
استمارة طلب الحصول على كرسي متحرك

اسم مقدم الطلب:

مقدم الطلب لديه القدرة على: 

رفع رأسه ألعلى:
  نعم     ال

االحتفاظ بجسمه في وضع مستقيم:

  نعم     ال

استخدام الذراعين:

  نعم     ال

استخدام الساقين:

  نعم     ال

التحكم في األمعاء والمثانة:

  نعم     ال

مالحظات أخرى:

يستطيع مقدم الطلب الجلوس على المقعد والقيام من عليه:

   بشكل مستقل 
   مع المساعدة

  بمساعدة شخصين

قد يحتاج مقدم هذا الطلب إلى:

   حزام أمان
   مجموعة 

  وسادة تخفيف الضغط

اسم القائم بالرعاية:

الفني:

هل لدى مقدم الطلب قرحة ضغط:   نعم   ال

إذا كانت اإلجابة بنعم، فأين تالحظ اإلحمرار أو التقرحات:

رقم الهاتف:

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

هل تعمل:

  نعم     ال     نوع الوظيفة:

تاريخ الميالد:

العنوان:

لماذا تحتاج إلى كرسي متحرك:

هل لديك شهادة من أطباء أو شهادة حكومية:

  نعم     ال

هل كان لديك كرسي متحرك من قبل:

  نعم     ال

هل لديك مداخل أبواب ضيقة أو تستخدم وسائل النقل العام؟:

  نعم     ال

اإلعاقةمعلومات عامة

األسباب

معلومات القائم بالرعاية

تقرحات الضغط / البشرة

 األمام

 الظهر
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سنةيومشهر



الشكل المناسب للكرسي المتحرك

اسم مقدم الطلب:

عرض المقعد رقم 1: ___________ )سم(   
سوف يساعدك هذا على اختيار الخانة:

من أين أقيس؟   
الطول عند أعرض جزء من األرداف أو الساقين

ارتفاع مسند الظهر رقم 3: __________ )سم(   
تثبيت مسند الظهر بداية من األسفل في اتجاه األعلى:

من أين أقيس؟   
الطول من المقعد إلى عرض   

إصبعين أسفل عظم الكتف.

طول المقعد رقم 2: __________ )سم(  

من أين أقيس؟   
الطول من الظهر إلى الجزء الخلفي من الركبة

تاريخ اليوم:

هل يعاني مقدم الطلب من جرح مفتوح؟

  نعم     ال
  ***إذا كانت اإلجابة بنعم، فلن يُمنح كرسي متحرك هذه المرة.

         أحل مقدم الطلب إلى أخصائي طبي

هل يحتاج مقدم الطلب بعض المساعدة للجلوس في وضع مستقيم؟

  نعم     ال
 ***إذا كان اإلجابة نعم، فارفع مسند الظهر.

الطراز والمقاس عرض المقعد )سم(

38GEN_1 سم – 44 سم  

25GEN_2 S  /  GEN_3 S سم – 29 سم  

30GEN_2 M  /  GEN_3 M سم – 34 سم  

35GEN_2 L  /  GEN_3  L سم – 39 سم  

40GEN_2 XL  /  GEN_3 XL سم – 44 سم  

ارتفاع الظهر )سم( الموضع

األعلى: جميع األشرطةأكبر من 25 سم  

48 سم – 52 سم  
مرتفع - متوسط:

اسحب حزام واحد إلى األسفل

44 سم – 48 سم  
تحت المتوسط:

اسحب حزامين إلى األسفل

أقل من 44 سم  
األدنى:

اسحب ثالثة أحزمة إلى أسفل

الموضعطول المقعد )سم(

األقصرأقل من 41 سم  

المنتصف41 سم – 49 سم  

األطولأطول من 49 سم  

قياس هذه المناطق الثالث
توخي الحذر لعدم ثني شريط القياس

الفني:
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كرسي متحرك كامل
ال توجد حواف حادة

ال توجد أجزاء تالفة أو مخدوشة

يتحرك الكرسي المتحرك في خط مستقيم

الصواميل والبراغي محكمة الربط

التجميع الجيد لإلطار

العجالت الصغيرة األمامية 
حرة الحركة

تدور بدون لمس الشوكة

البراغي محكمة الربط

العجالت الخلفية 
حرة الحركة

براغي المحور محكمة الربط

اإلطارات منفوخة بشكل صحيح )مع ضغط اإلبهام، يمكن خفض العجلة إلى أقل من 5 مم(

حواف الدفع آمنة

الفرامل
تعمل بشكل جيد

مسند القدمين
مساند القدمين محكمة الربط

الوسادة
الوسادة تغطي المقعد بشكل كامل

األمان وقائمة المراجعة الجاهزة
 بمجرد االنتهاء من التجميع، يرجى فحص الكرسي المتحرك للتأكد من أنه آمن وجاهز 

قبل جلوس أي شخص عليه.

