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روی پایتان بایستید

از زمین خوردن
جلوگیری کنید

PREVENT FALLS
stay on your feet!

Vancouver Coastal Health Seniors Fall and Injury Prevention Initiative
fallprevention.vch.ca Revised March 2012

جلوگیری از زمین خوردن
برای حفظ زندگی سالم و غیر وابسته مهم می باشد .زمین خوردن دلیل اول مرگ و یا بستری شدن ناشی
از آسیب دیدگی در بیمارستان و یکی از دالئل عمده اقامت در مراکز مراقبتی مسکونی می باشد .اگرچه
زمین خوردن می تواند برای هر کسی و در هر زمانی اتفاق بیافتد ،نتایج آن معموال ً با باالتر رفتن سن ،جدیتر
می شود.
قدم اول در جلوگیری از زمین خوردن ،درک علل آن
و وقوف به این امر می باشد که بسیاری از زمین
خوردگی ها قابل پیشبینی و جلوگیری می باشند.
این کتابچه به شناسائی بعضی از دالئل زمین
خوردن کمک کرده و تغییراتی ساده و عملی را به
همراه انتخاباتی بهتر به شما پیشنهاد
می کند که می توانید به منظور فعال ماندن،
عدم وابستگی و روی پای خود ایستادن از آنها
استفاده کنید.
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علتهای زمین خوردن

دلیل بهخصوصی که چرا مردم زمین می خورند وجود ندارد .معموال ً زمین خوردن هنگامی که یک سری
وقایع بطور همزمان به وقوع می پیوندند ،اتفاق می افتد .دالئل زمین خوردن را غالبا ً عوامل خطرساز می
نامند .هر چه عوامل خطرساز بیشتر باشد ،احتمال زمین خوردن بیشتر می شود .برای مثال ،اگر در روز
روشن ،بدون هیچ عجله ای ،در راهروی خانه راه می روید ،احتمال زمین خوردن بسیار ضعیف می باشد .ولی
اگر ،نیمه شب باشد ،چراغی روشن نباشد ،کفش ها در وسط اتاق باشند ،و شما برای رفتن به دستشوئی
در عجله باشید ،احتمال زمین خوردن شما بسیار بیشتر است.
برخی مردم فکر می کنند که زمین خوردن جزئی طبیعی از فرایند مسن شدن است و به هیچ وجه نمی
توان جلوی آنرا گرفت و یا برای خودشان اتفاق نمی افتد.

حقیقت این است :زمین خوردن جزئی طبیعی از فرایند مسن شدن نیست و برای جلوگیری از آن کارهای
بسیاری می توان کرد.
این کتابچه بعضی از عوامل اصلی خطرساز را که باعث زمین خوردن شده شناسائی کرده و پیشنهاداتی
ارائه می دهد که توسط آنها می توانید از احتمال زمین خوردن بکاهید .اگر در مورد هر یک از علتهای
زمین خوردن و یا راههای پیشگیری از آن به اطالعات بیشتری نیاز دارید ،با پرستار مراقبتهای بهداشتی خود
صحبت کنید.
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بینایی

