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 سقوط و عدم تعادل -فصل  پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 63* تز اعاط جذٍل ففح1ِ
 64* تز اعاط جذٍل ففح2ِ
 آهذُ اعر.  64*  ًحَُ هؼایٌِ ًَرٍلَصیه ٍ تزرعی ّای ػولىزد هخچِ، ػولىزد هفافل اًذام زحساًی در لغور ارسیاتی در ففحِ 3

طبقه  اقدام                                 

 بندي

 نتیجه ارزیابی                      

 توصیه، اقدامات درمانی، ارجاع، پیگیري             

  .دارٍّای عالوٌذ را ارسیاتی وٌیذ ٍ در فَرذ ًیاس زغییز دّیذ 

  تزای عالوٌذ هىول  ٍیساهیيD .ولغین زجَیش وٌیذ ٍ 

 .خای عالوٌذ را هؼایٌِ ٍ وفؼ عالوٌذ را اس ًظز هٌاعة تَدى تزرعی وٌیذ 

 عالوٌذ را تِ خشؽه هیٌِ ای هغسؼذ وٌٌذُ تزای عمَط، در فَرذ ٍجَد تیواری س
 هسخقـ ارجاع غیز فَری دّیذ.

 عالوٌذ را تِ هسخقـ هغش ٍ در فَرذ غیزعثیؼی تَدى هؼایٌاذ ًَرٍلَصیه ،
 اػقاب یا هسخقـ داخلی ارجاع غیزفَری دّیذ.

  عالوٌذ را تزای زجَیش ٍرسػ ّای تْثَد راُ رفسي، لذرذ ٍ زؼادل تِ فیشیَززاخیغر
 یا واردرهاًگز ارجاع غیز فَری دّیذ.

  ،در فَرذ ارجاع عالوٌذ تزای اخسالالذ فؾارخَى یا دیاتر یا اخسالالذ ؽٌاخسی
 د وِ عالوٌذ در خغز تاالی احسوال عمَط لزار دارد.لیذ ؽَ

  تِ زین غیز خشؽه خظ خَراًذ دّیذ، یه هاُ تؼذ عالوٌذ را خیگیزی ٍ تزای تزرعی
 الذاهاذ اًجام ؽذُ تِ خشؽه ارجاع دّذ.

خغز  

تاالی   

 عمَط

  یه تار عاتمِ عمَط در یه عال گذؽسِ وِ هٌجز تِ آعیة

  ٍ   ؽذُ اعر  

  زغر زؼادل در ٍضؼیر حزور اخسالل در  

     

 

   ٍِتیؼ اس یه تار عاتمِ عمَط در یه عال گذؽس  

 دل در ٍضؼیر حزور اخسالل در زغر زؼا

 
 .دارٍّای عالوٌذ را ارسیاتی وٌیذ ٍ در فَرذ ًیاس زغییز دّیذ 

  تزای عالوٌذ هىول  ٍیساهیيD  .ولغین زجَیش وٌیذ ٍ 

 رفسي، لذرذ ٍ زؼادل تِ فیشیَززاخیغر  تْثَد راٍُرسػ ّای  تزای زجَیش  را  عالوٌذ
 یا واردرهاًگز ارجاع غیز فَری دّیذ. 

  تِ زین غیز خشؽه خظ خَراًذ دّیذ زا عالوٌذ را عِ هاُ تؼذ خیگیزی ٍ تِ خشؽه
 ارجاع دّذ.

