مقدمه
هزس سبلوٌذی  ۵۶سبلگی است اهب در ایزاى کسی کِ ثبالی  ۵0سبل ثبضذ ،سبلوٌذ هحسَة هیطَد .آخزیي آهبرّب ًطبى هیذٌّذ،
در ایزاى ۷تب ۶/۷درصذ جوؼیت را سبلوٌذاى تطکیل هیذٌّذ .در ثؼضی استبًْبی کطَرهبى جوؼیت سبلوٌذاى ثِ  ۹درصذ کل
جوؼیت آى استبى ًیش هیزسذ .ثز اسبس تؼزیف سبسهبى هلل هتحذ ،کطَری کِ ثیص اس  ۷درصذ کل جوؼیتص سبلوٌذ ثبضٌذ،
کطَر سبلوٌذی ثِ حسبة هیآیذ .ثٌبثزایي سًگ خغز ثزای ایزاى سدُ ضذُ است .در  ۶تب 10سبل آیٌذُ  ،جوؼیت سبلوٌذ کطَر
افشایص هییبثذ ٍ هسئلِ هْن هب ،هسئلِ سبلوٌذی خَاّذ ثَد .در سبلوٌذاى ثیوبریْبی قلجی -ػزٍقی در ثیطتز کطَرّبی جْبى ،هقبم
اٍل را دارًذ ٍ پس اس آى سبلوٌذاى ثیطتز ثب اًَاع سزعبًْب دست ٍ پٌجِ ًزم هیکٌٌذ .در ثزخی اس کطَرّب ًیش ًبتَاًیْبی ًبضی اس
حَادثی هبًٌذ سهیي خَردى درهقبم دٍم پس اس ثیوبریْبی قلجی  -ػزٍقی قزار هیگیزًذ.
اگز سبلوٌذاى آهَسش ثجیٌٌذ کِ خَدضبى هزاقت خَدضبى ثبضٌذ ،قذهی هْن در حفظ سالهتطبى ثزداضتْبًذ .سبلوٌذی هسبٍی
ثیوبری ًیست .اگز سبلوٌذ دست یب پبیص درد هیکٌذ ،ػلتص سبلوٌذی ًیست ثلکِ ػلتی دارد کِ ثبیذ آى را ثزرسی ٍ ثزعزف
کزد .سبلوٌذاًی کِ ثب هؼبیٌبت رٍتیي سبلوٌذی  ۶ارگبى ثذًطبى را چک کٌٌذ ،سبلوٌذاى سبلوی خَاٌّذ ثَد .ایي  ۶ارگبى ضبهل
ثیٌبیی ،ضٌَایی ،تؼبدل (اسکلتی -ػضالًی -ػصجی) ،ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى ثزای تغذیِ سبلن ٍ سیستن هغشی ٍ حبفظِ است.
فزسًذاى ًیش ثبیذ ثِ ایي ًکتِ تَجِ کٌٌذ کِ اگز پذر ٍ هبدر سبلوٌذضبى دچبر درد ٍ ًبراحتی هیطَد ،ػلتص سبلوٌذی ًیست ثلکِ
دلیل دیگزی دارد کِ ثبیذ ثب کوک پشضک ٍ فیشیَتزاپیست آى را ضٌبسبیی ٍ ثزعزف کزد.
تعریف افتادن ( )Fallsدر سالمندی
اتفبقی کِ ًتیجِ آى قزارگزفتي ًبخَاستِ فزد ثز رٍی سهیي یب دیگز سغَح پبییي تز است کِ ثِ ػلت کبّص َّضیبری،
حوالت ًبگْبًی صزع یب پبرسی ٍ سکتِ ًجبضذ.
شیوع افتادن
حذاقل یک سَم افزاد هسي ثبالی  65سبل در سبل دچبر سهیي خَردگی هیضًَذ 2/3 .ػلتْبی هزگ ًبضی اس تصبدف هزثَط ثِ
سهیي خَردى سبلوٌذاى است .در آهزیکب  %72هزگٌبضی اس افتبدى در  %33افزاد ثبالی 65سبل رخ هی دّذ %25.هزگ هیز ًبضی
اس افتبدى در  6هبِّ اٍل رخ هی دّذ .
آسیجْبی ًبضی اس سهیيخَردى ضبهل ضکستگی لگي ٍ استخَاى راى( ٍ )%3کَفتگی ػضالت ایي ًبحیِ ٍ ضکستگی هْزُّبی
کوزی ٍ سبػذ است .ػالٍُ ثز ایي یک ثبر سهیي خَردى هوکي است ثبػث ایجبد ًگزاًی ٍ تزس اس راُ رفتي ٍ اس دست دادى
اعویٌبى ضخص ثِ خَد گزدد ٍ فزد ثِ خبعزایي تزس حبصلِ سهیيگیز ضَد .
 3هحل اصلی کِ ریسک ثیطتزی ثزای سهیي خَردى دارد ضبهل پلِ ّبی ثیزًٍی ثزای رسیذى ثِ ّوکف ،پلِ ّبی درٍى هٌشل
ثزای رسیذى ثِ عجقِ ثبالتز ٍ سغَح ًباهي حوبم هی ثبضذ.

