
KAIP IŠVENGTI TRAUMŲ 
VYRESNIAME AMŽIUJE?

Daugiau nei trečdalis vyresnio amžiaus – 65 metų ir vyresnių – žmonių patiria 
traumas. Jie priklauso didesnės rizikos grupei nei jaunesni asmenys dėl sveikatos 
problemų, regėjimo susilpnėjimo ir eisenos sutrikimų. 

Daugiau nei pusė tokių traumų yra linkusios kartotis. Maždaug 1 iš 10 vyresnio 
amžiaus žmonių traumų baigiasi rimtais sužeidimais, pavyzdžiui šlaunikaulio lūžiai, 
įvairūs minkštųjų audinių sužeidimai bei galvos traumos. Moterys traumas patiria 
dažniau nei vyrai.

KAS SUKELIA RIZIKĄ PATIRTI TRAUMAS?
LAUKE PATALPOSE

netvarkingos šaligatvio plytelės; kliūtys kelyje (kilimai, ne vietoje padėti 
daiktai, laidai, šlapios grindys ir kt.);

laiptai be turėklų; blogas namų išplanavimas;

laiptai su netvarkingais kraštais; regos, klausos, pusiausvyros sutrikimai;

blogas apšvietimas; įvairios ligos; 

sniegas, ledas ar drėgni lapai ant laiptų ar 
šaligatvio;

silpnumas; 

ilgos pėsčiųjų perėjos be salelių. medikamentų vartojimas.
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KAIP IŠVENGTI TRAUMŲ?
LAUKE PATALPOSE

• Naudokitės lazdele, nes tai padės iš-
laikyti pusiausvyrą. 

• Įsitikinkite, kad visi kambariai, laiptai ir 
balkonai gerai apšviesti, šviesa neakina.

• Ženkite mažais žingsniais, stenkitės, 
kad kūno pusiausvyros centras visada 
būtų tiesiai virš pėdų.

• Dažnai naudojamus daiktus sudėkite 
lengvai prieinamose vietose.

• Jeigu teks eiti slidžia kelio danga 
 (esant ledui ar nukritusiems drėgniems 
medžių lapams), rinkitės patogius ly-
giapadžius batus su guminiais padais.

• Pašalinkite kliūtis kelyje (nereikalingus 
daiktus, nepritvirtintus laidus, netin-
kamus kilimus ir kt.).

• Vienu metu neneškite daug sunkių pir-
kinių krepšių, ypač lipdami laiptais.

• Prieš einant patikrinkite, ar grindys 
nėra slidžios, šlapios.

• Nelaikykite rankų kišenėse. • Prie tualeto ir vonios įsirenkite ranktūrius.

• Tamsiu paros metu būtinai naudo ki te 
šviesą atspindinčius atšvaitus, neap-
šviestose gatvėse pasišvieskite žibintu-
vėliais.

• Žiūrėkite, kad naminiai gyvūnėliai 
nesimaišytų po kojomis. Užkabinkite 
jiems ant kaklo varpelį, kad gir dė-
tumėte, kur jie yra.

• Lipdami laiptais, į transporto priemo-
nes ar iš jų, laikykitės už turėklų, 
stebėkite kliūtis kelyje.

• Vartokite tinkamus medikamentus, ku-
rie nesukelia galvos svaigimo, silpnu-
mo.

• Vedžiodami šunį lauke būkite labai 
atidūs, nes šuniui patempus pavadį la-
bai lengva prarasti pusiausvyrą.

• Duše ir vonioje naudokite kėdutę.

Jei reikia, naudokite judėjimo priemonę.

Iš sėdimos padėties kelkitės lėtai, kad neapsvaigtų galva.

Reguliariai mankštinkitės, nes dėl fizinio aktyvumo stiprėja raumenys, sąnariai, kaulai, 
lengviau išlaikyti pusiausvyrą.

Visavertiškai maitinkitės, nes tokia mityba stiprina organizmą - taip pat ir kaulus.

SVARBU: Nebijokite prašyti pagalbos 
(atsistojant, lipant laiptais, einant ir kt.)!


