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 (هبًٌذ غزع ،ضزثِ ثِ سز،ّیذرسفبلی،فلج هغشی ٍ )تطخیع ّبی ًَرٍلَصیک...
...........................................................................................

 هبًٌذ تطخیع تٌفسی،دّیذراتبسیَى، آًوی، ثی )اختالل در اکسیضى رسبًی
(اضتْبیی، سٌگَح ٍ 

...........................................................................................
 اختالالت خلقی هبًٌذ افسزدگی ضذیذ،اختالل دٍ قطجی )رفتبری –اختالل رٍاًی

ٍ)...
........................................................................................
تطخیع ّبی دیگز کِ ضبهل هَارد ثبال ًجبضذ.
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فبکتَرّبی هحیطی اختالالت ضٌبختی 

 هثال ثیوبر )ثیوبر ثِ ًبتَاًی ّبی جسوی خَدآگبّی ًذارد
(.ضیزخَار است یب دچبر آسیت هغشی ضذُ است

ثیوبر ثِ ًبتَاًی ّبی جسوی خَد آگبّی دارد ٍلی ثِ دلیل  -
هثال ّبیپَکالیسوی ٍ یب )هطکل فعلی کِ ثزایص ایجبد ضذُ است 

هحذٍدیت ّب ٍ ًبتَاًی ّبی خَد را فزاهَش کزدُ ( ضعف 
.است

. کَدک تحت درهبى ثب آرام ثخص یب تحت تبثیز ثیَْضی است-
.  کَدک لججبس است-

......................................................................
ثیوبر ثِ ًبتَاًی ّبی جسوی خَدآگبّی کبهل دارد .
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سبثقِ سقَط در ثستزی فعلی یب ثستزی قجلی دارد    .
.ثیوبر کَدک ًَپب یب ضیزخَار است کِ در تخت هٌبست کَدک قزار ًگزفتِ است-

.......................................................................................
ثیوبر اس ٍسبیل کوک حزکتی هبًٌذ ٍیلچز،عػب یب ٍاکز استفبدُ هی کٌذ.  
ثیوبر کَدک یب ضیزخَاری است کِ در تخت هخػَظ کَدک قزار گزفتِ،اهب در -

.اتبق چٌذ تختِ، یب ًَر کن ٍ ٍسبیل ٍ تجْیشات پشضکی هتعذد است
.......................................................................................

 سبل کِ در تخت است3ثیوبر ثشرگ تز اس.
.......................................................................................

ثیوبری کِ جْت اًجبم تست ّبی تطخیػی ثِ طَر سزپبیی هزاجعِ کزدُ است.
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دارٍّبی هػزفی پبسخ ثِ جزاحی،هسکي ٍیب دارٍّبی ثیَْضی 

 سبعت ثعذ اس عول جزاحی 24تب
..................................................................

 سبعت ثعذ اس عول جزاحی 48تب
..................................................................

 سبعت گذضتِ است یب اغال اًجبم ًطذُ است 48ثیص اس.
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:استفبدُ ّوشهبى اس دارٍّبی سیز
ثِ غیز اس ثیوبراى ثستزی در ثخص ّبی هزاقجت ٍیضُ  کِ کبهال ثیَْش ٍ )هسکي ّب 

ضذ  ٌَتیبسیي،ف ثبرثیتَرات ّب، خَاة آٍرّب ٍ آرام ثخص ّب، ،(.فلج ضذُ اًذ
لیي ّب ٍ یب دیَرتیک ّب ه ًبرکَتیک ّب  ، افسزدگی ّب ،

.........................................................................................
فقط یکی اس دارٍ ّبی ثبال را دریبفت کٌذ 

.........................................................................................
.ّیچ یک اس دارٍّبی ثبال را استفبدُ ًکٌذ یب اغال دارٍ دریبفت ًکٌذ
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سقَط در کَدکبى: ّبهپی داهپی

ثیوبر هزکش آهَسضی درهبًی ضْیذ رحیوی ٍاحذ ایوٌی 



ثیوبر در : ٍ ثبالتز 12اهتیبس  
ریسک سقَط قزار دارد 

 ثبالتزٍ  12استفبدُ اسهچ ثٌذ سرد در ثیوبر ثب اهتیبس

 ِارسیبثی ریسک ایجبد سخن ثستز در کبردکس ثیوبر  ثجت ًتیج

 ِسهبى ارسیبثی در ارسیبثی ریسک سخن ثستز، چک ٍ ثجت  ًتیج

ّبحیي هزاقجت در کلیِ ضیفت چٌیي در اٍلیِ پزستبر ٍ ّن 

 ًَر کبفی در اتبق ثیوبر     ٍجَد

 ارتفبع تخت در پبییي تزیي سطح هوکي      ًظین

 حیي جبثجبیی ثیوبر... اس ثبال ثَدى حفبظ تخت ٍ ثزاًکبر ٍ اطویٌبى

 ِجبیی ثیوبر ثِ رٍش هطوئي  جبث

 ثِ ثیوبر در هَرد آهَسش :

 ثبال ثَدى حفبظ تخت ّب   لشٍم

 ًکزدى کَدک رٍی تخت ثذٍى ّوزاُ    رّب

 ُهٌبست  اس دهپبی  یب کفص استفبد

 کوک اس کبدر درهبى در غَرت لشٍمدرخَاست
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هعیبر ّبهپی داهپی 
ارسیبثی ریسک سقَط در کَدکبى)

 Fall Risk In Pediatric)

هزکش آهَسضی درهبًی ضْیذ رحیوی ثیوبرٍاحذ ایوٌی 


