
SENYVO 
AMŽIAUS 
ŽMONIŲ 
TRAUMOS 

PATALPOSE  87 proc. senyvo amžiaus žmonių kaulų lūžių įvyksta 

dėl kritimo;

  25 proc. senyvų traumą  patyrusių žmonių atsiduria 

ligoninės priimamajame;

  40 proc. tokių  žmonių nebegrįžta prie 

nepriklausomo gyvenimo;

  25 proc. jų miršta per metus nuo traumos;

  47 proc. nebegali atsikelti be pagalbos;

  30–50 proc. traumą patyrusių senyvo amžiaus 

žmonių bijo dar  kartą nukristi, todėl praranda 

pasitikėjimą savimi, apriboja savo veiklą.



V
iena iš pažeidžiamiausių traumų požiūriu vi-
suomenės grupių - pagyvenę žmonės (65+), 
todėl jų sveikatos ir saugos klausimams turi 
būti skiriama itin daug dėmesio. Dažniausiai 
jų traumos įvyksta patalpose. Maždaug 1 iš 

10 vyresnio amžiaus žmonių traumų  yra rimtos.

  galvos traumos;

  kaulų lūžiai, dažniausių šlaunikaulio, dilbio, riešo;

  įvairių minkštųjų audinių sužeidimai.

 

TRAUMŲ PRIEŽASTYS:

  kliūtys kelyje (kilimai, nevietoje padėti daiktai, laidai, 

šlapios grindys ir kt.);

  blogas namų išplanavimas;

  regos, klausos, pusiausvyros sutrikimai;

  įvairios ligos;

  silpnumas;

  medikamentų vartojimas.

KAIP IŠVENGTI TRAUMŲ?

  Įrengti gerą apšvietimą 
namuose.

  Dažnai naudojamus 
daiktus sudėti lengvai 
prieinamose vietose.

  Prieš einant patikrinti ar 
grindys nėra slidžios, 
šlapios.

  Pašalinti kliūtis kelyje 
(nereikalingus daiktus, 
nepritvirtintus laidus, 
netinkamus kilimus ir 
kt.).

  Iš sėdimos ir gulimos 
padėties keltis lėtai, kad neapsvaigtų galva.

  Vartoti tinkamus medikamentus, kurie 
nesukelia galvos svaigimo, silpnumo.

  Reguliariai mankštintis, nes dėl fi zinio 
aktyvumo stiprėja raumenys, sąnariai, 
kaulai, lengviau išlaikyti pusiausvyrą.

  Visavertiškai maitintis, nes tokia 
mityba stiprina 

organizmą - taip pat ir kaulus.
  Nebijoti prašyti pagalbos 

(atsistojant, lipant, einant 
ir kt.)

PIRMOJI PAGALBA NUKRITUS:

  Pirmiausia reikia apžiūrėti nukentėjusįjį, įsitikinti ar 

nėra atvirų žaizdų, ar nekraujuoja. Jeigu sumušimas 

didelis ar žmogus be sąmonės - kvieskite greitąją 

pagalbą.

  Jeigu išniro ranka ar koja, negalima patiems atstatyti 

išnirimo, nes galite sukelti rimtų komplikacijų. 

Malšinti skausmą galite uždėję šaltą kompresą, 

užfi ksuokite galūnę.

  Lūžus kaulams, reikėtų nejudėti ir laukti greitosios 

medicinos pagalbos. Jeigu lūžis atviras, kraujavimą 

reiktų nedelsiant stabdyti, pavyzdžiui ant žaizdos 

uždėti sterilų audinį, tvarstį. Galūnę padėkite tai, kad 

nejudėtų.

  Patempę sausgysles ar raiščius, sutvarstykite galūnę 

elastiniu bintu, uždėkite šaltą kompresą.

  Žinoma, visais atvejais galite išgerti analgetikų, kurie 

numalšintų skausmą. Įvykus traumai visada kvieskite 

greitąją pagalbą arba nuvykite į artimiausią gydymo 

įstaigą.


