
הולכים
על בטוח

מניעת נפילות, שיפור 
ניידות וסביבה בטוחה

יש קופות חולים ויש מכבי

נפילות בגיל מבוגר הן שכיחות ועלולות לסכן את העצמאות 
ואת איכות החיים שלנו. העובדות הן, שאחד מתוך שלושה 

אנשים מבוגרים נופל לפחות פעם אחת בשנה. חלק ניכר 
מהנפילות גורמות לשברים. פגיעות רבות קורות בבית. יצירת 

סביבה בטוחה והקפדה על תזונה נכונה, פעילות גופנית 
וטיפול תרופתי יכולות לעזור במניעת נפילות.

מהם הגורמים השכיחים לנפילות?
ירידה בכוח השרירים   

ירידה ביציבות ובשווי המשקל   

ירידה בראייה ובשמיעה   

תופעות לוואי של תרופות   

מצב תזונתי ירוד   

מכשולים וחפצים שחוסמים את הדרך בבית   

כיצד תוכלו למנוע נפילות?
הקפידו על תזונה נכונה ועל שתייה נאותה

אכלו ארוחות מסודרות ושתו 10-8 כוסות מים ביום.   

חשוב להקפיד על תזונה מגוונת המכילה את כל קבוצות המזון - דגנים, קטניות, ירקות ופירות, דגים, עוף    

ובקר, ביצים, חלב ומוצריו, שומנים.
אל תדלגו על ארוחות כדי שלא תסבלו מחולשה ומסחרחורות.   

הימנעו משתיית משקאות אלכוהוליים.   

בדקו את הטיפול התרופתי עם הרופא
דווחו לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים כולל תרופות ללא מרשם, תוספי מזון ותרופות "טבעיות".   

התייעצו עם הרופא לגבי סוג התרופות, השילוב ביניהן, המינון המתאים וזמני הנטילה.   

חשוב לדעת: תרופות לשינה עלולות לגרום לטשטוש ולהגביר את הסיכון לנפילה.    

אמצעי עזר חשובים
השתמשו  בעזרים לשמירה על יציבות לפי הצורך, כגון: מקל הליכה, הליכון, נעליים סגורות.    

בדקו את הראייה והשמיעה והשתמשו במשקפיים ובמכשיר שמיעה לפי הצורך.   



יש קופות חולים ויש מכבי

פעילות גופנית סדירה היא ההגנה הטובה ביותר מפני נפילות
פעילות גופנית תורמת לבריאות הכללית, מחזקת את השרירים והעצמות, משפרת את שיווי המשקל, את ההרגשה    

הכללית ואת איכות החיים.
מומלץ לבצע פעילות גופנית במשך 30 דקות לפחות ביום    

ולפחות 5 ימים בשבוע. אפשר להתחיל בהדרגה, ב-10 דקות מספר פעמים במשך היום. הפעילויות המומלצות:  
תרגילים לשמירה על כוח שרירים, שיווי משקל וגמישות.	 
פעילויות מהנות: ריקוד, קבוצות התעמלות למניעת נפילות, תרגילי טאי צ'י - הוכחו כיעילים במיוחד במניעת נפילות.	 
הליכה.	 

 יש להתייחס לאמור בעלון זה כהמלצה כללית לאוכלוסייה הבריאה. אין מן 
 האמור להחליף ייעוץ תזונתי אישי. אנא פנו לדיאטנית במכבי לקבלת ייעוץ אישי.

ייעוץ מקצועי: יעל רוט, איילת שור, ד"ר זוריאן רדומיסלסקי

למידע על אביזרי עזר לתפקוד יומיומי: 
www.azarim.org.il  :אתר עזרים

www.yadsarah.org.il/images/katalog.pdf  :אתר יד שרה
www.milbat.org.il  :אתר מ.י.ל.ב.ת

ניתן למנוע נפילות על 
ידי יצירת סביבה בטוחה, 

הקפדה על פעילות 
גופנית, תזונה נכונה 

ומספר כללים פשוטים.

פנו לרופא במקרים הבאים:
אם נפלתם יותר מפעמיים בשנה האחרונה וגם אם "כמעט" נפלתם.   

אם נזקקתם לטיפול רפואי בעקבות הנפילה )כולל אשפוז(.   
אם ישנו קושי בהליכה או בשיווי המשקל.   

לקבלת הנחיות לשיפור יכולת התנועה, 
כוח השרירים ושיווי המשקל – התייעצו עם 

פיזיותרפיסט או עם מרפא בעיסוק במכונים 
הפיזיקליים של מכבי.
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אל תתנו לפחד מנפילה 
למנוע פעילות.

 חוסר פעילות מגביר 
את הסכנה לנפילות!


