پیشٌْاداتی برای جلَگیری از
سقَط در سالوٌداى

ٍرزش

بازبیٌی دارٍّای هصرفی

سعی کنید ورزشهایی را اناا دهید که سبػب افػزایػش

افتادن ،زمین خوردن یا سقوط ،علت اصلی آسیبهایی

تعادل و قدرت عضالت پاها شوند؛ زیرا این ورزشها عالوه بر

است که در خانه رخ می دهد؛ در این زمینه بشیاری از

جلوگیری از سقوط سبب افزایش اعتمػاد بػه نػصػز نػیػز
میشوند .

سالمندان در معرض خطر هشتند .بشیاری از عواملی
که سبب زمین خوردگی یا سقوط میشوند با انػاػا

به عنوان مثال ورزشهایی مانند یػوگػا و تػای چػی



اقداماتی قابل پیشگیری هشتند و شما میتوانید با به

به صورت واضح وشصاؼ با پزشک یا پرستار خود در مورد

نمونه ایی از ورزشهای مناسب برای سالمندان جػهػت

کار گیری آنها احتمال سقوط خود را کاهش دهید.

سقوط و راههای پیشگیری از آن صحبت کنید.

جلوگیری از سقوط میباشند.

چهار راه کاری که شما می توانید جهت جلوگػیػری از



اگر زمین خوردید و یا نگران آن هشتید حػتػمػا بػه

کاهش فعالیت بدنی میتواند منار به ضعف عضالنی



و به دنبال آن افزایش احتمال سقوط شود .

پزشک یا پرستار خود اطالع دهید

سقوط اناا دهید شامل موارد زیر میباشد :

در مورد داروهای خود حتما با پزشکتان صحبت کنید؛



در مورد ورزش مناسب خود با پزشکتان مشورت کنید.

هشَرت ًوائید.

زیرا داروها و مکمل ها در سنین سالمندی تاثػیػرات



موقع قد زدن به ويژه در فضاي باز نزدیک به دیوار



ٍرزش کٌید.

متصاوتی روی بدن دارند که باعث گیای یا خػوا



هعایٌِ ساالًِ چشن ٍ پاّا را اًجام دّید.



ایوي سازی هحل سکًَت اًجام گردد.



برای بازبیٌی دارٍّای خَد با پسشک یا پرستار خَد



حرکت کنید وازپوشیدن لباسهای بلند پرهیز نمائید.

آلودگی می گردند؛ مانند داروهػای خػوا آور ،آرا
بخشها ،ضدافشردگیها ،داروهای پایین آورنده قػنػد
خون ،داروهای ضدالتها

در ادامه هر یک از موارد زیر را به صورت مػصػ ػلتػری

و مشکن ،آنتی هیشتامینها

و یا داروهای روان گردان.

توضیح می دهیم.


درمورد م

رؼ ویتامین دی

نیز با پػزشػک خػود

مشورت کنید زیرا این ویتامین سبب بهبود عمػلػکػرد
عضالت ،استخوان و ع ب میشود.
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هعایٌِ چشن ٍ پاّا





سعی کنید وسایلی را که بیشتر از آنهػا اسػتػصػاده

چشمهای خود را و با مراجعه به چشػم پػزشػک

میکنید در کابینت های پایین قرار دهید که نیازی به

ساالنه معاینه کنید.

استصاده از چهارپایه نداشته باشید.

در صورت نیاز حتما از عینک استصاده کنید.
اختالالت بینایی مانند آ

سیاه و آ

مروارید که در



در کنار وان ،دوش و توالت دستگیره ن ب کنید.



سعی کنید کف حما و دستشویی لغزنده نباشد و

دوران سالمندی شایع هشتند ،سبػب تػاری دیػد

یا از ح یرهای ضد لغزش در زیر دوش حػمػا

می شوند که تاری دید نیز سبب سقوط یػا زمػیػن

استصاده کنید .

خوردگی می گردد.

دانشگاه علوم پسشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهسگاى

بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

چگونه هیتوانید از سقوط سالونداى درهنسل
پیشگیری کنید ؟

روشنایی منزل خود را افزایش دهید زیرا سالمندان



به نور بیشتری برای دیدن نیاز دارند.
نورهای خیره کننده و درخشان منزل خػود را بػا



ن ب پرده یا سایه بان کاهش دهید.



از قرار دادن پتو یػا روفػرشػی بػر روی فػرش



خودداری کنید.


برای بهتر دیدن پلهها بچشبانید.
از تختخوا



از قرار دادن وسایل خانه مانند کتا  ،کصش ،سیم

خوا


با ارتصاع مناسب (به طوریکه هػر دو

پای سالمند به زمین برسد استصاده کنید.

وسایل برقی و لباس  ...در محلهایی که آناا عبور
می کنید اجتنا

تْیِ کٌٌدُ

کف آشپزخانه همواره خشک و تمیز باشد.



ایوي سازی هحل سکًَت

شناسنامه پمفلت آموزشی کد IN-11-99

به لبه پله ها از اولین تا آخرین پله نوارهای رنگػی

از پوشیدن دمپایی نامناسب (دمپایی ابری و لػیػز
پرهیزکنید.



استصاده کنید.

کصش مناسب بپوشید و در مورد بهترین نوع کصش
با پزشک خود صحبت کنید.





در داخل و خارج منزل از کصش مناسب و استاندارد

پاها خود را به صورت ساالنه و با مػراجػعػه بػه
پزشک بررسی کنید.





کنار همه راه پله ها نرده و چراغ ن ب کنید .

تایید کٌٌدُ
سال تْیِ

کنید .به خ وص در مشػیػر اتػاؽ

ًاظر کیفی

به توالت و آشپزخانه.

هٌابع

سیم وسایل برقی را حتما در کنار دیوارقرار دهید.

سحر لیوَچی کارشٌاس ارشد
پرستاری سالوٌداى
ایرها ریحاًی سَپرٍایسر آهَزش
سالهت
کویتِ آهَزش بِ بیوار
پاییس 9911
دکتر هرین ّرٍآبادی
WWW.CDC.gov
راٌّوای خَدهراقبتی برای

سفیراى سالهت خاًَادُ دفتر

آهَزش ٍ ارتقای سالهت ٍزارت
بْداشت
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