
 

 

 

 

 سطحهمپلکان و سطوح غیر -ایمن سازی منزل 

 

 

 خوانیم: در این مقاله می 

 بیمار فرسایش مغز، در صورت امکان، منزل خود اوست. نگهداری بهترین مکان 

 .به منظور جلوگیری از افتادن و صدمه دیدن بیمار، منزل او را ایمن کنید  

 گیرانه از بین ببرید.تمهیدات پیشهای دارای پله را با نیاز رفت و آمد بیمار به مکان 

  مجهز کنید. دارسطح شیببرای ورود و خروج بیمار از منزل، پلکان ورودی را به  

 دار را به مراقبت کننده آموزش دهید.نحوه درست استفاده از صندلی چرح  

  با نوار شبرنگ تجهیز کنید.آنرا وسایل اضافی را از مسیر رفت و آمد بیمار حذف کرده و  

 

 در منزل فرسایش مغزنگهداری بیماران 

شود، در صورت می، بهتر است مادامی که نیازهای ایمنی آنان تأمین فرسایش مغزبیماران مبتال به 

ریزی، منزل بیمار را شما باید با خالقیت و برنامه نزل و محل آشنای خود زندگی کنند.امکان در م

 .آید، از پیش آماده کنیدو بوجود میاها و نیازهای اناییبرای مقابله با حوادثی که در اثر تغییرات تو

  

 گیری است توجه کنیدبه تغییراتی که در بیمار در حال شکل

کند که گانه، و فیزیک بدن بیمار ایجاد میدر مغز، حواس پنج مختلفی فرسایش مغز تغییراتبیماری 

 .مطالعه کنید کلیات – ۱ایمنی منزل  مقالهشرح کلی این تغییرات را در  گذارند. بر ایمنی وی اثر می

   

 ی دارای اختالف سطح و پلکانهاایمن سازی مکان

توجه  یی که دارای پله هستند چاره اندیشی کنید. هاخطر بیمار به مکانبرای دسترسی آسان و بی

به  آید.حساب میبزرگترین مشکالت ایمنی بیمار به داشته باشید که خطر سقوط و افتادن، از

 :ی زیر توجه کنیدهاتوصیه

 ها و حمام در طبقه فوقانی است. اگر اتاق خواب در منازل دوپلکس، معموالً اتاق خواب

ترین اقدام، انتقال اتاق خواب وی به طبقه بیمار در طبقه باالی منزل است، اولین و مهم

 .همکف است

  انتقال اتاق خواب، در مورد حمام هم چاره جویی کنید. استحمام بیمار در همزمان با

طبقه فوقانی، با پیشرفت بیماری و درصورت عدم دسترسی به آسانسور، غیر ممکن 

 خواهد شد.
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 آیند. ولی پلکان پلکان طبقه باال و زیر زمین برای بیمار مناطق ممنوعه به حساب می

ی هابا پیشرفت بیماری و احتمال بروز ناراحتیورودی منزل مشمول این قانون نیستند. 

فیزیکی دیگر مانند آرتروز، باال و پایین رفتن از پلکان ورودی منزل نیز برای بیمار مشکل 

 .شودممکن میو در نهایت غیر

 را با نوارهایی  هامدت، کم کردن خطر سقوط از این پلکان است. لبه پلهراه حل میان

کنند بپوشانید. ترجیحاً، خوردن بیمار جلوگیری میند و از ُسرکنکه اصطکاک ایجاد می

 .رنگ این نوارها باید با رنگ خود پله متباین باشد که بیمار آنها را بهتر ببیند

 پله راه حل میان مدت دیگر، نصب نرده و دستگیره در ارتفاع مناسب، روی دیوار راه

تعادل خود را حفظ کند و از احتمال سقوط تواند ، بیمار میهااست. با اتکا به این نرده

 د.خود کم کن

 