داشتن بینایی خوب برای تردد سالم در محیط خانه و اجتماع مهم است .هنگامی که سن ما باال
میرود ،بینایی ما نیز به طور طبیعی دچار تغییرهایی میشود که بر میزان دیدمان اثر میگذارد .برخی از
این تغییرها عبارتند از حساسیت پیدا کردن به سطوح شفاف ،مشکل دید در شب ،و احتیاج داشتن به
زمانی طوالنیتر برای عادت کردن چشمها هنگامی که از اتاقی روشن به اتاقی تاریک میرویم .همچنین
کسانی که سالمند میشوند بیشتر در معرض ابتال به برخی از بیماری های چشمی قرار میگیرند .این
بیماریها عبارتند از آب سیاه ،آب مروارید ،دژنراسيون ماكوال (اختالل تغییر شکل چشم در اثر کبر سن) و
رتینوپاتی دیابتی (نوعی بیماری شبکیه چشم).
آیا شما:
هر دو سال یک بار چشم پزشکتان را
میبینید؟
شیشه های عینکتان کثیف یا خراشیده اند؟
متوجه شده اید که به نور بیشتر حساس
گشته اید؟
مطالعه برایتان مشکل است یا از این کار
پرهیز میکنید؟
چکار می توانید بکنید:
بطور مرتب چشم هایتان را نزد چشم
پزشک برای شناسائی بیماری های چشمی
ناشی از سن مانند آب مروارید و آب سیاه،
چک کنید.
از رنگ های متفاوت یا براقتر برای
عالمتگذاری اشیایی در منزل که به آنها
احتیاج دارید مانند کلید برق ،دستگیره ها
یا نرده ها استفاده کنید.
نوارهای رنگی مختلفی را بر لبه پله ها نصب کنید تا عمق هر پله را ببینید.
برای بهبود در امر دیدن ،شیشه های عینک خود را تمیز کنید.
مقدار نور را در تمام منزل بیشتر کنید.
از چراغ های خواب بخصوص در مسیر بین اتاق خواب و دستشوئی استفاده کنید.
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خطرکردن

خطر کردن و خود را در موقعیتهای ناامن قرار دادن میتواند احتمال زمین خوردن را افزایش دهد .با دقت در
فعالیت های روزمره ببینید که آیا راهی امنتر برای انجام کارهای روزانه وجود دارد یا نه .اگر جواب شما به
یکی از سوال های زیر بلی می باشد ،ممکن است شما ریسک کرده و خود را در معرض خطر قرار می دهید.
آیا شما:
هنگامی که می خواهید چیزی را بگیرید ،باالی مبلمان می روید؟
عوامل خطرناکی را در منزل می بینید ولی آنها را درست نمی کنید؟
اجسام سنگین را خود حمل می کنید؟
دمپائی پشتباز یا جوراب در خانه می پوشید؟
برای انجام کارها یا سر وقت بودن عجله می کنید؟
بجای درخواست کمک خود کارها را انجام می دهید؟
با انجام کارهای زیاد دچار خستگی بیش از حد می شوید؟
از پله ها باال و پائین می روید در حالی که بسته هایی با هر دو دست حمل می کنید؟
چکار می توانید بکنید:
از چهارپایه ای محکم و دسته دار برای دستیابی
به نقاط بلند استفاده کنید.
مناطق خطرناک را در منزل تعمیر کنید.
وسائل را در قفسه های پائین قرار دهید.
وسائل مورد استفاده روزانه را در
دسترس بگذارید.
کفش های بند دار مقاوم با کف هایی که لیز
نمی خورند بپوشید.
در موقع راه رفتن سعی کنید که عجله نکرده
و حواستان پرت نشود .به مسیر خود خوب
نگاه کنید.
برای جابجا کردن اجسام درشت یا سنگین
کمک درخواست کنید.
سعی کنید که حالت خود را بسرعت عوض
نکنید و تعداد حرکت های ناگهانی را به
حداقل برسانید.
اگر استفاده از واکر یا عصا به شما توصیه
شده است ،از آنهااستفاده کنید.
سعی کنید که همیشه یکدست را برای
گرفتن نرده حتی در هنگام حمل اجناس ،آزاد
نگاه دارید.
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استفاده از دارو

