أثناء إقامتك أو إقامة قريب لك يف املستشفى:
تأكــد مــن أن جــرس االســتدعاء وطاولــة جانــب الســرير يف متنــاول
مريضــك يف كل األوقــات كــي تتمكــن مــن طلــب املســاعدة عنــد
احلاجــة .
ضــع األشــياء الــي تســتخدمها كثــرا  ،كالنظــارات وســنادات
املشــي  ،قريبــة مــن مريضــك.
تأكد من عدم وجود عوائق حول السرير كي ال يتعثر هبا أحد.
جتنــب االتــكاء علــى طاولــة طعــام املريــض أو الطاولــة اجلانبيــة ألن
هبــا عجــات وميكــن أن تتدحــرج .
اطلــب مــن املمرضــة اســتدعاء عامــل النظافــة فــور انســكاب أي
ســائل علــى األرض.
تأكد دائما من أن قضبان السرير اجلانبية مرفوعة.
انتبه لالفتات اليت حتذر من األرض الرطبة.
اطلــب املســاعدة مــن املمرضــة لــو رغبــت يف النهــوض وشــعرت
بأنــك غــر قــادر علــى ذلــك.
بإمكانــك البقــاء مــع مريضــك إذا كان معرضــا بنســبة عاليــة خلطر
الســقوط أو تنتابــه حــاالت ارتبــاك (بــإذن من إدارة املستشــفى).

لإلستفسار:
إذا كانــت لديــك أيــة استفســارات حــول املعلومــات الــواردة يف
هــذه النشــرة أو إذا كنــت ترغــب يف املزيــد مــن املعلومــات حــول
مــا ميكنــك عملــه ملنــع الســقوط الرجــاء التحــدث للممرضــة
املســئولة .
فريق التمريض للوقاية من السقوط

هــذا المنشــور يحتــوي
علــى إرشــادات مهمــة
بالنســبة للمريــض والزائر
علــى الســواء
عزيزي املريض:
ال تتــردد عــن التواصــل مــع املمرضــة املســئولة وطلــب املســاعدة
إذا شــعرت بعــدم االرتيــاح أو افتقــادك للســامة أثنــاء تواجــدك
يف املستشــفى.

جميــع العامليــن فــي المستشــفي والمعنييــن
بتقديــم الرعايــة الطبيــة يتعاونــون علــى التقليــل
مــن مخاطــر الســقوط
لطفا إبالغنا بالتايل:

إذا كنت قد تعرضت للسقوط أو شعرت بالدوار مؤخرا.
إذا كنت تعاين من مشكالت يف قدميك تؤثر على توازنك.
إذا كانــت األدويــة الــي تســتخدمها تســبب لــك النعــاس أو
االضطــراب أو تؤثــر علــى حركتــك.
إذا كنت يف حاجة ماسة للذهاب إىل دورة املياه.

الذهاب إىل دورة املياه:
قــد يتغــر منــط ذهابــك إىل دورة امليــاه أثنــاء تلقيــك العــاج ،
فبعــض األدويــة قــد جتعلــك تشــعر باحلاجــة إىل الوصــول إليهــا
ســريعا  ،وقــد حتتــاج إىل بقــاء مقــدم الرعايــة الصحيــة معــك
يف املــكان لضمــان ســامتك  .خطــط لذهابــك إىل دورة امليــاه وال
تتــردد عــن طلــب املســاعدة .

” اطلب المساعدة بدال عن السقوط “

حــوادث الســقوط أثنــاء املشــي يف املستشــفى والتنقــل يف ردهاهتــا
أمــر وارد  ،ورغــم أن بعضهــا فقــط ميكــن أن يتســبب يف حــدوث
إصابــات خطــرة إال أهنــا يف كل األحــوال تؤثــر يف ثقــة املتــورط
فيهــا بنفســه وقــد تزيــد مــن زمــن بقائــه يف املستشــفى.