 دارایجاد سطح شیب

 دار مدت برای برطرف کردن مشکل پلکان ورودی منزل، ایجاد سطح شیبراه چاره دراز

را هرچه زودتر آماده و قابل بهره  دارشیببا شیب مالیم است. بهتر است سطوح 

 .آماده باشند ،برداری کنید که در زمان نیاز

  ممکن است، این  دارصندلی چرخزمانی که حمل و نقل بیمار فقط به کمک

 دارشیبکنند. سطوح ورود و خروج وی را از منزل عملی و آسان می دارشیبسطوح 

 دارصندلی چرخبه آسانی بتواند  مراقبت کنندهباید با شیب مالیم ساخته شوند تا 

 .ردبحامل بیمار را روی آن هل دهد و باال ب

  عقب برید، باید حتماً عقبپایین می دارشیبدقت کنید زمانی که بیمار را از سطح

 ت.حتمی اس دارصندلی چرخشدن و افتادن بیمار از حرکت کنید. در غیر اینصورت، پرت

  در سطح شهر ما،  دارشیبدقت کنید. بسیاری از سطوح  دارشیبدر ساخت سطح

اند و صاحبان ساختمان فقط از خود دلیل شیب بسیار تندشان، غیر قابل استفادهبه

 .ی بسازید که مشکلتان را حل کنددارشیباند. شما سطح رفع تکلیف کرده

  ۱۲۰باید  دارشیبسانتیمتر ارتفاع، طول سطح  ۱۰مطابق استاندارد جهانی، برای هر 

متر، طول سانتی ۳۰دیگر، برای هر پله به ارتفاع عبارتمتر باشد. بهسانتی

 .متر خواهد بودسانتی ۳۶۰ دارشیبسطح 

 که با نیروی دستان خود بیمار حرکت  یدارصندلی چرخ  استاندارد فوق، برای استفاده

نجام این عمل ناتوان معموالً از ا فرسایش مغزکه بیمار آنجاکند تعیین شده است. ازمی

توانید برای شود، میانجام می مراقبت کنندهتوسط  دارصندلی چرخ و هدایتاست 

و  را حدود نصف استاندارد فوق،  دارشیبمتر، طول سطح سانتی ۳۰هر پله به ارتفاع 

 د.متر، در نظر بگیریسانتی ۱۵۰حد اقل 

  آسانی و بدون خطر ُسربتواند به مراقبت کنندهدار بسازید تا را عاج دارشیبسطح

 .باال یا پایین هدایت کندرا به دارصندلی چرخخوردن، 

  کند، حتماً باید ترمز هر دو چرخ را را رها می دارصندلی چرخ مراقبت کنندههر زمان که

ممکن است حرکت کند و بیمار از آن بیفتد  دارصندلی چرخصورت، گیر کند. در غیر ایندر

 .و آسیب ببیند

  

 



 

 

 ایمن سازی مسیر آمد و رفت بیمار

را به دقت بازرسی کنید و وسایل و لوازمی را که  فرسایش مغزمسیر رفت و آمد بیمار مبتال به 

 .ممکن است ایجاد خطر کند از سر راه بردارید

 یا کاشی لغزنده پهن شده باشند به ی کوچک به ویژه وقتی که روی سرامیک هافرش

برید که آنها محکم در جای خود بکار خوردن خطرناک هستند. یا تمهیدی بهعلت ُسر

 .ثابت بمانند یا آنها را از سر راه بردارید

 و چهارچوب هاسطح بودن موزاییک کف راهروها و اتاقهمی فرش و موکت، ناهالبه ،

 .خوردن بیمار و افتادن وی شوند توانند باعث سکندریدرها همه می

  تراکم میز و صندلی در مسیرهای حرکت بیمار خطرآفرین است. پای بیمار ممکن است

ی شبانه، باعث افتادن بیمار هابه آنها گیر کند و صدمه ببیند یا در تاریکی و سردرگمی

را از شوند. وسایل اضافی را از سر راه بیمار بردارید. خصوصاً، مسیر حرکت بیمار 

 .پراکندگی اسباب بازی کودکان پاکسازی کنید

  مسیر دسترسی به توالت را، با نصب نوار شبرنگ، برای بیمار آسان کنید. پیدا کردن

توانید کلمه روی درب توالت تصویری نصب کنید که نمایانگر کاربرد آن محل باشد. می

 .توالت را در سطح دید بیمار، روی درب بنویسید

  

 