مهم است که داروهای خود را بشناسید و آنها را طبق دستور پزشک مصرف نمایید .سرگیجه،
خوابآلودگی یا از دست دادن تعادل برخی از عوارض جانبی منفی این داروهاست که میتوانند باعث زمین
خوردن فرد شوند .افراد سالمندتری که چهار دارو یا بیشتر در روز مصرف میکنند ،از جمله داروهایی که
بدون نسخهی پزشک میتوان تهیه کرد یا داروهای گیاهی ،بسیار بیشتر در معرض خطر زمین خوردن
هستند .داروهای خواب احتمال زمین خوردن را افزایش می دهند .داروهای مسکن ،ضد افسردگی و
روانپریشی می توانند باعث کاهش هوشیاری فکری ،کم شدن تعادل و اختالل در راه رفتن و کم شدن فشار
خون در حالت ایستاده شوند .ترکیب الکل و داروهای معمولی نیز می تواند روی تعادل شما تاثیر گذاشته و
باعث افزایش خطر زمین خوردن شود.
آیا شما:
از چهار دارو یا بیشتر استفاده می کنید؟
برای خوابیدن از دارو استفاده می کنید؟
در انجام دستورات یا پیشنهادات مصرف دارو کوتاهی می کنید؟
مشروبات الکلی را بیشتر از حد پیشنهادی راهنمای مصرف با خطر کمتر ( 9بار اندازه استاندارد در هفته)
می نوشید؟
چکار می توانید بکنید:
دلیل استفاده از هر دارو را بدانید.
فقط از داروهای خود استفاده بکنید.
تمام داروهای نسخه ای و غیر نسخه ای خود را از یک داروخانه تهیه کنید.
دکتر یا دکتر داروسازتان را بصورت مرتب برای مرور کردن داروهای خود ببینید.
ضمن اینکه به دکتر و دکتر داروسازتان
در مورد مقدار مصرف الکل خبر می
دهید ،آنرا باندازه مصرف کنید.
لیستی از داروهای خود داشته باشید
و آنرا با خود برای مالقات با دکتر یا
داروسازتان بهمراه بیاورید.
چنایچه داروها شما را دچار سرگیجه
یا خواب آلودگی می کنند ،به دکتر یا
داروسازتان اطالع دهید.
اثرات جانبی تمام داروهای مصرفی
خود را بدانید.
تمام داروهایی که دیگر مصرف نمی
کنید یا تاریخ مصرفشان گذشته
است را به داروخانه برگردانید.
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بیماری

بیماری مزمن به عارضهای گفته میشود که زمان زیادی بهطول میانجامد و در بیشتر موارد عالج ناپذیر
است (مانند آرتروز ،سکته مغزی ،سرطان یا بیماری قلبی ).بیماری حاد آن است که دوره کوتاهی داشته و
ناگهانی شروع می شود (مانند سرما خوردگی یا عفونت گلو) .هر دو بیماری های مزمن و حاد احتمال زمین
خوردن را افزایش می دهند .هر چه بیماری های مزمن بیشتری داشته باشید ،بیشتر در خطر زمین خوردن
هستید .به همین صورت امکان زمین خوردن شما در هنگام بیماری ،خستگی یا ناراحتی بیشتر می شود .اگر
بیمار هستید ،برای هر روزی که در تخت می مانید ،حداقل به سه روز فعالیت احتیاج دارید تا بتوانید نیروی از
دست رفته معمول خود را بدست بیاورید .برای نیرومند ماندن ،فعالیت داشتن عامل بسیار مهمی است.
آیا شما:
بیماری بلند مدت یا بیماری که روش زندگی روزمره شما را تحت تاثیر قرار می دهد ،دارید؟
باسانی دچار خستگی می شوید؟
بدلیل بیماری یا وضعیت مزمن دچار درد هستید؟
بخاطر سالمتی خود در هر فعالیتی شرکت نمی کنید؟

چکار می توانید بکنید:
در مورد بیماری یا شرایط خود آگاهی پیدا کنید.
در صورت داشتن بیماری بلند مدت یا بیماری که روش زندگی روزمره شما را تحت تاثیر قرار می دهد ،به یک
گروه پشتیبانی ملحق شوید.
اینکه چطور می توانید با داشتن بیماری تا حد توان فعال بمانید را یاد بگیرید.
بعد از هر بیماری حاد سطح فعالیت خود را تدریجا ً به حد معمول افزایش دهید.
تا زمانیکه قوایتان کامالً برنگشته است ،از سرویس هایی مانند تحویل نامه دم در ،خدمتکار خانه و
تحویل مایحتاج دم در استفاده کنید.
مقادیر زیادی مایعات نوشیده و غذای
سالم بخورید.
فعالیت هایی را که می توانید بدون خستگی
یا ناراحتی انجام دهید ،پیدا کنید.
سطح فعالیت خود را زیر نظر داشته باشید
و آنرا در محدوده راحتی خود نگاه دارید.
دکترتان را برای زیر نظر داشتن بیماری
و وضعیتتان ببینید.
برای نگاهداشتن نیرو و تعادل خود بطور
مرتب در فعالیت ها شرکت کنید.
عدم فعالیت و درد می توانند به شما از بسیاری
از داروها بیشتر صدمه بزنند .برای دریافت داروی
مسکن صحیح با دکتر خود صحبت کنید.
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ترس از زمین خوردن