خغز 

 هسَعظ  

 عمَط

 عال گذؽسِ وِ هٌجز  تار عاتمِ عمَط در یه یه حذاوثز

اخسالل در زغر زؼادل در ٍضؼیر  ٍ   تِ آعیة ًؾذُ اعر

  حزور

 

 ارزیابی کنید:

 بندی کنید: جمع را  ارزیابی غیرپسشک

 گذشتِ  سابقِ سقَط در یک سال 

 صذهِ بِ دًبال سقَط 

 ّ ٌگام راُ رفتي یا ایستادى احساس ًاپایذاری ٍ عذم تعادل 

  تزس اس سقَط 
  تست تعادل در ٍضعیت حزکت 

  تستADL   

 ال کنید:ؤهمراه وی ساز سالمند یا 

 ًِ1هصزف کلیِ دارٍّای تجَیش شذُ تَسط پششک یا خَدسزا* 

  2ٍجَد بزخی اختالالت * 

 *3:) معاینات تکمیلی(بررسی و معاینه کنید

 هعایٌِ ًَرٍلَصیک 

 ِبزرسی عولکزد هخچ 

 بزرسی عولکزد  هفاصل اًذام تحتاًی 

 ( ارسیابی تکویلی راُ رفتيGait تعادل ٍ ) 
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 فصل پنجم : سقوط و عدم تعادل

اد داخلی ) فزع، عىسِ هغشی ٍ عٌىَج( ٍ زقادفاذ هاًٌذ ای وِ ًسیجِ آى لزار گزفسي ًاخَاعسِ فزد تز رٍی سهیي تا یا تذٍى اس دعر دادى َّؽیاری ٍ تا یا تذٍى آعیة هی تاؽذ وِ تا ٍلایغ هْن ح عمَط یا سهیي خَردى ػثارذ اعر اس حادثِ

هاًٌذ رٍؽٌایی ضؼیف، ػذم ٍجَد اهىاًاذ ایوٌی، ٍجَد  علل هحیغیهاًٌذ هقزف چٌذ دارٍ ٍ  علل خارجیٍ هاًٌذ ضؼف در زؼادل، اخسالالذ تیٌایی یا ؽٌاخسی   علل داخلیػلل هخسلفی دارد ٍ هؼوَالً ززویثی اس عمَط  زقادف هاؽیي زفاٍذ دارد.

 د ٍ هساتَلیه در عالوٌذاى اعر.ّای حا گزدد. ّوچٌیي سهیي خَردى ػوَهاً ًؾاًِ تغیاری اس تیواری ّای لغشًذُ رٍی عٌگ  تَدُ وِ هٌجز تِ سهیي خَردى هی لالیچِ
 

 سالمند را از نظر احتمال سقوط و عدم تعادل  ارزیابی کنید

 رٍساًِ سًذگی ٍ ػذم زؼادل تِ دًثال راُ رفسي ٍ یا ایغسادى، ززط اس عمَط، زغر زؼادل در ٍضؼیر حزور ٍ زغر فؼالیر ّای در یه عال گذؽسِ، فذهِ تِ دًثال عمَط، احغاط ًاخایذاریعاتمِ عمَط  :ؽاهل غیز خشؽه اتسذا ًسایج ارسیاتی 

(ADL )ُوٌیذ. جوغ تٌذیٍ  را تزرعی وزد 

  اس عالوٌذ عؤال وٌیذ. ،اًِ، عثك جذٍل ؽوارُ یهدر خقَؿ زواهی دارٍّای هقزفی تا زجَیش خشؽه یا تا هقزف خَدعز عدظ اس عالوٌذ یا ّوزاُ ٍی

 حلمِ ّای عِ ّای هٌَ آهیي اعیذّا ٍ ضذ افغزدگی هْاروٌٌذُ، ٍاسٍدیالزَرّا ،اٍخیَئیذ ،ّا تٌشٍدیاسخیي ،ّا الوغازیَ، عذازیَّا، فٌَزیاسیي، ّای ػضالًی، دیگَوغیي وٌٌذُ ّا، ؽل دیَرزیه، ّا آًسی ّیغساهیي ،ّا آریسویآًسی هاًٌذ  ّوچٌیي دارٍّایی

 ذ، تزرعی وٌیذ ٍ در فَرذ لشٍم دٍس یا ًَع دارٍی هقزفی را زغییز دّیذ.  ٌاحسوال عمَط را افشایؼ هی دّ وِ ای

