
  

 

 

 

 

 

 

 )מלר"ד( מניעת נפילות במחלקה לרפואה דחופה
 تفادي السقوط في قسم طب الطوارئ

 بلغة المذكر لكنها موجهة للنساء والرجال على حد سواء االستمارةتمت صياغة هذه 

 
 حضرة المريض والمرافقين األعزاء، 

ي األجيال األكبر، في أي جيل، هنالك احتمال للسقوط واإلصابات ضمن إطار المكوث في المستشفى، لكن ف

 يزداد انتشار هذه الحاالت بصورة ملحوظة. 

موضوع تفادي السقوط والحفاظ على  حولمن أجل تقليل احتماالت ومخاطر السقوط، إليكم بعض التوجيهات 

 محيط آمن خالل المكوث في قسم طب الطوارئ. الرجاء قراءتها جيدا. 

 سللة. يسّر الطاقم المعالج أن يجيب على المزيد من األ

 المحيط اآلمن:

  أو في المناطق المكتظة  واالمتناع عن السير خالل غسل األرضياتيجب السير في األماكن الجافة

 بالعتاد واألدوات. 

  "خالل االستلقاء في السرير، اطلب من الشخص المرافق أو من أحد أفراد الطاقم التأكد من أن "جدران

 رير في الوضعية المنخفضة. السرير مرفوعة، العجالت مقفلة وأن الس

 التنقـّل )الحركة(:

  من المهم استخدام جهاز المساعدة على المشي/ عصا/ كرسي متحرك في حال لم يكن هنالك ثبات كاف

 خالل المشي.

  .في حاالت استخدام الكرسي المتحرك، يجب االهتمام بإقفال الكوابح عند القيام منه/ االنتقال/ االنتظار 

 ال حذاء يساعد في الثبات، مريح، ومغلق من الخلف. هنالك أفضلية لألحذية ذات من المفضل انتع

)تميل  خطيرة عند االستعمالالنعال المانعة للتزحلق. قد تكون األحذية البالستيكية )مثل "كروكس"( 

 لالنزالق في األمكان المبتلة(. 

  انتقال من حالة الجلوس إلى حالة الوقوف إلى تغييرات في ضغط الدم وإلى  أيمن الممكن أن يؤدي

  االمتناع عن الوقوف بصورة مفاجئة.شعور بالدوار، ولذلك فمن األهمية بمكان 

  في حال كنت تعاني من محدودية في الرؤية أو في السمع، فيرجى منك االهتمام باستخدام األدوات

 ارات الطبية أو أجهزة السمع. والمستلزمات المالئمة مثل النظ

 العالج الدوائي:

  لعلمك، من الممكن أن يسبب العالج الدوائي في بعض األحيان اضطرابات في اليقظة، عدم ثبات أو

  افحص مع الممرضة إن كان يتم عالجك بواسطة أدوية من هذا النوع.تشويش. 

  لإلسهال عامل خطورة ومسببا للسقوط من الممكن أن يشكل تناول األدوية المدرة للبول أو المسببة

فيجب  بسبب الحاجة للتوجه إلى المراحيض بوتيرة عالية. في حال كان يتم عالجك بمثل هذه األدوية،

 مرافق فقط.  بصحبةعليك النزول من السرير والمشي 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 !ساعدنا لنستطيع مساعدتك 

  !هنالك أهمية كبرى للتعاون من طرفك ومن طرف عائلتك 

 بمرافقة ووجود أحد أفراد العائلة/ معالج إلى جانب سرير المريض خالل المكوث في قسم  نحن نوصي

 طب الطوارئ. 

  .استخدم/ي الجرس الموجود بجانب السرير، من أجل استدعاء الطاقم ألي استفسار أو طلب 

  في حال قام المرافق بترك مريض في حالة من عدم الهدوء و/أو خطر السقوط )حتى ولو لدقائق

 معدودة( فعليه إبالغ الممرضة! 

 

 حضرة المريض العزيز، حافظ على تعليمات السالمة، من أجلك!

 

 


