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* بخاطر داشته باشید که محیط بیمارستان به اندازه             

شما برایتان آشنا نیست ، بنابراین الزم است برای             منزل

پیشگیری از افتادن در بیمارستان موارد گفته شده را            

 رعایت فرمائید.

* بسیاری از موارد افتادن بیمار ، هنگامی رخ می دهد که          

بیمار سعی می کند از تخت پایین بیاید. در صورتی که             

برای رفتن به سرویس بهداشتی، حمام و راه رفتن نیاز به            

به پایین آمدن از تخت دارید باید موارد زیر را رعایت              

 کنید: 

زنگ احضار پرستار )باالی سر تخت( را فشار دهید و تا             -

 آمدن کمک منتظر بمانید.

 هرگز نرده محافظ تخت را پایین نیاورید. -

 کفش یا دمپایی مناسب  بپوشید. -

هرگز در تاریکی راه نروید و حتما المپ را هنگام ورود              -

به سرویس بهداشتی و یا خروج از تخت در شب روشن             

 کنید.

 قبل از خوابیدن در شب، حتما به توالت بروید. -

در صورت داشتن سرگیجه  در سرویس بهداشتی سریع          -

بنشینید و از دستگیره کمکی استفاده نمایید و زنگ             

 احضار پرستار را فشار دهید.

قبل از ترک حمام حتما زنگ احضار پرستار را فشار              -

داده و درخواست کمک نمایید و تا آمدن پرسنل               

 بیمارستان منتظر بمانید.
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افتادن بیماردر بیمارستان ممکن است منجر به آسیب های         

جدی مانند شکستگی ها، ضربه به سر و حتی مرگ بررای        

بیماران شود. در حالی که بیشتر موارد سقوط )افرترادن(              

 بیمار قابل پیشگیری می باشد.

 تعریف سقوط بیمار : 

رویدادی است که در طی آن بیمار بستری در بیمارسرتران        

بصورت تصادفی و غیرعمدی ، بر روی سطوح و کف سقوط           

می کند و ممکن است آسیب یا جراحت ناشی از آن روی              

 بدن بیمار مشخص شود و یا بدون عالمت باشد.

سقوط ممکن است از روی تخت یا صندلی ، از روی سطوح            

ناصاف ، لغزنده ، مرطوب ، در زمان استراحت یا حرکت و یا             

 انجام فعالیت های بازتوانی اتفاق بیفتد.  

 بیماران در بیمارستان به دلیل های زیر سقوط می کنند: 

 ضعف بیمار به دلیل بیماری  -

عدم وضعیت مناسب فیزیکی بیمار )سرگیجه، فلج کلی  -

 یا قسمتی از بدن، ناتوانی در راه رفتن و ...

 سال  3سالمند ان  و سن زیر  -

 مشکالت بینایی ) کم بینایی و نابینایی ( -

 افت ناگهانی قندخون یا فشارخون  -

گیجی بعد از عمل جراحی به علت دریافت داروهای  -

 بیهوشی

 بیقراری  -

 توهم  -

 وزن زیاد و محدودیت های حرکتی  -

 عدم استفاده از وسایل کمک حرکتی -

 تکرر ادرار  -

 پوکی استخوان   -

 نداشتن همراه   -

 تاریکی بخش در شب -

سر خوردن به علت خیس بودن کف زمین برخرش و                -

 سرویس  بهداشتی

 پایین بودن نرده محافظ تخت -

 اتصاالت بیمار مانند انواع درن ، سوند و ...   -

 مصرف داروهای خواب آور، ادرار آور و ضدافسردگی   -

در صورتی که پس از مصرف داروها احساس خواب آلودگی         

یا گیجی می کنید به پزشک خود اطالع دهید و از ایشران             

 جهت کاهش این عوارض کمک بخواهید.

بیمار گرامی برای کاهش خطر افتادن به مووارد زیور           

 توجه کنید: 

در صورتی که برای پایین آمدن از تخت  و راه رفرترن                  -

 تقاضای کمک کردید تا آمدن پرسنل منتظر بمانید.

قبل از خروج از تخت ، برای رفع سرگیجه و به دسرت                -

آوردن تعادل ، حتما چند دقیقه روی تخت نشرسرتره و              

 پاهای خود را آویزان نمایید.

حتما هنگام راه رفتن از دمپایی یا کرفرش مرنراسرب                  -

 استفاده کنید.

به اطراف خود نگاه کنید، آهسته گام بردارید و قبل از              -

پایین آمدن از تخت تقاضای کمک نمایید و حرترمرا از              

 وسایل کمک حرکتی استفاده نمائید.

در صورتی که نمی توانید روی پای خود بایستیرد بره               -

 پرسنل بیمارستان )پرستار، خدمات( اطالع دهید.

در صورت عدم تعادل از پرستار خود ،  وسایل کمک  -

حرکتی )واکر، ویلچر، عصا و ..( بخواهید و در هنگام بلند 

 شدن و راه رفتن از آن استفاده نمائید.

 به هیچ وجه از روی نرده تخت ، خارج نشوید. -

هنگام راه رفتن مطمئن شوید که وسیله ای در مسیر  -

 تردد شما نیست.

در صورت خیس بودن کف اتاق، بخش یرا سررویرس               -

بهداشتی به پرستار اطالع دهید، زیرا خیس برودن کرف         

می تواند منجر به افتادن و ایجاد شکستگی ، ضربه           بخش

 به سر و حتی مرگ شود

در صورت تاریک بودن بخش در شب ، قبل از خروج از       -

 تخت ، از همراه خود بخواهید تا چراغ ها را روشن کند. 

* در صورتی که سابقه افتادن قبلی دارید، پرس شرمرا                

بیشتر از دیگران در معرض خطر افتادن در بیمرارسرتران       

هستید  و الزم است کلیه احتیاطات فوق را رعایت نمایید           

تا از خطر ایجاد شکستگی ها، ضربه به سر و غریرره در               

 طول مدت اقامتتان در بیمارستان پیشگیری به عمل آید.