 

 داروهایی که خطر سقوط را افسایش می دهندمکانیسم اثر برخی از  : 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکانیسم اثر نام دارو ردیف

 آسیب هستقین ٍستیبَل آهیٌَ گلیکَسیذ 1

 کاّش َّشیاری ٍ یا افت عولکزد هزکشی هخذرّا( هسکي ّا)بخصَص 2

 کاّش خًَزساًی هغشی آًتی آریتوی 3

 دیلیزیَم ٍ گیجی آًتی کلیٌزصیک 4

 کاّش خًَزساًی هغشی ضذ فشارخَى)بِ خصَص گشاد کٌٌذُ عزٍقی( 5

 سٌذرم اکستزاپیزاهیذال، سایز عَارض آًتی آدرًزصیک ّا آًتی سایکَتیک 6

 کاّش خًَزساًی هغشی ّا)بخصَص در بیوار دّیذرُ(دیَرتیک  7

 آسیب هستقین ٍستیبَل ثز بز لَلِ ٌّلِؤّای ه دیَرتیک 8

 کاّش شٌاخت یا کاّش عولکزد هغشی ّا( ّا، آًتی سایکَتیک خصَص ضذ افسزدگیِ دارٍّای سایکَ اکتیَ )ب 9
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 که خطر سقوط را افسایش می دهند اختالالتی : 2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًجام دّیذ : با احتیاط در اداهِ هعایٌات تکویلی زیر را برای سالوٌذ

 هعایٌِ ًَرٍلَشیک -1

 :؛زَاًایی ًؾغسي ٍ تلٌذ ؽذى اس فٌذلی تذٍى اعسفادُ اس دعر ارزیابی قذرت عضالت اًذام تحتاًی پرٍگسیوال 

 :؛ٍ خاؽٌِ خا تایغسذ.(زىیِ دادُ اعر تسَاًذ رٍی خٌجِ  زَاًایی ایغسادى رٍی خٌجِ ٍ خاؽٌِ خاّا )در حالی وِ رٍ تِ دیَار ایغسادُ ٍ دعر را تِ دیَار ارزیابی قذرت عضالت اًذام تحتاًی دیستال 

 سفادُ اس یه خٌثِ حظ لوظ ٍ زٌِ تا فؾار هالین گذاؽسِ ؽَد ٍ اس تیوار خزعیذُ ؽَد وِ آیا زیشی آى را حظ هی وٌذ یا خیز؟ حظ دٍ عزف تایذ لزیٌِ تاؽذ. عدظ تا اع : تا اعسفادُ اس یه عَسى تذٍى ایٌىِ عالوٌذ تثیٌذ، رٍی اًذام ّا، فَرذهعایٌِ حسی

 عغحی ًیش تزرعی ؽَد.

 :ی تِ عور تاال ٍ خاییي تذّیذ ٍ اس عالوٌذ تخَاّیذ تذٍى ایٌىِ ًگاُ وٌذ تگَیذ تٌذ اًگؾساى ٍی را تِ وذام عور حزور دادُ ایذ؟ تزرعی حظ ٍضؼیر هفقل. دٍعزف تٌذ دیغسال اًگؾر ؽغر خا را تگیزد ٍ حزور ظزیف بررسی حس عوقی 

 تست رٍهبرگ   (Romberg Test ): وٌذ اعویٌاى دّیذ وِ در فَرذ اس دعر دادى زؼادل، اس افسادى ٍی جلَگیزی خَاّیذ وزد. اتسذا در خؾر عالوٌذ لزار گزفسِ ٍ دٍ دعر خَد را تِ فَرذ حوایسی تا فافلِ در دٍ عزف عالوٌذ ًگاُ داریذ. تِ عال

