Namuose įvyksta 48 %
visų kritimų, 1/3 - miegamajame
Dalis pagyvenusių žmonių vartoja
vaistus, kurių pašalinis poveikis gali
būti galvos svaigimas ir pusiausvyros
sutrikimai.
Sveikatos problemos, galinčios
turėti įtakos kritimui (silpna rega,
sutrikusi sąnarių ir raumenų veikla ir
kt.).
Nepritaikytos buitinės sąlygos
(nepatogi avalynė, nepatogus buto
išplanavimas, nepatogios pagalbinės
vaikščiojimo priemonės).
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Kaip vyresnio
amžiaus
žmonėms
išvengti
traumų?

Traumos daugelyje Europos valstybių yra
antroji žmonių gyvenimo trumpėjimo
priežastis. Dėl sveikatos problemų ir
regėjimo, eisenos bei pusiausvyros sutrikimų
vyresni nei 65 metų žmonės dažniau patiria
traumas negu jaunesni. Dažniausia jų
traumų priežastis yra kritimai. Be to, dėl
osteoporozės ir prastos sveikatos jų traumos
paprastai sunkesnės, dažniau sukelia
komplikacijas, po kurių ilgiau sveikstama.
Kasmet kritimus patiria 30-60 proc.
suaugusių žmonių, maždaug pusė jų daugiau negu vieną kartą. Moterys dažniau
susižeidžia negu vyrai, nes jų raumenys
silpnesni ir jos dažniau serga osteoporoze.
Griūdami vienaip ar kitaip susižeidžia 22-60
proc. vyresnio amžiaus žmonių.

Kaip išvengti traumų?
Valgykite liesus pieno produktus:
pieną, jogurtą, varškę, sūrį, nes
juose daugiau kalcio.
Pasitarę su gydytoju, vartokite
maisto papildus (kalcio ir vit. D)
kaulų medžiagų apykaitai gerinti.
Jei dažnai patiriate traumas,
gydytojui rekomendavus,
naudokite klubų apsaugos
priemones, kurios apsaugo nuo
kaulų lūžių. Svarbu jas naudoti
tinkamai.
Elektros jungiklis turi būti ir laiptų
apačioje ir viršuje. Laiptai turi būti
tvarkingi, neslidūs, pažymėtais
kraštais ir gerai apšviesti.

Kilimai turi but tvarkingai
pritvirtinti prie laiptų.
Lipdami laiptais nusiimkite
skaitymo akinius.
Lipdami laiptais niekada
neskubėkite.
Susidėkite dažnai naudojamus
daiktus patogiose vietose.
Sunkius daiktus - žemesnėse
lentynose.
Jei neturite pusiausvyros
sutrikimų, palipdami naudokite
stabilią priemonę. Jei skundžiatės
pusiausvyros sutrikimu, prašykite
pagalbos. Jokiu būdu nelipkite ant
klibančios kėdutės ir pan.
Jei kas išsipylė, stenkitės iškart
pašluostyti, kad nepaslystumėte.
Nevaškuokite grindų.
Prašykite pagalbos, jei matote,
kad saugiai negalite ko nors
atlikti.
Nuimkite visus kilimėlius arba
naudokite kilimėlius neslidžia
apačia. Nedėkite jų laiptų viršuje
ar laiptų apačioje, taip pat tose
vietose, kur daugiausia
vaikštoma.
Žiūrėkite, kad gyvūnėliai
nesimaišytų po kojomis.
Užkabinkite jiems skambutį, kad
girdėtumėte, kur jie yra.
Jei reikia, naudokite judėjimo
priemonę.

Įsitikinkite, kad praėjime nėra
jokių telefono ar kitokiu laidų bei
besimėtančių daiktų.
Įsitikinkite, kad visi kambariai,
laiptai ir balkonai gerai apšviesti,
šviesa neakina.
Įsitikinkite, kad grindų dangos
paviršius nėra slidus, ypač ant
laiptų, balkone, prie įėjimo j
namus.
Pašalinkite paaukštintus durų
slenksčius.
Saugiausia, jei šviesos jungiklis
yra prie pat įėjimo į miegamąjį.
Įsitikinkite, kad kelias nuo lovos
iki tualeto yra laisvas.
Įsigykite lempa prie lovos. Yra
tokių lempų, kurios ¡įsijungia nuo
prisilietimo.
Prieš keldamiesi iš lovos, minutėlę
pasėdėkite ant krašto, giliai
įkvėpkite.
Duše ir vonioje naudokite guminį
ar neslidžia apačia kilimėlį.
Prie tualeto ir vonios įsirenkite
ranktūrius.
Naudokite kėdutę duše ir vonioje
Turėkite vandenį sugeriančių
šluosčių, kad prireikus greitai
galėtumėte nušluostyti drėgmę.
Reguliariai mankštinkitės, nes tai
padeda išvengti kaulų retėjimo.

