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Transferul în scaun rulant 

 
După o leziune a coloanei vertebrale (TVM), este posibil să aveŃi nevoie să vă deplasaŃi 
dintr-un loc în altul. Persoana care vă îngrijeşte vă va arăta cum să vă transferaŃi 
(deplasaŃi) în şi din scaun rulant. Aceste transferuri pot fi utilizate când vă deplasaŃi din 
pat, toaletă, cadă de baie sau oriunde vreŃi să vă aşezaŃi. 
Dacă vă puteŃi transfera fără ajutor depinde de modul în care a avut loc leziunea coloanei 
vertebrale. AsistenŃii vor lucra cu dumneavoastră să vă îmbunătăŃiŃi puterea în trunchi. 
Apoi vor vedea dacă aveŃi puterea şi echilibrul de a face aceste transferuri fără ajutor. 
AsistenŃii vă vor învăŃa pe dumneavoastră şi pe familia dumneavoastră sau 
alŃi asistenŃi să faceŃi aceste transferuri împreună. 
Tipurile de transfer disponibile 
PuteŃi utiliza o placă de transfer pentru a face punte peste golul dintre scan rulant şi pat, 
toaleta sau cadă de baie. Persoanele care vă îngrijesc vă pot arăta cum să vă ridicaŃi, să 
pivotaŃi şi să vă transferaŃi astfel încât să nu fie nevoie de placă de transfer. Le pot arăta 
asistenŃilor sau membrilor familiei cum să facă acest lucru împreună cu dumneavoastră. 
Cum mă mut de pe pat sau toaleta pe scaun rulant fără ajutor? 
PoziŃionaŃi-vă pe marginea patului sau a toaletei în şezut. łineŃi picioarele pe podea. 
PlasaŃi scaun rulant cât mai aproape de pat. BlocaŃi rotile. ScoateŃi suportul pentru braŃ şi 
picior care sunt cel mai aproape de pat. 
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PuneŃi o margine a plăcii de transfer sub 
o fesă (coapsă) şi cealaltă margine pe 
scaun. Placa de transfer vă face punte 
peste golul dintre cealaltă suprafaŃă şi 
scaun rulant. 
PuneŃi o mână pe pat sau toaletă, 
strângeŃi coatele şi împingeŃi-vă de pe 
suprafaŃa. DeplasaŃi-vă pe placă în 
secŃiuni până ajungeŃi complet pe scaun 
rulant. Nu vă trageŃi pe placă. Astfel vă 
puteŃi răni sau zgâria. 

ScoateŃi placă de transfer şi poziŃionaŃi-vă în mijlocul scaunului. 
PuneŃi la loc suportul pentru braŃ şi picior. 
Cum mă mut de pe pat sau toaleta pe scaun rulant dacă nu pot face singur acest lucru? 
Există mai multe moduri de transfer în scaun rulant de pe pat sau toaleta dacă aveŃi 
nevoie de ajutor. 
Utilizarea plăcii de transfer: 
PuneŃi asistentul să vă ajute să staŃi în şezut pe marginea patului sau a scaunului de 
toaletă. AsiguraŃi-vă că ŃineŃi picioarele drept pe podea. 
PuneŃi asistentul să vă plaseze scaunul rulant cât mai aproape de pat sau de scaunul de 
toaletă. BlocaŃi rotile.  PuneŃi asistentul să vă scoată suportul pentru picioare şi suportul 
pentru braŃ care sunt cele mai apropiate de pat sau scaunul de toaletă.  
Asistentul apoi plasează o margine a plăcii de transfer sub fesa dumneavoastră (coapsă). 
Acesta va plasa cealaltă margine a plăcii pe scaun rulant. Astfel veŃi crea o punte între pat 
şi scaun rulant. 
Asistentul stă în faŃa dumneavoastră cu genunchii apăsându-i pe ai dumneavoastră pentru 
a-i menŃine stabili. Asistentul vă stabilizează şi umerii pentru că dumneavoastră să nu 
cădeŃi.  
PuneŃi mâinile în jurul umerilor asistentului dumneavoastră.. 
Asistentul va Ńine de sub fese pe măsură ce vă înclinaŃi spre acesta. 
Asistentul va ridica de pe pat şi va pivota spre scaun. Vă poate aşeza jos pe placa de 
transfer la jumătatea mişcării, dacă este necesar. Trebuie să se asigure că nu vă târăşte. 
Dacă vă târâŃi, pielea vi se poate rupe sau zgâria. 
Apoi asistentul îndepărtează placă de transfer. Asistentul trebuie să se asigure că sunteŃi 
poziŃionaŃi pe mijlocul scaunui. 
Asistentul va pune la loc suporturile pentru braŃe şi pentru picioare. 
Utilizarea metodei ridicare-pivotare-asezare: 
Această metodă poate fi utilizată numai dacă asistentul dumneavoastră este destul de 
puternic să vă ajute să staŃi în picioare şi să vă întoarceŃi. Poate fi, de asemenea utilizată 
când personalul medical vă dă voie să vă susŃineŃi greutatea corpului pe picioare. 
AsiguraŃi-vă că purtaŃi încălŃăminte care nu alunecă când utilizaŃi acest tip de transfer. 
LăsaŃi asistentul să vă ajute să staŃi pe marginea patului sau pe toaletă. AsiguraŃi-vă că 
Ńiroape de pat sau de scaunul de toaletă. BlocaŃi rotile.  Asistentul vă scoate suporturile 
pentru braŃe şi picioare care sunt cele mai apropiate de pat sau de toaletă. 
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Asistentul apoi plasează o margine a 
plăcii de transfer sub fesa dumneavoastră 
(coapsă). Acesta va plasa cealaltă 
margine a plăcii pe scaunul rulant. Astfel 
veŃi crea o punte între pat şi scaun rulant. 
Asistentul stă în faŃa dumneavoastră cu 
genunchii apăsându-i pe ai 
dumneavoastră pentru a-i menŃine stabili. 
Asistentul vă stabilizează şi umerii 
pentru ca dumneavoastră să nu cădeŃi. 