 زؼادل خَد را حفظ وٌذ.  ،ّوشهاى چؾن ّا را تثٌذد. در فَرذ ًزهال تَدى حظ ػومی تایذ تسَاًذ تا چؾن تغسِ ٍ تیاٍرد  را تِ عور جلَ دعر ّا عالوٌذ تخَاّیذ خاّا را جفر وٌذ.اس عدظ  

 غیز عثیؼی هحغَب  در ًسیجِ در فَرذ هؾاّذُ رفلىظ زٌذ یا غیز لزیٌِ تَدى دٍ عزف تا ّن، ،ًذّا  تِ عَر عثیؼی واّؼ یافسِ ا تزرعی رفلىظ ساًَ ٍ آؽیل تا اعسفادُ اس چىؼ رفلىظ. در عالوٌذاى رفلىظی رفلکس ّای عوقی تاًذًٍی: ارزیاب

 هی ؽَد. 

 

  ایجاد اشکال در  اختالل ردیف

، اخسالالذ زیزٍئیذ ،)دیاتر هساتَلیه ،اخسالالذعدغیظ(-)خٌَهًَی ػفًَسْا، دّیذرازاعیَى،  COPD،افشایؼ حغاعیر عیٌَط وارٍزیذ، ّا آریسوی، آًوی 1
 اخسالالذ دریچِ ای للة ،افر فؾار خَى تؼذ اس غذا، افر فؾارخَى ٍضؼیسی، تؼذ اس ادرار وزدىافر ػولىزد ػقثی للثی ، ٍضؼیر ّایدز اعوَالر(، ّایدَگلیغوی

 زٌظین فؾارخَى

 ػولىزد هزوشی هغشی عىسِ، دهاًظ، دیلیزیَم 2

 راُ رفسي ضؼف ػضالًی، دفَرهیسی ّای خا، آرززیر 3

 ػولىزد ػقثی حزوسی ٍ ٍضؼیسی عىسِ( ،ًَرٍخازی هحیغی، تیواری خارویٌغَى، ٍ یا ووزی)ًاؽی اس اعدًَذیلَس هْزُ ّای گزدًی  هیلَخازی، ای آعیة ّای هخچِ 4
 حظ ػومی B12ووثَد ٍیساهیي ٍخازی هحیغی)هثال ًاؽی اس دیاتر(، ًَر، َ تاسیلزًمـ ٍرزثزع 5

 ػولىزد گَػ تیواری هٌیز، واّؼ ؽٌَایی، عزگیجِ ٍضؼیسی خَػ خین، التیزًسیر حاد 6

 تیٌایی زخزیة هاوَالر)ٍاتغسِ تِ عي (، گلَوَموازاراور،  7



4 
 

 

  بررسی عولکرد هخچِ -2

 Finger to Nose Test  :ًهذام هحل دعر خَد را  ،لزار دارد تشًذ. حیي زغر عالوٌذاس فَرذ  دعر ) اًذام فَلاًی(فافلِ یه  تِ اًذاسُوا وِ ؽتِ ًَن تیٌی خَد ٍ تالفافلِ تِ ًَن اًگؾر  اس عالوٌذ تخَاّیذ وِ ًَن اًگؾر اؽارُ خَد را هىزرا

 وا تشًذ. ؽرا تِ ًَن اًگؾر  ػَك وٌیذ. عالوٌذ تایذ تسَاًذ در ّز حال ًَن اًگؾر خَد

 Heel to shin Test هغسمین تِ عور خاییي حزور وٌذ.  : اس عالوٌذ تخَاّیذ خاؽٌِ یه خای خَد را در عَل لذام عاق خای هخالف اس ساًَ تِ عور هچ خا تىؾذ. حیي اًجام زغر تایذ خاؽٌِ در هغیز 

 

 بررسی عولکرد هفاصل اًذام تحتاًی  -3

 :ُ؛هؾاّذُ هفافل اس ًظز ٍجَد ّز گًَِ زَرم، لزهشی، دفَرهیسی، آعیة تافسی ٍ همایغِ آى تا عور هماتل ًگا 

