
ضق٘ط در  
 ضاىَْذاُ



 تعریف ضق٘ط

  حادثٔ ای کٔ ٍْجر بٔ قرار گرفتِ ّاخ٘اضتٔ فرد بر رٗی

 :زٍیِ 

ضغح ٌٕ 

ضغح پاییِ تر 

با یا بذُٗ از دضت دادُ ٕ٘غیاری 

با یا بذُٗ آضیب فیسیکی 



 فامت٘رٕاي ضق٘ط ٍتعذد ٗ ٗابطتٔ بٔ ٌٕ اضت

 ( %30< ) عيو خارجي

 

 يصرف دارْٔا

يحیظ َايُاسة ٔ َا آشُا   

رٔشُایی ضعیف   

قانیچّ نغسَدِ   

 

 

  80ضِ بیع از 

 اشکال در تعادل

 کاْش تیُایی

 افت فشار خٌٕ ٔضعیتی 

 تیًاری قهثی عرٔقی 

 کى خَٕی 

 تیًاری عفَٕی 

 سکتّ يغسی 

 انتٓاب يفاصم 

 ضعف عضالَی 

 پارکیُسٌٕ 

 12کًثٕٔد ٔیتايیٍ ب  

 ...سرگیجّ ٔ  

 

 ضق٘ط

داخيي عيو  



 غی٘ع

30  سال، ساالَّ سقٕط يي كُُد 65درصد افراد تاالي. 

َیًي از يٕارد سقٕط يكرر دارَد. 

تا ْر دّْ احتًال سقٕط، تیشتر يي شٕد. 



 ع٘ارض ضق٘ط

فیسیكي: 

درد 

آسیة 

َاتٕاَي 

اجتًاعي 

كاْش كیفیت زَدگي 

  ْسیُّ َاشي از
 ٔاتستگي

رٔحي رٔاَي: 

ترش از سقٕط يجدد 

افسردگي 

اضطراب 



افسایع زٍاُ عنص اىعَو : اختاله ضیطتٌ عصبي

ٗ مإع رفينص، مإع حص ىرزظ، ىَص ٗ 

 دٍا 

ٌمإع ٍغابقت بیْایي ٗ عادت بٔ تاریني ، : چػ

ٍحذٗدیت ّگآ بٔ باال ٗ اعراف ، اختاله در دیذُ 

رّگ قرٍس ٗ ضبس ٗ حذت بیْایي مال مإع 

 .بیْایي ٍْجر بٔ مإع تعاده فرد ٍي غ٘د

خػني عضالّي،  : اختاله اضنيتي عضالّي

ٍػنالت مإع ت٘دٓ اضتخ٘اُ، مإع مْتره 

تغابق عضالت ، مإع ت٘دٓ عضالّي، م٘تآ 

غذُ عضالت َٕطتر ٗ راضت مْْذٓ پػت پا درد 

 ٍ٘ضعي در ٍحو ٕاي ٍختيف

تغییرات دٗراُ ضاىَْذي مٔ فرد را ٍطتعذ بٔ  
   ضق٘ط ٍي مْذ چیطت؟



تغییرات دٗراُ ضاىَْذي مٔ فرد را ٍطتعذ بٔ  
   ضق٘ط ٍي مْذ چیطت؟

در ٍرد . ٍػنو در رآ رفتِ، ضرعت ٗ ع٘ه قذً مإع پیذا ٍي مْذ

ٕا قذً م٘تآ،پإا باز ٗ در  زّاُ حاىت ٍ٘جذار رآ رفتِ،  پإا  
 ّسدیل بٔ ٌٕ

بایذ  . خٌ غذُ پػت ٍْجر بٔ مإع تعاده ٍي غ٘د: تغییرات قاٍت

 .ت٘صیٔ  مْیٌ ٕر فردي  َٕیػٔ در حذامثر قذ رآ برٗد

،مإع فػار خُ٘ ٗضعیتي، ضرگیجٔ : ٍػنالت قيبي عرٗقي 

  اختاله غْ٘ایي 

 



 إَیت باىیْي

6 %  ّسقٕط يُجر ت

از % 1شكستگي ٔ 

سقٕط ْا يُجر تّ  

 .شكستگي ْیپ يي شٕد

90  درصد شكستگیٓاي

ْیپ َاشي از سقٕط  

 .است

 ّآسیة تافت َرو، صدي

تّ سر ٔ خَٕریسي داخم  
 يغسي



 غکطتگی ٕیپ

20 يیهیارد دالر ْسیُّ درياَي دارد. 

25 % ياِ يي يیرَد 6در عرض. 

