
 بسمه تعالی 

 

 

 

پیشگیری از سقوط 

 سالمندان

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم :

 واحد آموزش سالمت 

 بیمارستان شهید انصاری رودسر 

0011 

4 5 

 

  نصب كليد برق اتاق در نزديكترين محل به

 در ورودي

  پرهيز از پهن كردن پتو يا روفرشي بر روي

 فرش

  قرار ندادن وسايل خانه به خصوص در مسير

 اتاق خواب به توالت و آشپزخانه

  رد كردن سيم وسايل برقي مثل تلويزيون، راديو

 و ... از كنار ديوار

  استفاده از نور مناسب براي روشنايي اتاق در

 موقع خواب شب

  استفاده از تختخواب با ارتفاع مناسب)رسيدن هر

 دو پاي سالمند به زمين(

 قرار دادن تلفن در نزديكي محل خواب و نشستن 

 گيرنكردن لبه هاي فرش به پا 

 

 

 

 

 

 

 

  ثابت كردن كفپوش پله ها به وسيله گيره هاي مخصوص

 پله 

  استفاده از نرده پله و يا ميله نصب شده بر روي ديوار در

 زمان باال رفتن از پله

  روشن كردن چراغ در راه پله و پاگرد هنگام باال و پايين

 رفتن از پله ها

 نگذاشتن هرگونه وسيله اضافي در راه پله ها 

  چسباندن نوار رنگي يا رنگ كردن لبه پله اول و پله

 آخر 

  استفاده از دمپايي هاي غير ابري و غير ليز براي

 حمام

  استفاده از پادري هاي پالستيكي مخصوص براي

 كف حمام

  استفاده از ميله هاي نصب شده بر روي ديوار

 حمام به عنوان دستگيره

  استفاده از يك صندلي يا چهارپايه براي

نشستن زير دوش و يا استفاده از دوش دستي در 

 صورت نشستن در حمام 

 

 

 

 توصيه هاي خودمراقبتي بر اي پيشگيري از سقوط در راه پله:

 خودمراقبتي بر اي پيشگيري از زمين خوردن در   حمام:

 :خودمراقبتي بر اي پيشگيري از زمين خوردن در اتاق



توصيه هاي خودمراقبتی بر اي پيشگيري از سقوط 

 سالمندان:

       .برخي ورزش ها مي توانند به حفظ تعادل بدن كمك كنند 

             منزل و محيط اطراف سالمندان بايد كنترل شود تا  عواملي

كه منجر به زمين خوردن ميشود، در اطرراف آنرهرا و رود                

 نداشته باشد.

           برخي از داروها ممكن است عوارضي مانند سرگيجه و خواب

آلودگي به دنبال داشته باشند. در مورد عوارض داروهاي خود 

 از پزشكتان سوال كنيد.

                چشم هاي سالمندان بايد به طور مرتب معاينه شرود ترا از

 وضعيت ديد وشماره عينك آنها اطمينان حاصل شود .

  در برخي از بيماريهاي چشمي مانند آب سياه يا گلوكوم

گاهي بدون هيچ عالمت هشداردهنده اي، فرد دچار كاهش 

ديد ميشود. به هر حال ديد ناكافي خطرناك است و ميتواند 

  باعث سقوط يا زمين خوردن شود .

   براي نشستن، از صندلي با پايه ثابت استفاده كنيد و از

 نشستن بر روي صندلي چرخدار ا تناب كنيد.

 . از پوشيدن دمپايي نامناسب ) ابري و ليز( پرهيز كنيد 

  براي راه رفتن از وسايل كمكي مثل عصا و واكر به طور

 صحيح استفاده كنيد.

  موقع قدم زدن به ويژه در فضاي باز نزديك به ديوار

 حركت كنيد.

 .براي اصالح بينايي،از عينك نمره مناسب استفاده كنيد 

  از حمل بسته هاي زياد به طور همزمان خودداري

 كنيد.

 

 

 

 مشكالت بينايي، عصبي، قلبي 

 پايين آمدن فشار خون 

  عضالني –مشكالت مفصلي و اسكلتي 

  ،استفاده از بعضي داروها مثل خواب آورها، آرام بخشها
ضدافسردگي ها ياداروهاي پايين آورنده قند خون، 

ضدالتهاب و مسكن، آنتي هيستامين ها و يا داروهاي 
 روانگردان 

 

 

 
 

 

 

شايعترين حادثه دوران سالمندي، سقوط يا به زمريرن افرترادن               

است .احتمال اين حادثه با افزايش سن، افزايش مييابد .عروامرل             

خطر زمين خوردن را به دو گروه عوامل خطر داخلي و خار ي يا 

محيطي تقسيم ميكنند. عوامل خار ي، مربوط به محيط زندگي         

 و شرايط زندگي سالمند در آن محيط است .

 

 سطوح ناصاف 

  بند و طناب يا هر نوع وسيله اي كه عامل گيركردن

 پاي سالمند باشد .

  وسايل و ابزار پراكنده در گوشه و كنار محل زندگي

 سالمند مثل مبلمان، ميز و صندلي

 نور بد و روشنايي ناكافي 

  قاليچه هاي سرخورنده )بخصوص روي سطوح

 سراميك و سنگ(

 استفاده از دمپايي يا كفش نامناسب 

  نورپردازي منزل به صورت سايه روشن 
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 پيشگيري از سقوط سالمندان

 :عوامل خطر خارجی يا محيطی سقوط سالمندان 

 عوامل خطر داخلی سقوط سالمندان

يک بار زمين خوردن ممکن است باعث ايجاد نگرانی و           

ترس از راه رفتن و از دست دادن اطمينان شخص به خود            

گير شود. افراد مسنی   گردد و فرد به خاطر اين ترس زمين   

که سالم و قوي به نظر می رسند نيز ممکن است زمیيین              

بخورند. پس بايد به شيوه هايی از بروز ايین مشیکیل               

 پيشگيري کرد. 