 :؛تزرعی زٌذرًظ، گزهی، ادم هفافل، زَدُ تافر ًزم، ّیدزززٍفی عیٌٍَیال، ّیدزززٍفی تافر اعسخَاًی ٍ وزیدساعیَى هفقل حیي حزور لوس 

 غیزفؼال زَعظ هؼایٌِ گز تزرعی ؽَد. واّؼ  اس عالوٌذ تخَاّیذ اتسذا ّز یه اس هفافل اًذام زحساًی را تِ فَرذ فؼال در زوام جْاذ حزور دّذ. عدظ داهٌِ حزوسی زوام هفافل تِ فَرذ :)پاسیَ( الهعایٌِ داهٌِ حرکتی فعال )اکتیَ( ٍ غیرفع

 زَرم هفقلی( تاؽذ. وسی غیز فؼال هی زَاًذ ًاؽی اس اخسالل هىاًیىی )اعىار، دفَرهیسی،داهٌِ حزوسی فؼال هی زَاًذ تِ دلیل درد، ضؼف ػضالًی، خؾىی هفقل تاؽذ.واّؼ داهٌِ حز

 : (gait) راُ رفتي ارزیابی  -4

 عالوٌذ زَجِ وٌیذ: gaitرا وٌار تگذارد ٍلی هزالة تاؽیذ. تِ هَارد سیز حیي هؾاّذُ  اس عالوٌذ تخَاّیذ در یه هغیز هغسمین راُ تزٍد. در فَرزی وِ اهىاى دارد تْسز اعر ٍعیلِ ووىی هاًٌذ ػقا ٍ ٍاوز
 

 :ل لَب فزًٍسال تاؽذ.هی زَاًذ ًؾاًِ ای اس تیواری ّای ًَرٍلَصیه هاًٌذ خارویٌغَى، عىسِ هغشی، دهاًظ ٍ اخسال ،خیز در ؽزٍع راُ رفسي تالفافلِ تؼذ اس فزهاى ها تزای ؽزٍع راُ رفسيأّزگًَِ ز شرٍع بِ راُ رفتي 

 :هی زَاًذ ًؾاًِ ای اس آرززیر، اخسالل خا ٍ عىسِ هغشی تاؽذ.     ،ّز خا تایذ تِ عَر واهل حیي گام تزداؽسي اس خای دیگز ػثَر وٌذ ٍ حیي گام تزداؽسي ًثایذ رٍی سهیي وؾیذُ ؽَد. اخسالل در ارزفاع گام ارتفاع گام 

 :عزفِ تاؽذ.  هوىي اعر ًؾاًِ اخسالل ػضالًی اعىلسی یا ًَرٍلَصیه یه ،ه خا، تیي دٍ خا در ّز لذم فافلِ  تاؽذ. عَل گام ّای ّز دٍ خا تایذ هغاٍی تاؽذ. اخسالل در عَل گامتایذ حذالل  تِ اًذاسُ عَل ی عَل گام 

 زط اس عمَط تاؽذ. . اخسالل در ًظن گام هوىي اعر تِ دلیل اخسالل لَب فزًٍسال ٍ یا زبِ عَر هٌظن ٍ پشت سر ّن گام بردارد 

 ّزگًَِ اًحزاف اس خظ هغسمین هی زَاًذ غیزعثیؼی تاؽذ. بایذ در هسیر هستقین گام بردارد . 

