
سالگي قرارداده اند و  60را سن شروع سالمندي

 وان نقطه شروع پيري پذيرفته اند عن اين سن را به

در برخي افراد ، پديده پيري خيلي زودتر  هرچند 

 شروع مي شود و در بسياري ديگر ، اين پديده

 براي سالهاي بعد نيز به تعويق مي افتد .

يكي از ويژگيهاي دوران پيري است. اين كندي  

كندي در كليه ي حركات و از جمله رفلكسهاي 

بدن فرد مسن وجود دارد ، بنابراين تاخير در 

حادثه از جمله واكنشهاي رفلكسي احتمال بروز 

 را در سالمندان بيشتر مي كند. سقوط

حادثه در هر سني و براي همه افراد ممكن است 

صوص سالمندان بايد بيشتر پيش بيايد و همه به خ

مراقب خود باشند زيرا  در صورت بروز حادثه 

در آنها بيشتر بوده و مدت  احتمال شكستگي

ترميم و بهبود شكستگي طوالني زمان الزم براي 

 است . تر

زمين خوردن ساده در اثر ليزخوردن در حياط يا 

كف حمام و يا در راه پله به علت نور كم يا افت 

گيجه و بهم خوردن تعادل اتفاق فشارخون و سر

 مي افتد.

بايد علل ايجاد  براي پيشگيري از چنين حوادثي

نموده و از محيط خانه شروع برطرف  كننده آن را

 كنيد:

 پله ها -1

شايعترين محل زمين خوردن در محيط خانه پله 

 ها مي باشند. به داليل زير:

معموال در پله آخر اتفاق مي افتد به دليل تصور  !

 اينكه پله ها تمام شده است .بر 

 كمي نور راه پله و پاگرد پله !

 مشخص نبودن لبه پله ها!

 عدم وجود نرده و محافظ پله!

  ليز بودن پله!

 ثابت و چسبانده نبودن كف پوش پله و.......!

 آشپزخانه  -2

 علل سقوط در آشپزخانه : 

 ليز بودن كف پوش آشپزخانه! 

نور و به وجود  براق بودن كف پوش كه با انعكاس!

آوردن اختالل ديد خطر زمين خوردن افزايش مي 

 دهد.

 حمام :-3

 به دليل خيس و ليز بودن كف حمام بايد

 دمپايي مناسب استفاده كنيد. ) ابري نباشد (

 بهتر است ميله هايي را به عنوان دستگيره بر

تعادل روي ديوار حمام نصب كرده تا با گرفتن آنها 

. در صورتي كه نمي توانيد نماييدخود را حفظ 

صندلي و بايستيد  يا ايستادن برايتان سخت است 

 استفاده كنيد يا دوش دستي

 
 

 اتاق :-4

 كليد برق در نزديكي درب اتاق بگذاريد تا

مجبور نشويد براي روشن كردن در تاريكي راه 

 برويد.

 



 فرش كف اتاق را طوري پهن كنيد كه لبه هاي

 نكند.آن به پا گير 

 پتو يا روفرشي روي فرش پهن نكنيد زيرا

امكان جمع شدن و ليز خوردن وگير كردن به پا 

 را زياد مي كند.

 وسايل خانه طوري بچينيد كه در مسير راه

نباشد بخصوص مسير اتاق خواب به توالت و 

اشپزخانه كه احتمال دارد شبها مورد استفاده 

 قرار گيرد.

 كنار ديوار و از زير سيم لوازم برقي حتما از

فرش يا موكت عبور دهيد و در مسير رقت و 

 آمدتان نباشد.

 در صورت امكان خانه اي تهيه كنيد كه بين

اتاقها و آشپزخانه و توالت اختالف سطح )پله( 

 دردورانزندگي   باشد به خصوص براينداشته 

 سالمندي 

 
 

با توجه به اينكه در دوران سالمندي تغييرات 

ل بوجود مي آيد احتمال بروز حوادث جسمي ذي

 در اين دوران بيشتر ميشود:

:علل مختلفي دارد نظير خم سرگيجه وعدم تعادل

كردن سربه عقب ،بلندشدن ناگهاني و مصرف 

 خودسرانه داروها

عادت كردن چشمها به  :مشكالت بينايي

 تاريكي،پيرچشمي،آب مرواريد وعفونت چشمي

:كم شدن قدرت شنوايي به  مشكالت شنوايي

دليل افزايش سن ،جمع شدن جرم در گوش و 

 سوراخ شدن پرده گوش

براي كنترل فشارخون و قندخون به پزشك 

، زيرا عدم تشخيص و درمان به  مراجعه كنيد

را  عوارض چشمي شديديموقع آنها ميتواند 

 .بوجود بياورد

 بنابراين توصيه مي گردد به مراكز بهداشتي

 مراجعه نموده و تحت مراقبت قرار گيريد.درماني 

 منابع:
1- www.tebyan.net 

2- http://sahand27212.parsiblog.com 
3- http://salamatiran.blogfa.com/post-37.aspx 
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 درمان آموزش پزشكي

 
 

 

 

 

 شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كازرون

 

 

 

پيشگيري از حوادث در دوره 

 سالمندي
 پروانه معيني تهيه كننده :

 شهيد پيرویان شهرستان كازرونمركز بهداشت 
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