یکسزی تَصیِ ّبیی ثِ هٌظَر کبّص ریسک افتبدى در ارتجبط ثب هحیظ ارائِ ضذُ است .ثِ ػٌَاى هثبل ثِ هَارد سیز هی تَاى
اضبرُ کزد.
 اس اًجبم کبرّبئی کِ ّوزاُ ثب خغز سقَط هیثبضٌذ هثل ثبال رفتي اس ًزدثبى اجتٌبة گزدد.


اس پَضیذى کفص ٍ دهپبئیّبیی کِ خغز لیشخَردگی دارًذ اجتٌبة گزدد( .هثالً دهپبئی اثزی رٍی سغَح سزاهیک
هزعَة لیش هیخَرد)



حوبم خغزًبکتزیي هحل هٌشل است در سیز دٍش حوبم اس کفیّبی پالستیکی ػبجدار استفبدُ گزدد.



کف حوبم ثبیذ دارای پَضص غیزلغشًذُ ثبضذ.



در صَرت اضکبل در ظزفطَئی یب لجبسطَئی ٍ ًطت یب ریختي آة در کف آضپشخبًِ ثْتز است آى را فَراً تویش کزد .
ٍجَد آة در سغح آضپشخبًِ ثبػث لیشخَردگی هیضَد.




ثْتز است اس فزضْبئی کِ الیبف آًْب ثلٌذ است یب ثِ هزٍر سهبى لیش ضذُاست استفبدُ ًطَد.
ریطِّبی اعزاف فزش هیتَاًذ ثبػث سهیي خَردى ضَد آًْب را ثبیذ سیز فزش قزار داد.



اس قبلیچِّبی کَچک کِ ثِ ػلت اتکبی کن احتوبل دارد در سیز پب لیش ثخَرد استفبدُ ًطَد.



در ًقبعی کِ خغز سقَط سیبد است هثل حوبم ،دستطَئی ٍ پلِّب اس دستگیزُ استفبدُ ضَد .ثزای ایي کبر هیتَاى
لَلِّبی آة را ثِ دیَار ٍصل کزد.



اس تَالت فزًگی استفبدُ ضَد (ثلٌذ ضذى ًبگْبًی هیتَاًذ ثبػث سهیي خَردى ضَد .کَتبّی تَالت ًیش هیتَاًذ ثبػث
سهیي خَردى ضَد)



در صَرت سیبد ثَدى خغز ایستبدى در حوبم هیتَاى اس دٍش سیبر ٍ یک صٌذلی حوبم استفبدُ کزد .



ارتفبع تخت ثبیذ ثِ اًذاسُ ارتفبع پب تب کطکک ساًَ ثبضذ (ارتفبػی حذٍد  45سبًتیوتز هؼوَالً ارتفبع هٌبسجی است)



اس تطکْبئی کِ کٌبرُ آًْب ًزم ضذُ استفبدُ ًگزدد چَى هوکي است ثبػث افتبدى اس تخت ضًَذ.



