
 

هنگام بستري حتما موارد زير را به پرستار  -

 :اطالع دهيد

 اگر سابقه سقوط از تخت يا افتادن داريد. 

 اگر داروهاي اعصاب و آرامبخش مصرف 

 مي كنيد. 

 اگر تكرر ادرار داريد. 

  اگر اختالل در حركت، معلوليت، اختالل در

 .بينايي يا شنوايي داريد

  خون، ديابت اگر سابقه بيماريهاي قلبي ، فشار

دارو هايي كه مصرف  نام داريد و... ، اعصاب و

 .مي كنيد

 اگر از وسايل كمك حركتي استفاده مي كنيد. 

هنگام خروج از تخت حتما از همراه خود  -

 .كمك بگيريدو به تنهايي از تخت خارج نشويد

 .روي زمين خيس يا نمناك راه نرويد-

 دستورالعمل كشوري پيشگيري از :منبع

 سقوط بيمار 
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اگر پزشك به شما اجازه راه رفتن در بخش -

داده است ، از كفش يا دمپايي مناسب استفاده 

 .نماييد

 

 

اگر داخل سرويس بهداشتي ناگهان دچار  -

سرگيجه شديد همانجا بمانيد و زنگ احضار 

پرستار را فشار دهيد يا سيم را به سمت پايين 

 .بكشيد

 

 

برچسب زرد رنگ روي دستبند   نصب-

شناسايي شما به اين معناست كه شما در معرض 

خطر سقوط هستيد و بايد تحت مراقبت بيشتري 

 .باشيد

 

اگر از وسايل كمك حركتي مثل عصا يا واكر  -

استفاده مي كنيد ، آن را كنار خود و در 

 .دسترس قرار دهيد

 

 

 



با فضاي فيزيكي بخش ،  بدو بستري در بخش -

 .آشنا و از محل سرويس بهداشتي مطلع شويد

توجه كنيد كه نرده هاي  محافظ دو طرف تخت -

  .هميشه باال باشند

 

در صورت مشاهده هر گونه خرابي و اشكال در -

 .نرده هاي تخت به پرستار گزارش دهيد

اگر ضعف ، سرگيجه يا عدم تعادل داريد به هيچ  -

پرستار وجه از تخت خارج نشويد و زنگ احضار 

را فشار دهيد تا به شما  (دكمه قرمز باالي سرتان)

 . كمك شود

 

 

 

 راميگبيماران و مددجويان 

 با آرزوي بهبودي براي شما عزيزان

 خواهشمند است 

 جهت پيشگيري از سقوط

در محيط بيمارستان به نكات ذيل توجه  

 فرماييد

 

 

 

 

 راهكارهايي جهت 

 پيشگيري از سقوط 

 بيماران 
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