ر. وِ هی زَاًذ ًؾاًِ اخسالل هخچِ، عاب وَرزیىال، تاسال گاًگلیَى ٍ یا آرززیر ادل حیي راُ رفسي، غیزعثیؼی اعحیي راُ رفسي زٌِ ًثایذ ًَعاى داؽسِ تاؽذ ٍ ّز گًَِ خن وزدى زٌِ ٍ یا ساًَّا حیي راُ رفسي ٍ یا دٍروزدى دعر ّا اس تذى تزای حفظ زؼ

 ٍ یا تِ دلیل ززط اس عمَط  تاؽذ.  Antalgic gait ّیح یا ساًَ،

 چِ، ّیذرٍعفالی تا فؾار ًزهال ٍ یا هؾىل هفقل ّیح تاؽذ. هی زَاًذ ًؾاًِ آعیة هخ ،: ػزك گام ّا ًیش هْن اعر. در فَرزی وِ حیي راُ رفسي، خاؽٌِ ّا خیلی اس ّن فافلِ داؽسِ تاؽٌذ عرض گام 

 :ارزیابی تعادل -5

 Tandem Stance Test  :  یا تیؾسز ثاًیِ 5زَاًایی ایغسادى در حالی وِ خاؽٌِ یه خا جلَی خٌجِ خای دیگز لزار تگیزد تِ هذذ . 

 تست تعادل در ٍضعیت ثابت  (One Leg Stance  ) :  ثاًیِ. 5تیؾسز  یا یه خا تِ هذذ هغاٍیزَاًایی ایغسادى رٍی  

ایي فَرذ یؼٌی عالوٌذ سٍدزز اس  ، در غیز) اجثار ًؾَد( ثاًیِ تذٍى زىیِ گاُ حفظ وٌذ ٍ خای خَد را تز سهیي ًگذارد، زغر را عثیؼی در ًظز تگیزیذ 5چٌـاًچِ عـالوٌذ تسَاًذ زؼادل خَد را تِ هذذ  ،اس عـالوٌذ تخـَاّیذ یه خای خَد را تلٌـذ وٌذ ٍ تز رٍی یه خا تـایغسذ

 .ثاًیِ خای خَد را تز سهیي تگذارد، زغر را غیز عثیؼی ثثر وٌیذ. دلر وٌیذ در ایي ؽزایظ تایذ واهالً هزالة عالوٌذ تاؽیذ زا عمَط ًىٌذ 5
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دادُ ٍ هالن ارسیاتی غیز خشؽه اًجام  ایي زغر را  ) هسز تز ثاًیِ تاؽذ. 5/1زا  1/1 تایذ هسز( عزػر راُ رفسي عثیؼی 8زا  6هغافر هؾخـ )ززجیحا تزرعی سهاى راُ رفسي تا عزػر هؼوَل فزد. در یه  :)زغر زؼادل در ٍضؼیر حزور( ارزیابی سرعت راُ رفتي

عَل ثاًیِ تِ  12درجِ ( ٍ تِ جای اٍل تزگزدد. سهاى اًجام ایي فؼالیر چٌاًچِ حذاوثز  180، عدظ واهالً دٍر سدُ )هسز تِ عزف جلَ حزور وٌذ 3لذم یؼٌی  12ؽَد ٍ تِ اًذاسُ  دعسِ تلٌذ دارایاس رٍی فٌذلی  هی خَاّذ،اس عالوٌذ  ".دّذ لزار هی

  "(هی وٌذ.ثاًیِ عَل تىؾذ، زغر را غیز عثیؼی للوذاد  12اًجاهذ، زغر را عثیؼی، در غیز ایي فَرذ یؼٌی سهاًی وِ زغر تیؼ اس 

 

 

 

 ادل طبقه بندي کنیدسالمند را از نظر سقوط و عدم تع

  دل در ٍضؼیر تیؼ اس یه تار عاتمِ عمَط در یه عال گذؽسِ ٍ  اخسالل در زغر زؼا"عالوٌذ تا   یا "در ٍضؼیر حزور  اخسالل در زغر زؼادل بِ ّوراُ ،یه تار عاتمِ عمَط در یه عال گذؽسِ وِ هٌجز تِ آعیة ؽذُ اعر"عالوٌذ تا

