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Методи пересаджування 
 
Основні принципи 
 

 Підготуйте візок і місце навколо візка перед тим, як починати пересаджування людини 
o Поставте візок близько до поверхні пересаджування 
o Поставте візок на гальма  
o Зніміть з візка підніжки та підлокітник, який знаходиться ближче до 

пересаджувальної поверхні  

 Чітко усвідомлюйте стан пацієнта 

 Допомагайте при необхідності для безпеки, але не намагайтеся допомогли більше, 
ніж потрібно 

 Підтримуйте пацієнта за тулуб, а не за руки  

 Уникайте стягнення людини за слабші кінцівки, тому що м’язи недостатньо 
підтримують суглоби на слабшій частині тіла 

 Підтримуйте людину за ключові частини тіла– стегна та коліна  

 Упевніться в тому, що пацієнт знає, куди він переміщується і як саме він буде це 
виконувати  

 Коли пересаджування закінчено, не залишайте пацієнта без підтримки, доки він/вона 
не відновить рівновагу тіла і не буде сидіти впевнено 

 Слідкуйте за правильним положенням свого тіла: 
o cтійте близько до людини, яка буде пересаджуватися  
o зберігайте рівновагу тіла 
o пересаджуйте людину, беручи навантаження на ноги  
o тримайте спину прямою 
o не згинайте хребет 

 
 
Встати з положення сидячи  
 

 Пацієнт пересувається на край стільця/візка за рахунок: 
o Відштовхування руками у положенні сидячи  або 
o Пересуваючи стегна вперед, переміщаючи вагу тіла з боку на бік 

 Стопи розташовані так, щоб пальці ніг пацієнта знаходились під колінами 

 Таз переміщується вперед  

 Коліна пацієнта направлені вперед 

 Пацієнт нахиляється вперед для того, щоб змістити центр ваги тіла  

 Коліна повинні рухатись вперед під час того, як людина встає  

 Допомагайте людині зберігати рівновагу тіла під час того, як вона піднімається  

 Не дозволяйте пацієнту триматися за будь-які речі, або за вас 
 
 
Пересаджування через вставання  
 

 Розташуйте пацієнта у положенні описаному вище   

 Станьте перед пацієнтом і присядьте 

 Покладіть свої руки під сідниці пацієнта або на низ спини 

 Попросіть пацієнта нахилити плечі вперед, зберігаючи пряме положення спини в 
нахиленому стані 

 Перенесіть вагу тіла назад і попросіть пацієнта відштовхуватись руками в позиції 
сидячи при вставанні 
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 Підтримуйте при необхідності за стегна та коліна 

 Попросіть пацієнта повернутись, коли він встав, і повільно сісти на кушетку, ліжко або 
візок 

 Перенесіть вагу тіла вперед, щоб допомогти людині сісти впевнено  
 
 
Пересаджування через вставання пацієнтів з геміплегією  
 
Метод такий самий, як попередній, за винятком деяких доповнень: 

 Переміщайте пацієнта на неуражену сторону тіла, якщо можливо 

 Стійте біля ураженої сторони тіла пацієнта 

 Будьте пильними і слідкуйте за рівновагою пацієнта   

 Фіксуйте уражену ногу пацієнта: покладіть одну руку на стегно пацієнта ззаду, тягнучи 
його до себе, і одночасно випрямляючи уражене коліно пацієнта   

 Пацієнт може потребувати допомоги у повертанні ураженої стопи на підлозі   
 
 
Пересаджування з дошкою  

 Поставте візок під кутом 30-45 градусів до поверхні пересаджування.  

 Зніміть підлокітник з того боку, у який буде пересідати пацієнт.   

 Посадіть пацієнта на край сидіння візка так, щоб стопи пацієнта були в контакті з 

підлогою. 

 Пацієнту потрібно перенести вагу тіла на протилежне стегно, і покласти дошку для 

пересідання під верхню частину стегна/сідницю.  Вам потрібно порухати дошкою збоку 

убік, щоб розташувати 1/3 її частину під тазом.    

 Проінструктуйте пацієнта нахилитися наперед і, відштовхуючись руками по дошці, 

пересісти на іншу поверхню.   Пацієнту необхідно піднімати тіло вгору  на руках, щоб 

уникнути тертя шкіри з дошкою.  Уникайте контакту сідниць з колесом або іншими 

частинами візка при пересаджуванні.   

 Надавайте допомогу пацієнту, сидячи прямо перед ним.  Пам’ятайте про правильну 

механіку тіла  і про те, щоб давати пацієнту достатньо місця для нахилу наперед під 

час відштовхування і пересідання по дошці.   

 
Коли піднімають двоє 
 

 Підготуйте пацієнта та візок 

 Допоможіть пацієнту підсунутись вперед  

 Вищий терапевт стоїть за візком, беручи пацієнта під руки і тримаючи його за 
передпліччя 

 Попросіть пацієнта опустити плечі і не рухати руками під час пересідання, якщо 
можливо 

 Інший терапевт стоїть навроти візка, поклавши руки під коліна пацієнта 

 Одночасно підніміть пацієнта і пересадіть на іншу поверхню  
 