ترس از زمین خوردن یکی از نگرانیهای جدی بسیاری از مردم می باشد که می تواند فعالیتهای اجتماعی
و بدنی آنها را محدود کند .شاید شما شخصی را بشناسید که بر اثر زمین خوردن مصدوم گردیده یا فلج
شده است .و یا شاید خود شما تجربه ای خفیف در این امر داشته اید و می ترسید که دفعه دیگر قضیه
جدی خواهد بود .اگرچه آسیب ناشی از زمین خوردن تنها به شأن و غرور شما محدود نمیشود ،اما شما
نباید بگذارید که ترس از افتادن زندگیتان را فلج کند .در حقیقت ،چنانچه ترس از زمین خوردن باعث کم
شدن فعالیت های شما شود ،به نوبه خود احتمال آنرا زیاد خواهد کرد.
آیا شما:
در داخل منزل می مانید و از ترس زمین خوردن برای پیاده روی بیرون نمی روید؟
از انجام فعالیت های اجتماعی که مستلزم خروج از خانه هستند ،خودداری می کنید؟
از عصا یا واکر به این منظور که شما را "پیرتر" یا وابسته تر نشان می دهند ،استفاده نمی کنید؟
همواره به خطرهای زمین خوردن فکر میکنید؟
چکار می توانید بکنید:
برای بهبود توان و تعادل
خود ورزش کنید.
فعالیت هایی مانند رقص ،باغبانی
و کشش را برای بهبود نرمی بدن و
تعادل خود در برنامه بگذارید.
بعد از زمین خوردن به سرعت هر
چه تمام به برنامه های روزمره خود
برگشته و تا آنجائی که می توانید
فعال بمانید.
بعد از زمین خوردن به برنامه های
ورزشی ،اجتماعی و فعالیت های روزمره
خود ادامه دهید.
برای حفظ عدم وابستگی خود از
عصا یا واکری که مطمئنید برای
شما اندازه بوده و بدرستی بکار برده
می شوند ،استفاده کنید.
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درصورت زمین خوردن شما چه باید بکنید
وقتی را صرف بوجود آوردن طرحی در مورد اینکه بعد از زمین خوردن چه کارهائی می توانید انجام دهید،
بگذارید .بعضی از نکات قابل توجه عبارتند از:
با خود سوتی داشته باشید.
از یکی از دوستان یا اعضای خانوادهتان بخواهید که روزانه به شما زنگ بزند و کلیدی اضافه را نزد او بگذارید،
تا در صورت نیاز بتواند به سرعت خود را به شما برساند.
دستگاه اعالن خطر شخصی را بدور گردنتان آویزان کنید.
تلفن همراه یا بی سیم را تمام مدت با خود داشته باشید.
در حافظه تلفن منزلتان شماره تلفن های الزم را برای گرفتن با فشار یک دکمه برنامه ریزی کنید.
اگر صدمه ندیده اید ،تمرین کنید و یاد بگیرید که چگونه پس از زمین خوردن از زمین بلند شوید.

بلند شدن بعد از زمین خوردن
برای لحظه ای ساکت بمانید .هول نشوید.
اگر آسیب دیده اید ،همانجا بمانید .برای درخواست کمک از یکی از روش های گفته شده
در باال استفاده کنید.
اگر آسیب ندیده اید ،با در نظر گرفتن موقعیتتان سعی کنید بلند شوید.