PuneŃi mâinile în jurul umerilor asistentului dumneavoastră.  
Asistentul Ńine de sub fese sau de pe talie pe măsură ce vă înclinaŃi spre acesta. 
Asistentul va mişca şi va ridica în poziŃie verticală. În acelaşi timp, asistentul îşi împinge 
genunchii ferm de genunchii dumneavoastră în poziŃie dreaptă. 
Asistentul va pivota spre scaun. 
Apoi asistentul îndepărtează placa de transfer. Asistentul trebuie să se asigure că sunteŃi 
poziŃionaŃi pe mijlocul scaunului. 
Asistentul va pune la loc suporturile pentru braŃe şi pentru picioare. 
Cum mă transfer de pe scaun rulant pe toaletă în poziŃia cu fata? 
ScoateŃi suporturile pentru picioare şi mutaŃi scaunul rulant aproape de partea din faŃă a 
scaunului de toaletă. 
PuneŃi picioarele pe podea în faŃa dumneavoastră. BlocaŃi rotile . 
MişcaŃi-vă către marginea scaunui. DaŃi-vă pantalonii şi lenjeria jos până la glezne. 
ScoateŃi hainele pe un picior pentru a vă putea depărta picioarele. 
PuneŃi picioarele pe podea lângă  părŃile lateralele scaunului de toaletă. DepărtaŃi-vă 
genunchii şi gleznele dincolo de scaunul de toaletă. 
ApucaŃi-vă de barele de siguranŃă de lângă şi din spatele scaunului de toaletă. Cu faŃa la 
peretele din spatele toaletei, ridicaŃi-vă. 
łinându-vă şi utilizând barele de siguranŃă, întoarceŃi-vă corpul şi lăsaŃi-vă pe scaunul de 
toaletă. 
După ce aŃi terminat şi v-aŃi transferat pe scaunul rulant din nou, puneŃi la loc suporturile 
pentru picioare şi mâini. 
 
