
 

 

 Kullanacağınız terliğin kaymaz tabanlı 

olmasına dikkat edin, 

 

 Vücudunuza bağlı diren, sonda, serum gibi 

bağlantıların ayrılıp size zarar vermemesi 

için yatak, tekerlekli sandalye gibi 

yerlere tespi t i  gerektiğinde 

hemşirenizin önerilerine uyun, onun uygun 

görmediği alanlara taşımayın, 

 
 Kullanılan tekerlekli ekipmanlar park 

halinde iken frenlerinin kilitli olmasına 

dikkat edin, 

 
 Birimler arası transferlerde görevli 

personel size refakat edecektir. Uzun süre 

yatak  istirahati  sonrasında  ve  a m e l i y a t 

s o n r a s ı d ö n e m d e hemşirenizin ve 

hekiminizin onayı ile uygun yöntem ile 

ayağa kalkmanız gerekmektedir, 

 
 Hareket ve egzersizler konusunda doktor 

ve hemşirenize danışmaya özen gösterin, 

 
 Banyo, tuvalet gibi ihtiyaçlarınız için 

mutlaka refakatçinizden yardım alın, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ” K a y g a n Z e m i n T a b e l a s ı ” 

gördüğünüzde daha dikkatli olun, 

 
 Yatak kenarlıklarının sürekli yukarıda 

tutulmasına dikkat edin. 

 
 Bu broşürü saklayınız ve sizden sonra 

hastayı devir alacak refakatçiye veriniz. 
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 Hastanelerde en sık görülen 

kazalardan biri de düşmelerdir. Düşmeler 

tedavi ve bakım sürecinin uzamasına 

neden olabilmektedir. Düşme riskleri 

alınacak basit önlemlerle ortadan 

kaldırılabilir. 

 Hastane ortamı, vücut aktivitelerinde 

değişmeler, özürlülük, yaşlılarda unutkanlık, 

görme, işitme kaybı, kas kuvvetinin 

azalması fiziksel ve düşünsel 

yetersizlikler veya tedavi süreci düşme 

riskini artırmaktadır. 

 Hastalığına bağlı (baş dönmesi, denge kaybı 

gibi) veya beklenmedik (ayağın kayması ,  

takı l ıp  düşme gibi) nedenlerden dolayı 

hastanın düşmesi ciddi ve istenmeyen 

hasarlara neden olabilmektedir. 

 Hastalıkla mücadele edilen bu süreçte 

beklenmeyen (istenmeyen) bu gibi hasarlar 

mevcut hastalığın seyrini 

etkileyebilmektedir. 

 Hastanemize kabulü- 

nüz sırasında hemşire 

tarafından düşme 

riski analizi yapılır 

ve düşme riski 

tespit edilen 

hastalarımız için   

Düşme figürü 

hazırlanarak  yatak 

başına  veya kapıya  

asılır. Lütfen yerini değiştirmeyiniz.  

 

 

 DÜşmelerin önlenmesinde hasta 

yakınlarına (refakatçilere) da önemli 

görevler DÜşmektedir. Bu görevler; 

 
 Yapılan analizlere göre risk grubunuza 

yönelik alınan tedbirlere uyulması, 

 
 Hemşire ve diğer personelin DÜşme riskini 

engellemek için oda içinde yapacağı 

düzenlemelere uyulması ve değişiklik 

yapılmaması, 

 
 Hastaların tuvalet ihtiyacı, tetkik, gezme 

gibi yataktan kalkmasını gerektiren 

durumlarda onlara mutlak eşlik edilmesi, 

kesinlikle yalnız bırakılmamaları, 

 
 Çeşitli nedenlerle hastanın yanından bir 

süreliğine ayrılınacak ise, görevli hemşire 

ve personele haber verilmesi, 

 
 Hastada bilinç bulanıklığı, uyku hali, 

baygınlık gibi yeni durumların 

gözlemlenmesi halinde görevlilere bilgi 

vermekte tereddüt edilmemesidir. 

 Sayın hasta/hasta yakınlarımız 

aşağıdaki tedbirleri uygulayarak veya 

uygulatarak olası DÜşme durumlarını 

engelleyebilirsiniz. 

 
 Yattığınız veya oturduğunuz yerden 

yavaşça kalkın ve adım atmadan önce biraz 

bekleyin, 

 
 Daha yavaş yürüyün, başınız dönerse 

oturduğunuz yerde kalın veya hemen bir 

yere oturun, 

 
 Karanlık bir odaya girmeden önce ışığı 

açın, 

 
 Telefon, gözlük, işitme cihazı, protez gibi 

sÜrekli kullanmanız gereken nesneleri 

uzanmadan ulaşabileceğiniz bir mesafede 

tutun, 

 
 DÜşme riskini artırabilecek olan 

yaşınız, hastalığınız, kullandığınız ilaçlar 

gibi konularda hemşirelerinizin 

yönlendirmelerine uyumlu olun, 

 
 Kullanılan ekipmanlar sizi en az riske 

sokacak şekilde dÜZenlendiğinden 

yerlerini değiştirmeyin, 

HASTA DÜŞMELERİNİN 

ÖNLENMESİNDE HASTA VE 

YAKINLARININ 

(REFAKATÇİLERİN) DİKKAT 

ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

                   DÜŞME RİSKİ 