اگر نمی توانید بلند شوید:
هول نشوید – یکی از راه های برنامه ریزی شده را برای درخواست کمک اجرا کنید.
سعی کنید بدن خود را گرم نگاه دارید.
به آرامی بدور خود حرکت کنید تا فقط یک قسمت از بدنتان تحت فشار بیش از حد قرار نگیرد.
دکترتان را در جریان زمین خوردنتان بگذارید.
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بلند شدن بعد از زمین خوردن

2

به سمت پهلویتان
بچرخید.

5

کف پای قویترتان را صاف
روی زمین قرار دهید.

1

به اطراف برای پیدا کردن
یکی از قطعه های
محکم مبلمان مانند
یک صندلی ،نگاه کنید.

3

خود را به سمت صندلی
کشیده یا سینه خیز بروید .در
صورت توانائی وسیله کمک
حرکتی خود را با خود بکشید.

6

با دست ها و پاهایتان خود
را به باال فشار دهید و
نشیمن خود را برگردانید.

4

در حالی که روی زانوانتان
هستید ،بازوهایتان را بر روی
صندلی بگذارید.

7

بنشینید و قبل از تالش
برای حرکت استراحت
کنید.

عجله نکنید .اگر در تالش اول موفق نشدید ،کمی استراحت کرده و سپس دوباره امتحان کنید.
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خانه

بیشترین موردهای زمین خوردن سالمندان در خانه رخ میدهد .نیمی از مصدومیت های ناشی از زمین خوردن
در خانه اتفاق می افتند .قسمتهای مختلف خانه را بررسی کنید و جاهایی که ممکن است مشکلساز
باشند را شناسایی کنید .غالبا ً می توانید با انجام تغییراتی ساده و ارزان خانه خود را امنتر کرده و از خطر
زمین خوردن بکاهید.
آیا:
پله های جلوئی ،راهروها و ورودی پارکینگ نیاز به تعمیر دارند؟
راهروها ترک یا سوراخ داشته یا روی آنها برگ یا آشغال جمع شده است؟
پله ها نیاز به نصب دستگیره داشته یا نیاز به تعمیر اساسی دارند؟
روی پله ها ریخت و پاش وجود دارد و اشیائی روی آنها گذاشته شده؟
پله ها تاریک هستند و دیدنشان مشکل است؟
قالی ها و موکت لیز می خورند یا لوله می شوند؟
سیم های تلفن و برق روی زمین در
محل گذر وجود دارند؟
چکار می توانید بکنید:
آشغال ها و خرده ریزها را از محل
رفت و آمد و پله ها بردارید.
در هر دو طرف پله ها نرده نصب
کنید یا تعمیرشان کنید.
ریخت و پاش را از سر راه و پله ها
جمع کنید.
در تمام منزل و بخصوص باال و پائین
پله ها المپ هایی را نصب
کنید که قویترند.
فرشها یا موکتهایی که به کف
نچسبیدهاند و ممکن است
پایتان به آنها گیر کند را
جمع کنید.
روی پله ها و در آشپزخانه فقط از
قالیچه هائی که لیز نمی خورند
استفاده کنید و از نوارها یا کفپوش
هائی که مانع لیز خوردن می شوند
در حمام یا وان استفاده کنید.
در اتاق خواب ،حمام و راهروها چراغ
خواب نصب کنید.
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در اجتماع

خطراتی مانند پیاده روها ،پارک ها ،مغازه ها یا شرکت هایی که امن نیستند ،وجود دارند .به همه جا نگاه
کنید تا مطمئن شوید خطرناک نیست.
آیا:
	هنگامی که به پیاده روی می روید ،تعداد محدودی مکان برای نشستن یا
استراحت کردن موجود می باشند؟
نرده های اماکن عمومی برای گرفتن بیش از اندازه پهن می باشند؟
کف بعضی از مغازه ها یا اماکن عمومی لیز می باشند؟
پله ها یا جاهای عمومی بقدر کافی روشنایی ندارند؟
پیاده روها بدلیل ترک ها یا ریشه های درخت ها نا امن هستند؟
اماکن عمومی وجود دارند که شما از ترس زمین خوردن به آنجا نمی روید؟
رفت و آمد بدلیل سختی دسترسی به وسائل نقلیه و یا گرانی آنها ،مشکل می باشد؟
چکار می توانید بکنید:
شرایط نا امن ،کمبود نور و بته های هرس نشده را به مالک ملک یا مسئولین آن و یا به شهرداری
خبر دهید.
پیاده روهای ترک دار ،ناصاف و شکسته را به منطقه یا شهرداری خبر دهید.
در مورد خطوط اتوبوس و
مسیرهای پیاده روی با نیمکت
های سر راه و محل هایی برای
استراحت ،تحقیق کنید.
با گروه های اجتماعی یا کلیسا
و یا  HandiDARTبرای گرفتن
کمک حمل و نقل تماس بگیرید.
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نیرو و تعادل