Tehnici de tranfer pentru intrarea în şi ieşirea din cadă: 
UtilizaŃi un scaun de cadă care stă bine în cadă. 
TransferaŃi-vă întotdeauna într-o cadă uscată pentru a nu aluneca. 
AsiguraŃi-vă că în cadă sunt aşezate presuri aderente care nu sunt foarte dure pentru piele. 
PuneŃi-vă prosopul aproape de cadă pentru ca să puteŃi ajunge la el uşor. 
Poate doriŃi să puneŃi un prosop pe fundul căzii în motive de siguranŃă. 
GoliŃi cadă înainte de a ieşi din ea. 
UscaŃi-vă în timp ce aşteptaŃi să se scurgă apa din cadă. 
UscaŃi-vă picioarele ultimele pentru a că asigură că nu alunecaŃi în timp ce vă transferați 
pe scaun. 
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PuneŃi pudră sau un prosop uscat sub dumneavoastră şi pe placa de transfer pentru a nu 
vă lipi în timp ce vă transferaŃi din cadă. 
Cum intru în cadă fără ajutor? 
ScoateŃi suporturile pentru braŃe şi picioare care sunt cel mai aproape de cadă. łineŃi-vă 
picioarele pe podea. 
PuneŃi scaun rulant cât mai aproape de cadă, mai degrabă cu faŃa să cadă decât lângă 
această. 
RidicaŃi picioarele în cadă. Apoi mişcaŃi scaun rulant lângă cadă. 
BlocaŃi rotile.  MutaŃi-vă pe marginea scaunui rulant. 
PuneŃi o margine a plăcii de transfer sub coapse şi fese şi o altă margine pe cadă. Astfel, 
placă de transfer creează o punte între cadă şi scaun rulant. 
PuneŃi mâinile pe marginile scaunui rulant şi strângeŃi coatele. ÎmpingeŃi-vă sus de pe 
scaun şi pe placa de transfer. AlunecaŃi pe placă pe bucăŃi până ce ajungeŃi complet pe 
marginea căzii. Nu vă târâŃi de-a lungul plăcii. Vă puteŃi răni sau zgâria. 
PivotaŃi pe scaunul de cadă. 
Pentru a ieşi din cadă urmaŃi aceiaşi paşi. 
 
Cum intru şi ies din cadă dacă nu pot face acest lucru de unul singur? 

 
LăsaŃi asistentul să vă ajute să staŃi pe marginea scaunului. AsiguraŃi-vă că ŃineŃi 
picioarele lipide de podea. 
PuneŃi asistentul să vă plaseze scaun rulant cât se poate de aproape de cadă. BlocaŃi 
rotile. Asistentul vă scoate suporturile pentru braŃe şi picioare care sunt cel mai aproape 
de cadă. 
Asistentul pune apoi o margine a plăcii de transfer sub fesa (coapsă). Acesta vă pune apoi 
cealaltă margine pe cadă. Astfel, placa de transfer creează o punte între cadă şi scaun 
rulant. 
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Asistentul stă în faŃa dumneavoastră cu genunchii apăsându-i pe ai dumneavoastră pentru 
a-i menŃine stabili. Asistentul vă stabilizează şi umerii pentru ca dumneavoastră să nu 
cădeŃi. 
PuneŃi mâinile în jurul umerilor asistentului dumneavoastră. Asistentul vă Ńine de sub fese 
sau de pe talie pe măsură ce vă înclinaŃi spre acesta. 
Asistentul va mişca şi va ridica în poziŃie verticală. În acelaşi timp, asistentul îşi împinge 
genunchii ferm de genunchii dumneavoastră în poziŃie dreaptă. 
Asistentul va pivota spre scaunul de cadă. 
Asistentul va ajuta să vă stabilizaŃi în timp ce vă ridică picioarele peste marginea căzii. 
Apoi îndepărtează placa de transfer. Se asigură că staŃi pe mijlocul scaunului de cadă. 
Pentru a ieşi din cadă urmaŃi aceiaşi paşi. 
 
Unde găsesc susŃinere? 
O leziune a coloanei vertebrale este un eveniment care vă schimbă viaŃa şi 
dumneavoastră şi familiei dumneavoastră. Acceptarea faptului că aveŃi o leziune a 
coloanei vertebrale este un lucru foarte greu. Dumneavoastră şi cei din familie puteŃi fi 
furioşi, supăraŃi sau speriaŃi. Aceste sentimente sunt normale. VorbiŃi cu personalul 
medical, familia şi prietenii despre aceste sentimente. LăsaŃi-i să vă ajute. ÎncurajaŃi-i pe 
cei din jurul dumneavoastră să vorbească cu personalul medical despre cum sunt lucrurile 
acasă. Personalul medical vă poate ajuta familia să înŃeleagă mai bine cum să susŃină o 
persoană cu leziune a coloanei vertebrale. 
 
Această informaŃie a fost  redactată din surse web: 

1. http://www.prostemcell.ro 
2. http://www..tratamentescare.ro/ 
3.  
 
Acest material poate fi copiat numai cu acordul în scris al autorului. 
ion.emilian@motivation-md.org  
tudor@motivatio-md.org 

 