الفني:
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يجب فحصها بمجرد معرفتها قروح ضغط 
4 مواضع لتخفيف الضغط - اثبت على المواضع دقيقة واحدة كل 15 دقيقة

تعزيز القدرة على الجلوس

تعليم تمارين التمديد ليالً )على المعدة في المعتاد(

التنقل
التنقل المستقل

التنقل بمساعدة شخص واحد

التنقل بمساعدة شخصين

مهارات الحركة
تحريك الكرسي المتحرك إلى األمام )سواء بمساعدة أو بشكل مستقل(

المنعطفات

صعود وهبوط المنحدرات

صعود وهبوط الساللم / الدرج

ضبط الفرامل

التعافي بعد السقوط

الصيانة
تنظيف الكرسي المتحرك والوسادة

نفخ اإلطارات

أحكم ربط الصواميل والبراغي )إذا كانت مفكوكة(

افحص التنجيد

افحص األسالك التالفة أو المكسورة*

افحص الصدأ في اإلطار

أين تذهب إذا كان الكرسي المتحرك يحتاج إلى إصالحات أو غير مناسب أو غير مريح.

قائمة مراجعة مهارات تدريب المستخدم
 استخدم هذا التذكير لتعليم مستخدم الكرسي المتحرك و/أو مقدم الرعاية هذه 

المهارات. يجب أيًضا إعطاء مستخدم الكرسي المتحرك دليل المستخدم.

* إذا كانت األسالك )أسالك العجلة( مكسورة أو الكرسي المتحرك في حاجة إلى تزييت، فيُرجى الرجوع إلى شريك التوزيع أو محل لتصليح الدراجات في منطقتك.

الفني:
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الوثائق العامة )سوف توفر FWM وثائق لطباعتها في البلد(
كتيب الدورة المعتمدة )1 لكل طالب(

امتحان الموزع )1 لكل طالب(

مفتاح امتحان الموزع

سجل األعمال

احتياجات أخرى للتدريب
كمبيوتر محمول، وسماعات، وجهاز عرض

مترجم )عند الضرورة(

غرفة للتدريب )يجب أن تكون بها مساحات كبيرة لتركيب الكراسي المتحركة

شريط قياس )سم( )1 لكل طالبين(

قمصان )1 لكل طالب(

FWM كراسي متحركة: مجموعة متنوعة الموديالت واألحجام من

أدوات للتجميع

الشريط وأقالم التلوين 

وجبات الغداء )سوف تغطي FWM التكلفة(

المستلمون ليوم )أيام( التوزيع

الوجبات الخفيفة / المياه ليوم )أيام( الفصل الدراسي

وسائل النقل ليوم )أيام( التوزيع

 قائمة مراجعة المواد الخاصة 
بتدريب الشركاء



يجب على مدير التدريب FWM إحضار

4 مشابك قدم للشرح

استبيان ما بعد التدريب صفحة واحدة )اطبعها واحضرها معك(

لوحتا قدم من نوع GEN_1 للشرح

 موسعان لمسند الظهر للشرح

حزاما أمان من نوع GEN_2 للشرح

المناشف، حصيرة التخييم، أجهزة الدعم المناسبة، إلخ.

 قميص أساسي للمدرب والشريك

كتيبات صيانة وتسليم الكرسي المتحرك )1 لكل مشارك(

مجموعتان إضافيتان من األدوات

شريط قياس شخصي )سم(

الشهادات

USB للشريك مع جميع مواد التدريب

قمصان للمشاركين في التدريب إذا لم تتم طباعتها في البلد

شرائح Power points ومقاطع الفيديو

(S:\Operations- Programs\Leading Partners\Certification Program\Medical Mission Volunteers) بيانات التأمين على السفر

 قائمة المراجعة الداخلية 
FWM لمدير تدريب



استمارة التأكيد على الصالحية
 عندما يجلس مستخدم الكرسي المتحرك بشكل صحيح، فإن موضعه في الكرسي 

المتحرك يجب أن يبدو كما في الصورة التالية:

األرداف ملتصقة بظهر الكرسي المتحرك  

القدم منبسطة على مساند القدمين ومساند القدمين على بعد 5 سم على األقل من األرض  

ظهر الشخص مستند بطريقة مريحة على ظهر المقعد  

مسافة بمقدار 3-2 أصابع بين الجزء العلوي من الكرسي المتحرك والجزء السفلي من عظام   
كتف المستخدم

مسافة شبر رأسي بين أرداف مستخدم الكرسي المتحرك والجزء الداخلي للكرسي على كال الجانبين  

مسافة عرض 3-2 أصابع بين الجزء األمامي من المقعد والجزء الخلفي من ركبة المستخدم.  

DATE

الفني:
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