ورزش بهترین راه کاهش خطر زمین خوردن می باشد .هر گونه فعالیتی که انجام بدهید مفید است ،اما بهترین
انواع فعالیتها برای کم کردن خطر زمین خوردن آنهایی هستند که ماهیچههای ران و پاها را تقویت میکنند و
تعادل ،وضعیت اندامها و استقامت شما را بهبود میبخشند .همگی شنیده ایم که“ :من تمام عمر فعال بوده و
سخت کار کرده ام .من همیشه توانسته ام که از خودم مراقبت کرده و بیمار نیستم .چطور پاهای من می توانند
سست باشند و چطور تعادل من مشکل دارد؟ من قبالً هرگز مشکلی نداشتم و هرگز زمین نخورده ام ”.حقیقت
اینست که در صورت فعال باقی نماندن ،عضالت ضعیفتر و تعادل مشکلتر می شود .تنها راه حفظ یا بهبود
توان و تعادل فعالیت می باشد .هرگز برای بهبود توان و حفظ تعادلتان و کم کردن خطر زمین خوردن دیر نیست.
برای امتحان کردن قوت پاها و تعادل خود ،آزمون های زیر را انجام دهید .به یاد داشته باشید که هرگز برای بهبود
پیدا کردن دیر نیست .در بخش ورزش و تمرین این کتابچه چند نوع فعالیت ورزشی پیشنهاد شده است.
بهتر است که از دوست یا عضوی از خانوادهی خود درخواست کنید تا در هنگام انجام
این ورزش و تمرینها در کنار شما بایستند.
نیروی پای خود را امتحان کنید:
آیا می توانید بدون استفاده از دستهایتان و بدون
آسیب دیدن از روی صندلی خود بلند شوید؟
آیا می توانید این عمل را سه بار پشت سر هم انجام دهید؟
تعادل خود را امتحان کنید:
برای ایمنی ،نزدیک پیشخوان آشپزخانه بایستید
و این تمرین را انجام دهید.
آیا می توانید با امنیت روی یک پای خود برای  5تا 21
ثانیه و بدون گرفتن شخص یا چیزی بایستید؟
چکار می توانید بکنید:
هر وقت که می توانید ،بدون استفاده از دستهایتان ،سه بار پشت سر هم از روی صندلی خود بلند شوید.
برای قوی نگاه داشتن پاهایتان در حالی که دستگیره را می گیرید ،از پله ها باال و پائین بروید.
برای راه رفتن ،چنانچه سریعا ً خسته می شوید یا احساس ناهماهنگی می کنید ،یک واکر چهار چرخ
با صندلی و سبد ،فکر خوبی است .از یک فرد حرفه ای برای خرید نوع مناسب کمک بگیرید .تا آنجائی
که می توانید راه بروید.
به هنگام تماشای تلویزیون ،پاهای خود را خم و راست کنید .وزنه ای کوچک به پای خود اضافه نمائید.
فکر کنید می خواهید تا هاوائی پیاده روی کنید .برای مواقعی که هوا خوب نیست ،مسیری را در خانه
انتخاب و عالمت گذاری نمائید.
برای اینکه ببینید چه فعالیت هایی در مراکز اجتماعی ،مراکز سالمندان و یا کلیسا عرضه می شوند،
با آنها تماس بگیرید.
هنگامی که برای خود استکانی چای دم می کنید یا می روید که لیوانی آب بنوشید ،چند نوع نرمش نیز بکنید.
تمرینات توان و تعادل را در صفحه بعد مرور کنید.
فعالیت های خود را لذتبخش کنید.

