
 

 2 من 1 صفحة

 ملخص بالنقاط التي یجب تذكرھا
 تجوالك.من بالغ األھمیة أن تطلب المساعدة إذا شعرت بعدم االرتیاح أو عدم السالمة أثناء  •
 التحدث إلى الممرضة المسؤولة.لمناقشة تقلیل حوادث السقوط في المستشفى، یرجى  •
 اطلب المساعدة بدال من السقوط •

 كاننحن نریدك أن تكون آمناً بقدر اإلم
بالتالي لألسف، إنَّ حوادث السقوط شائعة، ولكن القلیل منھا فقط ُیسبِّب إصاباٍت خطیرة. ویمكن أن یؤثر السقوط في ثقتك بنفسك أثناء المشي، و

 تزید مّدة إقامتك بالمستشفى.
 تقع حوادث السقوط للناس لألسباب التالیة:

 حالة مرضیة حالیة أو أدویة یتم تعاطیھا  •
 ُمعّینةحاالت طّبیة  •
 عوائق تعترضھم •
 فقدان التوازن  •
 األحذیة غیر اآلمنة  •
 ضعف النظر •
 االرتباك  •
 الحاجة العاجلة للذھاب إلى المرحاض •

یقوم كٌل من الموظفین والَمرَضى ومقدمي الرعایة بدورھم في تقلیل مخاطر السقوط. ویحتوي ھذا 
 المنشور على طُرق للقیام بھذه األدوار.

 ا:إننا نریدك أن تخبرن
 إذا تعّرضَت للسقوط أو شعرت بُدوار مؤخراً  •
 إذا كانت لدیك مشاكل في قدمیك أو رجلیك •
 إذا كان دواؤك یسبِّب لك النـُعاس أو االرتباك أو ضعف في تنسیق حركتك •

 التجوال بأمان: 
 إذا أوصوك بذلك أو واقیات الورك إستخدم دائماً عصا أو إطار مشي •
 أثناء تجوالك إنتعل حذاءاً في كافة األوقات •
 إجلس على حافة السریر لفترٍة قصیرة قبل النھوض أو الجلوس على الكرسي المتحرك •
 استخدم المكابح دائماً وتأكد من أن سنادات القدمین مرفوعتین قبل جلوسك على الكرسي المتحرك  •
 أطلب المساعدة إذا احتجت للنھوض لیالً  •

 الذھاب إلى المرحاض
فقد تحتاج . فبعض األدویة قد تجعلك تشعر بالحاجة العاجلة للذھاب إلى المرحاض. تلقیك العالجالمرحاض أثناء قد یتغیر نمط ذھابك إلى 

ر:الممرضة أو مقدم الرعایة إلى البقاء معك في المرحاض لسالمتك. و  متى ما أمكن، خطـِّط لذھابك إلى المرحاض وتذكَّ
 "أطلب المساعدة، بدالً عن السقوط".

 
 

نصائح لوقایتك من حوادث السقوط والحفاظ على 
 سالمتك

Arabic  – Tips to prevent falls and keep you safe 



 

 2 من 2 صفحة

 وقعھ عند حضورك إلى المستشفىما الذي تت
 

 سیقوم الموظفون بـ:
د على المكان وجعل محیطك آمناً  •  مساعدتك على التعرف والتعوُّ
 توجیھك إلى غرفتك والمرحاض واألماكن العامة  •
 تقییم حالتك لمعرفة ما إذا كنت ُمرضاً لخطر السقوط، ثم الحدیث إلیك وإلى عائلتك عن كیفیة تقلیل أي خطر •

 ُیرجى أن تجلب معك األشیاء التالیة إلى المستشفى: 
 نظاراتك  •
 سماعات أذنیك  •
 العصا أو اإلطار الذي تتوكأ علیھ أثناء المشي (یحتوي على ملصق مكتوباً علیھ إسمك)  •
داً بأربطة أو شریط تثبیت الصق •  حذاءاً مسطحاً مانعاً لالنزالق ومزوَّ
 بالمستشفى إقامتكأثناء  ستتم مراجعتھا –أدویتك وأقراصك الحالیة  •

 أثناء إقامتك بالمستشفى: 
 حتى یمكنك طلب المساعدة عند احتیاجھاإحرص على أن یكون جرس االستدعاء في متناولك في كافة األوقات  •
  ضع األشیاء التي تستخدمھا كثیراً، كالنظارات وسنادات المشي، قریبة منك •
 عثـَّر علیھاتأكد من عدم وجود عوائق حول السریر حتى ال تت •

 أدوات السالمة المساعدة
 للحفاظ على سالمتك في المستشفى. وتشتمل ھذه األدوات على:  بأدوات سالمة مساِعدةقد تتم التوصیة 

 إلى مستوى قریب جداً من األرض  لإلنزالسریر قابل  •
 حشیة مانعة لالنزالق یتم وضعھا على األرض بالقرب من السریر المنخفض •
 تحرج من على السریر مرتبة تمنع ال •
 أجھزة تنبیھ على السریر والكرسي •

 بإمكان العائلة واألصدقاء تقدیم المساعدة: 
 عن طریق التأكد من أن جرس االستدعاء وطاولة جانب السریر في متناولك  •
 عن طریق تذكریك بأن تطلب المساعدة من الممرضة عندما ترید النھوض، إذا احتجت لذلك •
 مغادرتھم بما إذا كانت تنتابك حاالت ارتباك أو توھان، حتى یتم اتخاذ تدابیر السالمة  بإخبار الممرضة قبل •
ضاً بنسبة عالیة لخطر السقوط أو تنتابك حاالت ارتباك  •  بالبقاء معك إذا كنت معرَّ

 
زید من المعلومات حول ما إذا كان لدیك أي استفسارات حول المعلومات الواردة في ھذه النشرة أو إذا كنت ترغب في الم  لالتصال:

 یمكنك عملھ لمنع السقوط، الرجاء التحدث إلى الممرضة المسؤولة.
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