
  :فیتعر

به  مارستانیدر ب یبستر ماریآن ب یاست که ط یدادیرو

کند و  یسطوح سقوط م یبر رو رعمدیو غ یصورت تصادف

بدن مشخص  یاز آن رو یجراحت ناش ای بیممکن است آس

 . بدون عالمت باشد ایشود 

 

  : از سقوط یریشگیپ یراهها

  و کفش اندازه ییجوراب ، دمپا دنیپوش.1

خود را به همراه آورده و  یده از عصا ، عصادرصورت استفا.2

 دیاستفاده کن

زنگ  قیاز طر دیبه کمک دار ازیکه ن یدرصورت.3

 دیاحضارپرستار ، پرستارخود را مطلع کن

کمک به شما در کنارتان هستند ، لطفا به  یپرستاران برا.4

  دیآنها اعتماد کن

قوط از س یریجلوگ یاز راه ها یکیکنارتخت ،  ی.نرده ها5  

 . دیباال نگه دار شهیکنارتخت خود را هم یاست . پس نرده ها

مادر گرامی در صورت ترک کودک خود   توجه:.6

ابتدا نرده های کنارتخت را باال کشیده و سپس 

 .پرستار را از نبود خود در بخش مطلع سازید 

 

 

های  .در هنگام راه رفتن در راهروها ، از مکان7

 خیس و یا در حال تی کشیدن عبور نکنید 

.از رفت و آمد در محل های ناصاف و یا در حال 8

 ساخت و ساز خودداری کنید 

.از رفتن به اتاق های مملو از وسایل و یا تجهیزات 9

 خودداری کنید 

.پوشش نامناسب خود باعث سقوط می شود . 10

باس بنابراین در طول مدت بستری در بیمارستان از ل

 مخصوص بیمارستان استفاده کنید .

.در هنگام شب از رفت و آمد غیرضروری در بخش پرهیز 11

نمایید ودر صورت نیاز به خروج از تخت از روشنایی کافی 

 محیط اطمینان حاصل نمایید .

.در صورتی که همراه شما در کنارتان نیستند ، هنگام 12

 .خروج حتما از پرستارخود کمک بخواهید

هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی و حمام از  .در13

تکیه دادن به دوش حمام ، لوله ها ، جاصابونی و... اجتناب 

نمایید و از دستگیره های تعبیه شده در سرویس های 

 بهداشتی استفاده کنید 

اشید ، پرستار خود .درصورتی که دچاردرد و بی قراری می ب14

 را مطلع سازید

 

توجه: در هنگام بستری شدن در بیمارستان ، به پرستار .15

 خود لیست داروهای مصرفی در منزل را اعالم نمایید

.در صورتیکه سابقه ابتال به بیماری خاص ، افت فشارخون ، 16

ضعف ، سرگیجه و یا سقوط و...را دارید پرستار خود را مطلع 

 سازید 



ن کودک خود در اتاق بازی و یا .مادران گرامی از رها کرد17

 راهروهای بخش جدا خودداری نمایید 

.دستبند شناسایی خود را هرگز از دستان خود جدا نکنید 18

تا در صورت بروز هرگونه حادثه ، هویت شما سریعا قابل 

 .شناسایی باشد 

.در صورتی که نمی توانید از دست شویی معمولی استفاده 19

مطلع سازید تا توالت فرنگی در نمایید ، پرسنل بخش را 

 اختیار شماقراردهند .

وسایل شخصی بیمارخود مانند عینک ، دندان مصنوعی ،  .20

دستمال ، سمعک ، ظرف غذا و...را در نزدیک ترین محل به 

 بیمار قرار دهید 

همراه گرامی : درصورتی که بیمار شما به هر علتی دچار 

د ، سریعا پرستار را سقوط از تخت ، ویلچر ، صندلی و... ش

 مطلع سازید .
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