11

B alance
Revised March 2012

and

CSontents
trength

S tay O n Y our F eet

Vancouver Coastal Health Seniors Fall and Injury Prevention Initiative fallprevention.vch.ca

تمریناتی

این تمرینهای ساده میتوانند توانایی و تعادل شما را بهبود ببخشند .تنها تمریناتی را که در آنها احساس
راحتی و امنیت می کنید ،انجام دهید .ممکن است که انجام دادن فقط یکی دو تا از آنها در هر بار امن تر و
راحتتر باشد .در صورتیکه احساس ازدیاد درد یا نفس تنگی دارید ،تمرینات را بالفاصله متوقف کنید.
راست بایستید .در صورت نیاز و برای سالمتی خودتان ،لبه پیشخوان آشپزخانه را بگیرید .هنگامی
که انجام این تمرین برایتان آسانتر شود سعی کنید که کمتر به لبهی پیشخوان اتکا کنید.

چمباتمه کوتاه
 )1بایستید بطوری که پاهایتان
با هم فاصله داشته باشند
 )2مانند اینکه می خواهید
بنشینید ،زانوانتان را خم
کنید
 )3پاشنه هایتان را روی زمین
نگاه دارید
 )4خود را در آن وضعیت برای
 5ثانیه نگاه دارید

حرکت پرنده
 )1رو به پیشخوان ایستاده و با
یکدست آنرا بگیرید
 )2بایستید بطوریکه پاهایتان
با هم فاصله داشته باشند
 )3وزنتان را به یک طرف
متمایل کنید
 )4بوسیله دست آزادتان بدن را
به طرفین متمایل سازید
 )5دست ها را عوض کرده و به
سمت دیگر بدن را متمایل
کنید
 )6خود را  5تا 01ثانیه به این
حالت نگاه دارید
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درجا راه رفتن
 )1راست بایستید
 )2یک پا را بلند کرده و زانو را به
سمت سینه خود باال بیاورید
 )3مدتی خود را در این وضع
نگاه دارید و سپس پایتان را
پایین بیاورید
 )4همین حرکت را با پای دیگر
تکرار کنید
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اینها برنامه های ورزشی خوبی هستند که معموال ً می توان آنها را در کامیونیتی سنتر محل خود نیز پیدا کنید:
تمرینات تعادلی مانند تای چی
تمرینات قدرتی – استفاده از دمبل یا حرکات استقامتی
پیاده روی
ورزش های آبی
رقص
یادآوری :نیرومندی و تعادل بدنی میتواند خطر زمین خوردن شما را تا  %50کاهش می دهد.
در بارهی هر گونه عارضهی پزشکی که ممکن است بر توانایی شما در انجام این تمرینها اثر بگذارد با
پزشک یا پرستار مراقبتهای بهداشتی خود صحبت کنید.

روی نوک پا
 )1روی نوک پایتان بایستید
 5 )2ثانیه در این حالت بمانید
 )3بارامی پایین آمده و بطرف
پاشنه ها بروید بنحوی که
نوک پایتان بلند شود
 )4خود را در این وضع بمدت 5
ثانیه نگاه دارید

بلند کردن جانبی پا
 )1بایستید بطوری که پاهایتان
با هم فاصله داشته باشند
 )2یک پا را بصورت جانبی بلند
کنید
 )3نوک های پایتان باید بسمت
روبرو اشاره کنند
 )4این وضعیت را برای  5ثانیه
نگاه داشته و سپس بارامی
پایین بیاورید
 )5حرکت را با پای دیگر تکرار
کنید
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روی خط راه بروید
 )1یک پا را دقیقا ً جلوی
پای دیگر بگذارید
 )2این وضعیت را برای
 01تا  03ثانیه حفظ کنید
 )3حرکت را با پای دیگر تکرار
کنید
 )4پیشرفت :در حین راه رفتن در
طول پیشخوان ،اول پاشنه و
بعد پنجه را روی
زمین قرار دهید
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