
Пациентите кои се во конфузија може да паднат во болница – 
информации за семејствата и негувателите

Лицата со конфузија (имаат проблеми со памтењето или размислувањето) се изложени на поголем 
ризик да паднат додека престојуваат во болница заради когнитивно оштетување, физичка болест и 
фактот дека се наоѓаат во непозната средина.  Когнитивното оштетување на пациентот може да биде 
последица на деменција и/или делириум.

Дали знаете?

 ¾ Лицата со деменција се изложени на 
поголем ризик од паѓање и заболување 
од делириум. 

 ¾ Делириумот често се јавува кај постарите 
пациенти во болница и може да 
предизвика паѓање.

Деменција е термин што се користи за 
повеќе болести кои влијаат на памтењето, 
расудувањето, комуницирањето и 
способноста да се изведуваат секојдневните 
работи.  Алцхамеровата болест е најчестата  
причина за деменција.  

Делириумот е акутно растројство кое се јавува ненадејно.  Пациентите може да станат 
вознемирени, да губат осет каде се наоѓаат и да доживеат промени во степенот на свесност.   
Можните причини вклучуваат: воспаление (вклучувајќи воспаление на  мочните патишта), влијание 
на лекарства, болка, откажување од дрога/алкохол, задржување на мочката и запек.  Делириумот 
може да се појави без деменција.  Навременото откривање на делириумот, отстранување на 
причините, контролирање на симптомите и нега со поддршка се многу важни членот од вашето 
семејство да биде безбеден. 

Фотографијата е приложена со дозвола од  Alzheimer’s Australia NSW 

 Промените во однесувањето кои можеби ќе ги забележите вклучуваат:

 ¾ Промени во “вообичаеното” однесување

 ¾ Ненадејна појава на конфузија, губење 
осет каде се наоѓаат, заборавливост, 
неспособност да се обрнува внимание, 
хиперактивност  

 ¾ Губење на краткотрајната меморија

 ¾ Халуцинации (гледа работи кои не 
постојат)

 ¾ Промени во спиењето (се буди во текот на 
ноќта, поспан е преку ден)

 ¾ Вознемиреност, ненадејни промени на 
чувствата, се плаши или е вознемирен

 ¾ Се повлекува во себе, поспан е или не реагира

 ¾ Измени во степенот на свесност

Како можете да помогнете? 

Членовите од семејството и негувателите полесно можат да забележат промени во однесувањето и 
функционирањето. Важно е да го известите персоналот ако забележите било какви промени во 
“вообичаеното” однесување.
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Планирање на негата за да се намали ризикот од паѓање при престој во болница

Стратегии за кои треба да се размисли   

Персоналот може да го намали ризикот од 
паѓање на следните начини:

 ¾ Ќе ги намали на минимум бучавата во 
позадина и работите кои одвлекуваат 
внимание бидејќи тоа може да го 
вознемирува пациентот

 ¾ Ќе ја оставаат ноќната ламба да свети за да 
го осветлува патот кон бањата

 ¾ Ќе го поттикнува пациентот да спие преку 
ноќ со тоа што ќе ја намали бучавата, ќе ги 
намали на минимум работите кои може да 
предизвикуваат вознемирување и ќе го 
намали спиењето преку ден

 ¾ Ќе обезбедува редовно да се задоволуваат 
потребите за лична нега на пациентот, 
на пример, редовно одење по нужда и 
според потребите, помош околу оброците. 

 ¾ Ќе нуди помош при движење бидејќи 
можеби се нарушени одржувањето на 
рамнотежа и физичката способност на 
пациентот 

 ¾ Ќе обезбеди помагалото за движење, 
ѕвончето за повик и сите други предмети 
што пациентот редовно ги користи 
секогаш да му бидат на дофат

 ¾ Ќе разговара со семејството и 
негувателите за вообичаената рутина на 
пациентот дома, на пример, тој/таа сака 
да се тушира после вечера и да го чита 
весникот секое утро, после појадок

Семејствата/негувателите може да го намалат 
ризикот од паѓање на следните начини: 

 ¾ Ќе разговараат со докторите и медицинските 
сестри во врска со одлуките за негата на 
пациентот

 ¾ Ќе постават познати предмети на места каде што 
можат да се гледаат, на пример, фотографии

 ¾ Ќе ги дадат личните податоци за пациентот, на 
пример, како сакаат да го/ја викаат, практични 
совети за нега, на пример, што сака, што не сака 
пациентот и дали е потребен преведувач

 ¾ Ќе обезбедат семејството или познато лице да 
поминува време со пациентот во болница

Персоналот може да му даде упат на 
пациентот за:

 ¾ Физиотерапевт, на пример, за помагала за 
движење или вежби за подобрување на 
рамнотежата и зајакнување

 ¾ Ерготерапевт за подобрување на способноста на 
пациентот  за одржување на лична нега

 ¾ Доктор кој ќе ја преиспита причината за конфузија 
и ќе ги прегледа лекарствата

 ¾ Специјалист за нега на стопала, ако се утврди дека 
пациентот има болки или проблеми со стапалата                      
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За повеќе информации, сканирајте го  
овој знак со вашиот паметен телефон

Електронска пошта:  falls@cec.health.nsw.gov.au  
Интернет страници:  www.cec.health.nsw.gov.au
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