت المّشاية الخاصة بك مزودة بمسامير تحت .

.ضع المسامير في مكانها ثانية واربط المقابض بالمسامير

.عندما تضع كلتا اليدين على مقابض اليد، ينبغي أن يكون مرفقاك متقوسين قلياًل . 6

المشي 
 )Walking(

الخلفية وبحيث تكون المّشاية محيطة بك قف معتداًل، مع وضع قدميك بين عجالت المّشاية  .1

. قلياًل 

 ضع كلتا اليدين على المقابض .2

 . استعد توازنك .3

. اضغط بحرص على مقابض المكابح لتحرير المكابح .4

 .امش بالقرب من المّشاية الخاصة بك .5

إلبطاء حركة المّشاية الخاصة بك على أحد المنحنيات، اضغط على المكابح أو اجذبها  .6

(. 3التوضيحي رقم انظر الرسم )

تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية إذا كانت المشاية الخاصة بك تميل إلى اإلسراع أمامك عندما تكون األرض في  .7

. مستوى أفقي

اجعل ظھرك مستقیًما قدر اإلمكان عند المشي  .وانظر إلى األمام ولیس إلى قدمیك. 

االنعطاف  
 )Turning(

أمسك مقابض الید.    .1

بك ببطء وأنت تخطو وتنعطف بزاویة انعطاف كبیرة.  2. حّرك المشایة الخاصة 

3. أبق قدمیك بین العجالت واتخذ خطوات صغیرة عندما تنعطف حتى ال تقوم بلّي ساقك. 

لجلوس على كرسي أو فراش  
)Sitting on a chair or bed(

امش إلى الخلف باستخدام المّشاية الخاصة بك حتى يمكنك أن تشعر . اقترب من الكرسي .1

. بالكرسي يلمس الجهة الخلفية من ساقيك

 .قُم بغلق المكابح .2

.مد ذراعيك إلى الخلف وضع كلتا اليدين على مساند الذراعين أو قاعدة الكرسي .3

 (. 4انظر الرسم التوضيحي رقم )أنزل جسمك برفق على الكرسي  .4

 . ى الخلف في الكرسي كما يلزمحّرك نفسك إل .5
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الوقوف 
 )Standing(

ایة الخاصة بك أمامك.  1. للنھوض من على الكرسي، ضع المّش

المكابح مغلقة.   2. تأكد من أن 

ك جسمك لتقترب من حافة الكرسي.   3. حّر

4. اضغط على مساند الذراعین أو قاعدة الكرسي إلى األسفل وانحن إلى األمام قلیً ال   .ادفع جسمك إلى 

على مقابض الید.    أعلى. 5. ضع یدیك 

استعد توازنك قبل أن تتحرك.    .6

ا أكثر من الالزم.   مالحظة: تأكد من أن الكرسي مستقر ولیس منخفًض

الجلوس على مقعد المّشایة ذات الـ4 عجالت  
)Sitting on the Seat of a 4 Wheeled Walker(

1. إذا كان في استطاعتك، فضع المّشایة الخاصة بك في مقابل شيء ثابت مثل جدار ما. 

م بغلق المكابح.  2. قُ

ایة الخاصة بك خلفك.    3. قم بالدوران بحیث تكون المّش

إلى مقابض الید.   4. مد ذراعیك إلى الخلف لتصل 

اجلس ببطء.   .5

القیام من المقعد  
)Standing Up from the Seat(

تحقق من أن المكابح مغلقة.    .1

ادفع جسمك إلى أعلى.  2. اضغط على مقابض الید إلى األسفل وانحن لألمام قلیً ال   .

استعد توازنك.   .3

قم بالدوران ببطء بحیث تكون مواجًھا للمشایة الخاصة بك  .استخدم مقابض الید لتستند علیھا. 

نصائح السالمة  
Safety Tips

 تحقق من المكابح والمقابض والبراغي بانتظام . 

 هاا تحرك المشاية الخاصة بك عندما تكون جالّسا عليل . 

 ال تحرر مكابح المّشاية الخاصة بك عندما تكون جالًسا عليها . 

 فهذا قد يتسبب في انقالب المّشاية. ال تستند على المّشاية الخاصة بك أو تجذبها عند النهوض أو الجلوس   . 

 القباقيب أو الخفّينتجنب ارتداء األحذية المفتوحة ذات الكعب العالي أو . ارتد دائًما حذاًء داعًما مضاًدا لالنزالق .

كيفية اختيار واستخدام المّشاية ذات الـ4 عجالت
How to Choose and Use a 4 Wheeled Walker
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 قم بإزالة البُُسط والسجاجيد واألسالك الكهربية والكابالت غير الثابتة لمنع التعثر.

 امش بخطوات صغيرة إذا كان يجب عليك المشي فوق أسطح مبتلة أو جليدية أو . انتبه لألسطح المبتلة أو غير المستوية

.المنحدراتانتبه بشكل خاص لألرصفة المنحدرة أو . غير مستوية

 عجالت على الدرج أو الساللم المتحركة 4ال تستخدم المّشاية ذات الـ  .

ساعة في جميع أيام األسبوع، اتصل بخدمة  24للحصول على معلومات صحية عامة ونصائح من طاقم التمريض على مدار  

Health Link  على الرقم811. خر 

مراجعة: 12 أكتوبر0220
المصدر: قطاع الرعایة الصحیة (العالج الطبیعي)، مؤسسة خدمات ألبرتا الصحیة 

یمكن أن یتم تحدیث ھذا المحتوى بدون إخطار. 

 ال  ت ُ  عتب   ر   ھ ذ ه  ا ل  ما  د ة  ب  دی  ال  ً   ع ن   ا ست  شا  ر ة   أ خ صا ئ  ي   ص ح ي   ُم  ؤ ھ ل.    ھ ذ ه   ا لم  وا  د   م خ ص ص ة   ل غ ر ض  ا ل  م عل  و ما  ت   ا لع  ام  ة   ف ق ط   و ھ ي م   ق د م ة   عل  ى   أ سا  س   و ض ع ھ ا   و م كا ن  ھ ا   ال  را  ھن ی   .ن    
بالرغم من بذل جھود معقولة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضمان، صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة  

ً  إ   خ ال ء   ط ر ف ھا    م ن أ   یة    م سئ  ول  یة    ا    لغ  ر ض   م ع  ین.   ت ُ  ع  لن  Alberta Health Services  ص را  حة  ا    لل ت  طب ی  ق   أ و   م ال ءم  تھ  ا    أ و   قا ب ل ی  تھ  ا    أ و   تم   امھ  ا  ت   أ و   م وث  وق ی  تھ   ھ ذ ه   ا لم  عل  وم 
 م رتب   ط ة  با   ست  خ دا  م   ھ ذ ه  ا ل  م وا  د ،   و ع ن   أی  ة   ُم  طا  لبا   ت   أ  و   د عا  و ى   ق ضا ئ ی  ة   أ و   ُم  طا ل ب ا  ت   أ و   ق ضا ی  ا  ت ن  ش أ   ع ن   ھ ذ ا  ا  ال ست  خ دا  م.    
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