اس صٌذلی ّبی کَتبُ استفبدُ ًطَد ارتفبع صٌذلی ثبیذ حذٍد  35-44سبًتیوتز ثبضذ .صٌذلی ثبیذ دستِدار ثبضذ ٍ دستِ
صٌذلی تب هحل ًطستي حذٍد  38سبًتیوتز ارتفبع داضتِ ثبضذ ّوچٌیي دستِ صٌذلی  5سبًتیوتز جلَتز اس پبیِ آى ثبضذ.




قفسِ ٍسبیل هخصَصبً در آضپشخبًِ ًجبیذ ثسیبر ثلٌذ یب ثسیبر کَتبُ ثبضذ .
دهبی پبئیي اتبق هوکي است ثبػث کبّص دهبی ثذى ٍ ثِ دًجبل آى سهیي خَردى گزدد .دهبی اتبق را در سهستبى در
حذٍد  22درجِ سبًتیگزاد ثبضذ.



درَّای سزد ٌّگبم ثیزٍى رفتي اس هٌشل لجبس کبفی پَضیذُ ضَد.



سؼی ضَد هحیظ سًذگی کبهالً هٌظن ثبضذ.



اًجبم یک ثزًبهِ هٌظن ٍرسضی جْت تقَیت ػضالت ضزٍری است.



حبضیة پبئیي چبرچَة در اتبق هحل ضبیؼی ثزای سهیيخَردگی است ثْتز است آًْب را ثز چست یب رًگ قزهش
هطخص کزد.




هجلوبى ٍ ٍسبیل ثِ ًحَی چیذُ ضًَذ کِ حذاقل خغز ثزخَرد ٍجَد داضتِ ثبضذ.
اسجبة ثبسی ثچِّب رٍی سهیي ػبهل هْوی در سهیيخَردگی است.

 تلفي در جبئی قزار گیزد کِ سین آى ثبػث سهیي خَردى ًطَد.


اس گذاضتي ٍسبیل ٍ ظزٍف رٍی سهیي خَدداری گزدد.



اس تغییز دکَراسیَى هکزر هجلوبى ٍ هیش ٍ صٌذلی پزّیش ضَد.



ًَر کبفی در پلِّب استفبدُ ضَد.

 سؼی ضَد پلِّب هفزٍش ضًَذ.


فزش ثِ کبر رفتِ (هثالً هَکت) حتوبً چسجٌذگی کبفی ثِ سغح سیزیي داضتِ ثبضذ.



اس فزشّبی ًقصدار استفبدُ ًطَد.



کلیذ ثزق ثبیذ ّن در اثتذا ٍ ّن در اًتْبی پلِّب ثبضذ( .اس کلیذ راثظ استفبدُ ضَد).



ثْتز است الهپْبی کَچکی ٌّگبم ضت در اثتذا ٍ اًتْبی پلِ رٍضي ثبضذ.



اس هفزٍش کزدى پلِ ثب سغَحی کِ درخطٌذگی دارًذ اجتٌبة گزدد.



اگز ًَر پٌجزُ ثِ پلِ ّب هیتبثذ ًَر ثب استفبدُ اس پزدُ کٌتزل ضَد تب ثبػث ایجبد درخطٌذگی ًطَد.



لجِ پلِّب ثب رًگ هطخصی رًگ آهیشی گزدد یب اس یک الیِ چست هحکن ٍ هطخص در لجِ پلِ استفبدُ ضَد.

 در فزٍضگبّْب حتیاالهکبى اس پلِ ثزقی استفبدُ ًطَد (پلِ ثزقی یکی اس ػلل ضبیغ سهیيخَردگی افزاد سبلوٌذ است)
ّ ویطِ ٍ در ّوِ جب (هٌشل ،ادارُ ،فزٍضگبُ) دست ثِ ًزدُ ّبی اعزاف پلِّب تکیِ دادُ ضَد.


در صَرت ٍجَد درد در ساًَ یب پب در ثبال رفتي اس پلِ اثتذا پبی سبلن را در پلِ ثبالتز قزار دادُ ٍ ثؼذ پبی دردًبک را ٍ
ٌّگبم پبئیي آهذى اس پلِ اثتذا پبی دردًبک را پبئیي قزا دادُ ٍ سپس پبی سبلن پبئیي گذاضتِ ضَد.

واحد آموزش سالمت مرکس بهداشت شهرستان یسد

