
Спречување на паѓање – Во болница

Ако паднете во болница, тоа може да предизвика повреда,  
што ќе заврши со подолг престој. 

Повеќето луѓе паѓаат близу до креветот и додека одат кон клозетот.

Што предизвикува луѓето да паѓаат? 
 ¾ Кога не се чувствуваат добро и кога се наоѓаат во 

непознато место. 

 ¾ Слабо се подвижни и не можат да одржуваат рамнотежа 
(не се сигурни кога се движат).

 ¾ Обувките и облеката им се претесни/преголеми.

 ¾ Имаат итна потреба да одат по нужда. 

 ¾ Примаат лекарства кои предизвикуваат поспаност/
вртоглавица. 

Најдобри практични совети за спречување на 
паѓање во болница:  

 ¾ Користете го ѕвончето за повик. Чувајте го близу до вас 
и заѕвонете навреме ако ви треба помош.  Ве молиме,  
причекајте да дојде некој од персоналот, посебно ако ви кажале дека ви е потребна помош. 

 ¾ Седнете кога ќе се туширате и користете ги шипките за придржување при станување од 
столицата или клозетот.  Ако не се чувствувате безбедно во бањата, не станувајте, заѕвонете 
на ѕвончето за повик и чекајте да дојде некој да ви помогне.

 ¾ Научете го распоредот во вашата соба и купатило. Внимавајте на било какви опасности 
(на пример,  истурена течност и неред) и известете го персоналот кога ќе ги видете. 

 ¾ Не брзајте. Кога станувате од седење или кога легнувате.  Известете го персоналот 
ако не се чувствувате добро или не сте стабилни кога стоите.  Придржувајте се на стабилни 
предмети. 

 ¾ Користете го вашето помагало за движење. Секогаш користете го вашето помагало за 
движење и чувајте го во ваша близина. 

 ¾ Носете безбедни обувки. Носете анатомски/ортопедски дизајнирани обувки и папучи или 
чорапи кои не се лизгаат и кои ви се точни – не носете влечки или апостолки.  Не се движете 
ако носите кратки чорапи  или долги хируршки чорапи без стопала што не се лизгаат. 

 ¾ Носете ги вашите очила. Очилата нека ви бидат секогаш чисти и во близина.

 ¾ Преку ноќ. Користете го копчето за светло на ѕвончето за повик за да ја вклучите ламбата 
пред да станете од кревет.  Вклучете го светлото во купатилото. 

Ако сепак паднете – не се обидувајте да станете самите – 
причекајте за помош.
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Работи што ви се потребни во болница: 
 ¾ Сите лекарства кои моментно ги примате, вклучувајќи било какви додатоци. 

 ¾ Пижами долги до глуждот.   

 ¾ Обувки и папучи кои ви се точни, или чорапи кои не се лизгаат. 

 ¾ Сите работи што обично ги користите, на пример, очила, помагало за движење, слушно 
помагало и резервни батерии.  

Персоналот: 
 ¾ Ќе ве проверува и ќе го процени ризикот од паѓање.  Ќе разговара со вас и вашето 

семејство/негувател за стратегии како да го намалите ризикот.  Овие стратегии ќе бидат 
вклучени во вашиот план за нега.  

 ¾ Ќе соработува со други лица кои се специјалисти за спречување падови, на пример, 
физиотерапевт и/или ерготерапевт, за да помогнат при вашата нега. 

Ако сепак паднете, персоналот: 
 ¾ Ќе се консултира со вас и вашето семејство/негувател за да утврди зошто сте паднале и ќе 

направи уште една проценка на ризикот да паднете повторно. 

 ¾ Ќе ја измени негата за вас за да бидете побезбедни. 

 ¾ Ќе организира повторен лекарски преглед. 

Исто така е важно да спречите да паѓате кога ќе одите дома. 
Пред да излезете од болница, можеби ќе ве упатат да направите понатамошен преглед или да 
добивате услуги, за да бидете побезбедни дома. 
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