60 %دچار يحدٔدیت حركتي يي شَٕد. 

25 %عًال ٔاتستّ يي شَٕد. 

  ترش از سقٕط يجدد يُجر تّ كاْش فعانیت ، جدایي
 .اجتًاعي ٔ كاْش عًهكرد فرد يي شٕد

 



 إذاف

غْاضایي افراد ٍطتعذ 

مإع ریطل ضق٘ط 

پیػگیري از تنرار ضق٘ط 

 

 



 افراد ٍطتعذ ضق٘ط

 سال 70تّ خصٕص  65سٍ تاالي 

ٌزٌ تیشتر از يردا 

 َٕع دارٔ 4يصرف رٔزاَّ تیش از Polypharmacy 

يصرف دارْٔاي ضد افسردگي ٔ ضد اضطراب 

تیًاري ْاي يتعدد 

يشكالت يغسي ٔ سیكٕنٕژیك 



 بررضي ضق٘ط

ضابقٔ ضق٘ط، دارٗ، : تاریخچٔ باىیْي
 بیَاریٖا  

فػار خُ٘ ٗضعیتي،  : ٍعایْٔ باىیْي
ٍعایْٔ دقیق قيبي عرٗقي ، عصبي ٗ 

پإا، بررضي بیْایي، ٗضعیت رآ رفتِ 
ٗ تَٕ٘ات، تطت تعاده در ٗضعیت ثابت  

 ٗ ٍتحرك

ّٕٔا، رٗغْایي، فرظ ، : بررضي خا ٔ پي
 ..  ضیٌ، حَاً ٗ

پ٘مي اضتخ٘اُ، : ریطل فامت٘رٕا
ٍصرف دارٕاي ضذ اّعقاد، آیا در 

ص٘رت ضق٘ط ٍي ت٘اّذ ضریع مطي را 
 صذا مْذ؟



 تطت تعاده در ٗضعیت حرکت

ضاىَْذ از رٗی صْذىی بيْذ ٍی غ٘د. 

 ٍٓتر ٍطتقیٌ تا ّقغٔ ای کٔ از قبو ٍػخص کردٓ ایذ  3بٔ اّذاز

 .حرکت کتذ

بٔ ضَت صْذىی برگردد. 

رٗی صْذىی بْػیْذ. 

 ثاّیٔ ع٘ه بکػذ تطت غیر عبیعی اضت 12اگر بیع از  . 

 اگر فرد از ٗاکر یا عصا اضتفادٓ ٍی کْذ با َٕاُ ٗضیئ تطت را

 .اّجاً بذٕذ

حتَا بایذ ایَْی ضاىَْذ ٍ٘قع رآ رفتِ ت٘جٔ غ٘د. 



 



 



 یعْی ضاىَْذ کاٍال فعاه اضت 6کطب اٍتیاز 

 یعْی اختاله ٍت٘ضظ ّیاز بٔ ٍراقبت بیػتر   4کطب اٍتیاز

 .دارد

2  ٌزیر آُ اختاله غذیذ اضت ٗ فرد ّیاز ٍراقبت دائ ٗ

 .دارد



 درٍاُ

درٍاُ ضایعات حاصو از ضق٘ط 

اٍِ مردُ ٍْسه 

قغع دارٕٗاي غیر ضرٗري 

ت٘اّبخػي، ٗرزظ ٗ ٗضایو مَني 

بٖب٘د ح٘اش عیْل، ضَعل، ّ٘ر مافي 

درٍاُ پ٘مي اضتخ٘اُ در ص٘رت ٗج٘د. 

 

 

 



 پیػگیري

  ،بٖب٘د ٍحیظ ٍْسه 

ّ٘ر 

تخت ٗ صْذىي ٍْاضب 

مإع دارٕٗا ٗ بررضي دارٕٗا 

ٓتخت م٘تا 

ٗضایو مَني 

ٗرزظ 

 



 



 



Hip savers 





 عصاcane  :مإع درد ٕیپ ٗ افسایع تعاده 

 عصاي زیر بغوcrunches :ُمإع ٗز 

 ٗاىنرwalker :تعاده 

 ٗیو چیرwheelchair 

 ،ٓمفع ٍْاضب، پاغْٔ م٘تاHigh topped shoes ،
 اّحْاي مف پا



 ایجاد دضترضي ضریع

 

خظ َجات 

ٍدسترسي تّ تهف 

رٔشٓاي تهُد شدٌ از رخت خٕاب 

تهفٍ يكرر تّ افرادي كّ تُٓا زَدگي يي كُُد. 

 



.ضق٘ط قابو پیػگیري اضت  