تزای عمَط،  ٍ ولغین زجَیش وٌیذ. در فَرذ ٍجَد تیواری سهیٌِ ای هغسؼذ وٌٌذُ Dدارٍّای عالوٌذ را ارسیاتی وٌیذ ٍ در فَرذ ًیاس زغییز دّیذ. تزای عالوٌذ هىول ٍیساهیي لزار هی گیزد. "سقَطخغر باالی "هؾىل  ، در عثمِ "حزور 

زؼادل َصیه، عالوٌذ را تِ هسخقـ هغش ٍ اػقاب یا هسخقـ داخلی ارجاع غیزفَری دّیذ. عالوٌذ را تزای زجَیش ٍرسػ ّای تْثَد راُ رفسي، لذرذ ٍ عالوٌذ را تِ خشؽه هسخقـ ارجاع غیز فَری دّیذ. در فَرذ غیزعثیؼی تَدى هؼایٌاذ ًَرٍل
 ذ ؽَد وِ عالوٌذ در خغز تاالی احسوال عمَط لزار دارد.تِ فیشیَززاخیغر یا واردرهاًگز ارجاع غیز فَری دّیذ. در فَرذ ارجاع عالوٌذ تزای اخسالالذ فؾارخَى یا دیاتر یا اخسالالذ ؽٌاخسی، لی

 

  دارٍّای عالوٌذ را ارسیاتی وٌیذ ٍ در لزار هی گیزد.   "خغر هتَسظ سقَط"در عثمِ در هؼزك هؾىل "در ٍضؼیر حزور اخسالل در زغر زؼادل  ٍحذاوثز یه تار عاتمِ عمَط در یه عال گذؽسِ وِ هٌجز تِ آعیة ًؾذُ اعر "عالوٌذ تا

 ّیذ. ٍ ولغین زجَیش وٌیذ. عالوٌذ را تزای زجَیش ٍرسػ ّای تْثَد راُ رفسي، لذرذ ٍ زؼادل تِ فیشیَززاخیغر یا واردرهاًگز ارجاع غیز فَری د Dفَرذ ًیاس زغییز دّیذ. تزای عالوٌذ هىول ٍیساهیي

  هؼایٌِ ٍ وفؼ عالوٌذ را اس ًظز هٌاعة تَدى تزرعی وٌیذ.خای عالوٌذ را 
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 مداخالت آموزشی براي اصالح شیوه زندگی به منظور کنترل سقوط و حفظ تعادل

  عالوٌذی اىسًذگی عالن در دٍرؽیَُ اًجام زوزیٌاذ تذًی زؼادل تز اعاط وساب 

 آهَسػ ًىاذ ایوٌی تزای خیؾگیزی اس عمَط تز اعاط جذٍل سیز: 

 سقَطپیشگیری از 

 در راُ پلِ

خَردى در  زهیياز  پیشگیری

 آشپسخاًِ

زهیي خَردى در پیشگیری از 

 حوام

 اصَل کلی پیشگیری از زهیي خَردى ٍ سقَط زهیي خَردى در اتاقپیشگیری از 

تِ خلِ تِ خلِ ّا وف خَػ  ىدزثاتر و
 ٍعیلة گیزُ ّای هخقَؿ 

ٍ  اتزی غیزاعسفادُ اس دهدایی ّای  وف خَػ آؽدشخاًِ ًثَدىلیش 
 متزای حوا غیز لیش

ولیذ تزق ازاق در ًشدیه ززیي هحل تِ  ًقة
 درب ٍرٍدی 

اعسفادُ اس فٌذلی تا خایِ ثاتر تزای ًؾغسي ٍ اجسٌاب اس 
 ًؾغسي تز رٍی فٌذلی چزخ دار 

