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Sevgili Hastalarımız,
Düşme, günlük yaşantınızda ortaya çıkabilecek,
yaralanmanıza ve hastanede sağlık bakımınızın uzamasına
neden olacak, fakat alınacak basit önlemler ile
engellenebilecek bir durumdur. Yatışınız esnasında;
hastane genel kuralları ve tedavi süreciniz hakkında
hemşireniz tarafından eğitim verilecektir. Düşme riskiniz
hastanemize yatan her hasta için kullanılan uluslararası bir
ölçekle değerlendirilecektir. Düşme riskiniz tespit edilirse,
hemşireniz tarafından bileğinize yeşil bir kol bandı takılıp,
odanızın kapısına “Dört Yapraklı Yonca” figürlü kartımız
asılacaktır. Hastanemiz tarafından bu konuda alınmış
önlemlere ve hemşirenizin önerilerine uymanızı önemle
rica ederiz.
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Düşmeleri Önleyebilmek İçin;
Hastanede kalacağınız odanızda bulunan;
• Banyonun, tuvaletin yerini ve ışıklandırma düğmelerini,
• Hemşire çağrı sisteminin yerini ve kullanımını hemşireniz
size tanıtacaktır.
Servise yattığınız süre içinde yeni bir ilaç başlandıysa
(kalp-tansiyon düzenleyici, sakinleştirici, uyku verici ya da
kabızlığı gidermek için) yalnız başınıza ayağa kalkmamanız size
iletilecektir. Lütfen hemşirenizden yardım isteyiniz.
Su,

bardak,

telefon,

gözlük

gibi

kişisel

eşyalarınızı

uzanabileceğiniz bir mesafede bulundurunuz. Bu tür eşyalarınıza
ulaşamıyorsanız yakınınızdan/hemşirenizden yardım isteyiniz.
Refakatli bir odada kalıyorsanız ve refakatçinizin yanınızdan
ayrılması gerekiyorsa, hemşirenizi bu durumdan haberdar ediniz.
Ameliyat sonrası ilk defa ayağa kalkarken hemşirenizin bilgisi ve
kontrolünde, görevli personelimiz size eşlik edecektir.
Yatakta uzun süre yatmak durumunda olduğunuzda ve ani olarak
ayağa kalktığınızda başınız dönebilir ve düşebilirsiniz. Ayağa
kalktığınızda 5 dakika yatağınızda oturunuz ve baş dönmeniz
yoksa kalkmayı deneyiniz.
Ayağa kalktığınızda başınız dönmeye başlarsa ve yanınızda
kimse bulunmuyorsa, yavaşça yere oturunuz ve yardım isteyiniz.
Başınızın dönmesi geçer diye ayakta durmaya devam ederseniz,
düşüp ciddi şekilde yaralanabileceğinizi unutmayınız.
Tuvalette kendinizi kötü hissederseniz, lütfen ayağa kalkmadan
önce yakınınızı ya da hemşire çağrı zilini kullanarak hemşirenizi
çağırınız ve hareket etmeden güvenli bir şekilde oturunuz.
Tabanı kaymayan ve ayağınıza uygun topuklu olmayan bir terlik
kullanınız.
Hemşireniz güvenliğiniz için yatak korkuluklarını kaldırmışsa, siz
ve yakınınız hemşirenize sormadan korkulukları indirmeyiniz.
Odanız karanlıkken ayağa kalkmayınız, yatak başındaki lambanızı
yakınız, eğer yakamıyorsanız hemşirenizden yardım isteyiniz.
Eğer bir protez kullanıyorsanız, gözlük ya da işitme cihazı
takıyorsanız, ayağa kalkmadan önce takınız. Yürümeye yardımcı
bir araç (baston, walker vb.) kullanıyorsanız, ayağa kalkarken bu
araçlarınızı kullanınız.
Eğer yerler ıslanmışsa veya ıslak zemin levhası konulmuşsa zemin
kuruyana kadar lütfen ayağa kalkmayınız.
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Evde Alınabilecek Önlemler
Hastanemizden taburcu olduktan sonra evinizde de düşmelere
karşı tedbirli olmanız için alabileceğiniz önlemler aşağıda
sıralanmıştır:
Örtü, kilim, paspas v.b kaymaya yol açabilecek örtüleri yere
sabitleyiniz ya da kaldırınız.
Banyo ve tuvalet zemini kaygansa yüzeyi kaymayan
malzemelerle destekleyiniz.
Yürümede

zorluk

yaşıyorsanız

evinizde

koridorlara,

merdivenlere, banyo/tuvalet yatak kenarlarına korkuluklar
taktırınız.
Evinizin merdivenlerinden ve koridorlarından çıkıntısı olan ve
takılmanıza yol açabilecek eşyaları kaldırınız. Bu alanların iyi
aydınlatıldığından emin olunuz.
Düşmenize yol açabilecek olası ilaçların yan etkileri hakkında
doktorunuzdan ve hemşirenizden bilgi alınız.
Uykusuzluk ve ishal gibi sorunlar baş dönmesine ve halsizliğe
yol açabildiğinden düşmelere zemin oluşturur. Bu durumlarda
ani hareketlerden kaçınınız ve yardım alınız.

