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ُنمارس ما نشاء 
بشكل مضمون

منع حوادث السقوط، تحسين القدرة 
على التحّرك، وحفاٌظ على بيئة آمنة

ُتعتبر حوادث السقوط شائعة أكثر لدى البالغين، وبإمكانها تهديد 
استقاللنا والتأثير سلبّيا على جودة حياتنا. ُتفيد الحقائق أّن واحدا 

من بين كل ثالثة أشخاص بالغين يتعرض لحادثة سقوط على األقل 
مّرة واحدة في السنة. وُيؤدي عدد ال ُيستهان به من هذه الحوادث 

إلى كسور. تقع العديد من اإلصابات داخل المنزل. ُتساهم عوامل 
ُمعّينة كخلق بيئة آمنة وُمحافظة على نظام غذائّي سليم، إلى جانب 
النشاط الجسمانّي وتلّقي العالج الُمالئم، في منع حوادث السقوط.  

ما هي األسباب الشائعة لحوادث السقوط؟
تضاؤل بقوة العضالت  

نقص بالثبات العام وبتوازن الجسد  
ترّدي وضع الرؤية والسمع  

التأثيرات الجانبّية لألدوية  
تغذية غير سليمة  

العثرات واألغراض التي تعترض الطرَق داخَل المنزل    

كيف بإمكانكم منَع حوادث السقوط؟
واظبوا على نظام غذائّي سليم وعلى شرب سوائل بكميات كافية

تناولوا وجبات ُمنتظمة، واشربوا 8-ו1 كؤوس من الماء يوميّا  
من المهم التشديد على التنّوع بالنظام الغذائي، بحيث يشمل استهالَك الغذاء من جميع األصناف- الحبوب،    

البقوليّات، الُخضراوات والفواكه، األسماك، الدجاج ولحم البقر، البيض، الحليب وُمشتقاته، والدهون.
ال تتخّطوا تناوَل أيّة وجبة، كي ال تشعروا بحاالت دوار وبوهن عام.   

امتنعوا عن ُشرب المشروبات الكحوليّة.   

تابعوا عالجكم باألدوية مع الطبيب
أَعلِموا الطبيب عن جميع األدوية التي تتناولونها، بما في ذلك األدوية المأخوذة دون وصفة طبيّة، أو المكمالت الغذائيّة أو األدوية "الطبيعيّة".  

استشيروا الطبيب حوَل نوع األدوية، الدمج بينها، الجرعات الُمالئمة، وأوقات تناول هذه األدوية أيًضا.  
معلومة مهّمة: بإمكان األدوية الُمهّدئة أن تُؤدي إلى الضبابيّة في الرؤية وبالتالي لتعزيز خطر السقوط.  

وسائل ُمساَعدة ذات أهّمّية
استعينوا، حسب الحاجة، بأدوات وبُمستلزمات من أجل الحفاظ على ثباتكم وتوازنكم، على سبيل المثال:    

عصا للتوّكؤ أثناء المشي )ُعّكاز(، دّراج )هليخون(، أحذية ُمغلقة.
اخضعوا لفحوص للنظر والسمع، واستعينوا بنظارات وبسّماعات لألذن إذا اقتضت الحاجة.  

يوجد صناديق مرضى ويوجد مكابي
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ُيمّثل النشاط الجسمانّي الُمنتظم الدفاَع األفضل للجسم من حوادث السقوط
يُساهم النشاط الجسدّي في تحسين الحالة الصحيّة، إذ يُقّوي العضالت والعظام، ويُحّسن التوازن، الشعوَر العاّم وجودة الحياة.  

يوصى بتأدية نشاط جسمانّي لمدة ال تقّل عن ו3 دقيقة في اليوم، ولخمسة أيام على األقل في األسبوع. يُمكن البدء بشكل تدريجّي، بعشر دقائق   
لعّدة مرات خالل اليوم. النشاطات الموصى بها:

تمارين رياضيّة للحفاظ على قوة العضالت، التوازن والليونة.  ●
نشاطات ُمسلّية: الرقص، مجموعات لتعليم الُجمباز، تمارين التاي تشي – أُثبت على أنّها األفضل للوقاية من حوادث السقوط.  ●

المشي.   ●

 يجب التطّرق لكل ما ُذكر في هذه النشرة كتوصية عامة للسكان الُمعافين صّحّيا. 
 ُيمنع األخذ بما ُذكر في النشرة كبديل الستشارة غذائّية شخصية. الرجاء التوجه 

الختصاصي تغذية للحصول على استشارة شخصية.
استشارة مهنّية: ياعيل روط، إيالت شور، دكتور زوريان ردوِمسلسكي

للمعلومات والتفاصيل حول ُملحقات للُمساعدة في األداء اليومّي: 
www.azarim.org.il :"موقع "مساعدات

www.yadsarah.org.il/images/katalog.pdf :"موقع منّظمة "يد سارة
www.milbat.org.il :"موقع "ميلبات

خلق بيئة آمنة، المواظبة 
على النشاط الجسدّي، نظام 
غذائّي سليم وبعض القواعد 

البسيطة، بإمكانها منع 
حدوث حاالت السقوط. 

توّجهوا للطبيب في الحاالت التالية:
إذا وقعتم أكثر من مرتّين في العام األخير، وأيضا إذا ترنّحتم وكنتم على وشك السقوط.  

إذا كنتم بحاجة لعالج طبّي نتيجة لحادثة سقوط )يتضّمن ذلك المكوث في المشفى(.  
إذا تواجدت لديكم صعوبات في المشي أو مشاكل في التوازن.  

للحصول على توجيهات لكيفيّة تحسين القدرة على 
الحركة، قوة العضالت وتوازن الجسد- استشيروا ُمعالجا 
فيزيائيّا أو أحد الُمتخّصصين في العالج الوظيفّي بإحدى 

المؤسسات العالجيّة التابعة لصندوق مّكابي.

!

ال ُتتيحوا الفرصة للخوف 
من السقوط بأن يمنعكم من 

ممارسة النشاطات. فالنقص 
بالنشاط والحيوّية ُيعزز خطر 

السقوط!