ًقة ؽذُ تز  هیلة اعسفادُ اس ًزدُ خلِ ٍ یا
 در سهاى تاالرفسي اس خلِ رٍی دیَار

ّای  س ٍاوظزدى اادُ ًىساعسف
 آؽدشخاًِ تزاق وٌٌذُ وف

العسیىی ـاعسفادُ اس خادری ّای خ
 هخقَؿ تزای وف حوام

 خزّیش اس خَؽیذى دهدایی رٍی فزػتز خسَ یا رٍفزؽی ى دزخْي وخزّیش اس 
  اعسفادُ اس وفؼ هٌاعة

 لثاط خَؽیذى در حالر ًؾغسِ لثِ ّای فزػ تِ خا زدىگیز ًىدلر در 

راُ خلِ ٍ خاگزد  در  چزاؽوزدى رٍؽي 
 خاییي رفسي اس خلِ ّا ٌّگام تاال ٍ

َدى وف ــش تــخؾه ٍ زوی
 آؽدشخاًِ

تز ًقة ؽذُ هیلِ ّای ادُ اس ــاعسف
 رٍی دیَار حوام تِ ػٌَاى دعسگیزُ

ِ ت در هغیز ػثَر ٍ هزٍر ٍعایل خاًِ ادىذًلزار 
آؽدش  خقَؿ در هغیز ازاق خَاب تِ زَالر ٍ

 خاًِ 

تِ وار تزدى ٍعایل ووىی تزای راُ رفسي هثل ػقا ٍ 
 اوز تِ عَر فحیحٍ

ػاری وزدى راُ خلِ ّا اس ّز گًَِ ٍعایل 
 اضافی

اس یه فٌذلی یا چْارخایِ  اعسفادُ
در  دٍػ دعسی ٍ یا تزای سیز دٍػ

 در حوام ًؾغسي فَرذ 

عین ٍعایل تزلی هثل زلَیشیَى رادیَ  وزدى رد

 اس وٌار دیَار …ٍ

ًشدیه تِ دیَار لزار گزفسي در هَلغ لذم سدى تِ ٍیضُ در 
 فضای تاس

خلة  چغثاًذى ًَار رًگی یا رًگ وزدى لثة
 خلة آخز اٍل ٍ

اعسفادُ اس ًَر هٌاعة تزای رٍؽٌایی ازاق در هَلغ 
 خَاب ؽة 

 اعسفادُ اس ػیٌه تا  ًوزُ هٌاعة تزای افالح تیٌایی خَد 

اعسفادُ اس زخر خَاب تا ارزفاع هٌاعة )ّز دٍ 
 خای عالوٌذ تِ سهیي تزعذ(

 اسحول تغسِ ّای سیاد تِ عَر ّوشهاىخَدداری 

 خزّیش اس خَؽیذى لثاط ّای تلٌذ لزار دادى زلفي در ًشدیىی هحل خَاب ٍ ًؾغسي 

ای ـاى تا عزاهیه ّـػذم خَؽؼ وف عاخسو
 لغشًذُ

چْار   خَدداری اس تاال رفسي اس ًزدتاى یا ایغسادى رٍی
 خایِ

  پیگیري

 تِ زین غیز خشؽه خظ خَراًذ دّیذ، ،عالوٌذ را عِ ّفسِ تؼذ خیگیزی ٍ تِ خشؽه ارجاع دٌّذ، در غیز ایي فَرذ .لزار گزفر، در فَرذ ارجاع عالوٌذ تِ عغَح زخققی تِ زین غیز خشؽه خظ خَراًذ دّیذ "سقَط باالیخغر "چٌاًچِ عالوٌذ وِ در عثمِ  -

 ارجاع دّذ. تؼذ عالوٌذ را خیگیزی ٍ تزای تزرعی الذاهاذ اًجام ؽذُ تِ خشؽهیه هاُ 

 لزار گزفر. تِ زین غیز خشؽه خظ خَراًذ دّیذ زا عالوٌذ را عِ هاُ تؼذ خیگیزی ٍ تِ خشؽه ارجاع دّذ. "سقَط خغر هتَسظ"چٌاًچِ عالوٌذ در عثمِ  -

  .وٌذ 