من أسباب حوادث السقوط
في المستشفى :
املعاناة من املرض ونوع األدوية املستخدمة
كون بيئة املستشفى غري مألوفة للمريض
وجود عوائق كاألجهزة الطبية وقطع األثاث يف الغرف أو املمرات
فقدان التوازن
األحذية غري املناسبة
ضعف النظر
عدم االنتباه واالستعجال يف املشي
احلاجة الطارئة للذهاب إىل دورة املياه
األرضيات الرطبة
ارتداء املالبس الطويلة مثل (الثوب والعباءة)

للتنقل بأمان:
استخدم العصا أو إطار املشي إذا أوصاك الطبيب بذلك.
انتعل حذاء مناسبا ومرحيا لقدميك.
اجلــس علــى حافــة الســرير لفتــرة قصــرة قبــل النهــوض أو
اجللــوس علــى الكرســي املتحــرك .
اســتخدم املكابــح دائمــا وتأكــد مــن أن ســنادات القدمــن
مرفوعتــان قبــل جلوســك علــى الكرســي املتحــرك.
اطلــب املســاعدة إذا احتجــت للنهــوض وشــعرت بأنــك غــر
قادرعلــى ذلــك.

ال تنس أن جتلب معك هذه األشياء إىل املستشفى:
نظاراتك الطبية
مساعة أذنيك
اللباس املناسب (غري طويل)
العصا أو اإلطار الذي تتوكأ عليه أثناء املشي
حذاء أو نعل مريح ومانع لالنزالق
األدويــة الــي تســتخدمها حاليــا (يتــم مراجعتهــا أثنــاء إقامتك
يف املستشفى)

While you/relatives are in hospital:
Make sure the call bell and bedside table is
within the reach of your patient
Keep frequently used items such as glasses
and walking aids within reach
Make sure there are no obstacles around the
bed for you to trip over
Never lean on bedside tables or side locker,
because they have wheels and could roll away
If you spill any fluid on the floor ask for the
cleaner to clean it immediately
The side rails always up
Pay attention to the wet floor signs
ask the nurse for help when getting up, if this
is required
You can stay with your patient if he\she is at
high risk of falling or experiencing confusion
(with permission of hospital Administration)

Contact us:
If you have any queries about the information in
this brochure or you would like more information
on how you can help prevent a fall, please speak
to the Nurse in Charge.
Prepared by
Fall Prevention Task Team

This brouchure
contains imprtant
inormations for
both patient and
visitors

Dear Patient

Staff, your family and Healthcare
Providers all share a role in
minimizing the risk of falls.
Please tell us:
if you have fallen before or have been feeling
dizzy recently
if you have difficulties with your feet or legs
affecting your balance
if your medication makes you drowsy, confused
or poorly coordinated
if you need to go to the toilet urgently

Going to the toilet:
Your toileting routine may change while you
are receiving treatment. Some medications
may cause you to need the toilet urgently. Your
nurse or health care providers may need to stay
with you in the bathroom/toilet for your safety.
Where possible plan these visits (bathroom/
toilet) and remember:

‘Call, don’t fall’

Do not hesitate to o ask for help if you don’t feel
comfortable or safe about moving around in the
hospital.

Falls are common, but fortunately only a few
cause serious injuries. A fall can affect your
confidence in walking, and may extend or result
in a hospital stay.

People fall because of:
Current illness and medications
Unfamiliar environment
Obstacles in the room or corridors
Loss of balance
Unsafe footwear
Poor eyesight
Confusion
Urgent need for toileting
Wet floor
long dress like (Thob or Abaya)

Getting around safely:
Always use a stick or frame if this has been
recommended for you
Wear flat, non-slip & comfortable shoes at all
times when you are moving around
Sit on the side of the bed for a short time before
standing up or moving into your wheelchair
Always put the brakes on and check that the
foot plates are up before you move into a
wheelchair
Call for assistance if you need to get up at any
time

Please bring to hospital:
Your glasses
Your hearing aids
Proper dress (not too long)
Your walking stick or frame (labeled with your
name)
Comfortable flat non-slip shoes or slippers
Your current medications and tablets – these
will be checked while you are in hospital

