
Ce e de făcut dacă se produce o 

căzătură? 

Ar trebui să ţineţi un telefon sau o alarmă pe 

podea şi să purtaţi o brăţară-alarmă conectată 

la serviciile de urgenţă. 

Aceste măsuri vă vor ajuta să obţineţi ajutor 

mai uşor dacă în urma căzăturii nu mai puteţi 

să ajungeţi la  anumite obiecte situate mai sus. 

Dacă cineva care vă poate ajuta este mereu 

într-o relativă apropiere, ar trebui să aveţi tot 

timpul la dumneavoastră un fluier. De-

asemenea, puteţi ruga pe cineva să verifice 

zilnic dacă aveţi nevoie de ajutor. 

Dacă totuşi se întâmplă să cădeţi când sunteţi 

singuri, urmaţi aceşti paşi ca să vă ridicaţi: 

1. Întindeţi-vă pe spate 

2. Rostogoliţi-vă pe o parte 

3. Folosiţi-vă de mâini să ajungeţi într-o cât 

mai verticală 

4. Îndreptaţi-vă încet spre cel mai apropiat 

obiect care vă poate susţine greutatea 

5. Puneţi-vă mâinile pe obiect şi depărtaţi-le 

pe cât de mult posibil 

6. Ridicaţi-vă piciorul cel mai puternic astfel 

încât genunchiul dumneavoastră să fie 

cât mai aproape de piept 

7. Folosindu-vă atât de mâini cât şi de 

picioare, încercaţi să vă ridicaţi. 

 

 

 

Aceste informaţii nu ar trebuie să 

constituie un substituent pentru atenţia 

medicală şi sfatul doctorului 

dumneavoastră. 
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Care este legătura dintre Parkinson şi 

căzături? 

Aproximativ două treimi din persoanele 

afectate de Parkinson sunt pasibili de căzături. 

Problemele cu echilibru, postura incorectă, şi 

văzul afectat de vârstă pot face un individ 

foarte expus la astfel de accidente. Alte cauze 

pentru aceste căzături poate fi medicamentele 

(antidepresivi, somnifere,cele  împotriva 

hipertensiunii arteriale)   folosite de pacient 

pentru alte afecţiuni . 

Care sunt consecinţele acestor 

căzături? 

Leziuni de genul vânătăi, tăieturi, fracturi şi 

contuzii pot surveni în urma căzăturilor; un 

efect mai important al acestora este creşterea 

depedenţei pacientului faţă de un îngrijitor, iar 

de cele mai multe ori aceste lucru afectează 

încrederea de sine a pacientului şi ulterior 

poate provoca depresie. 

Cum pot preveni căzăturile la mine 

acasă? 

Pentru a evita căzăturile, este important să vă 

asiguraţi că toată suprafaţa casei 

dumnevoastră reprezintă un mediu sigur. 

Căminul dumnevoastră ar trebui să fie destul 

de luminat astfel încât să puteţi să mergeţi 

până şi noaptea fără prea mari greutăţi; aţi 

putea să instalaţi lumini care să vă ghideze la 

toaletă dacă aveţi nevoie să ajungeţi acolo pe 

timp de noapte. 

Dacă aveţi covoare, ar trebui să vă asiguraţi că 

sunt netede sau chiar ar trebui să vă gândiţi să 

le înlocuiţi cu carpete care să ocupe toată 

suprafaţa unei camere – astfel nu există riscul 

să vă împiedicaţi; totuşi, dacă se întâmplă să 

cădeţi, carpetele vă vor oferi mai multă 

protecţie. Dacă aveţi podele de lemn, nu le 

lustruiţi. Evitaţi să lăsaţi obiecte de dimensiuni 

mici pe podea, vă puteţi împiedica de ele cu 

mare uşurinţă; pe acelaşi principiu,animalele 

de casă ar trebui ţinute în locuri special 

amenajate – astfel, evitaţi riscul de a vă 

împiedica de ele. Dacă locuiţi într-o casă cu 

etaj, asiguraţi-vă că scările sunt într-o stare 

bună. 

Mobila din casă ar trebui să fie destul de 

strajnică încât să vă poată susţine greutatea în 

caz dacă vă pierdeţi echilibrul. Adiţional, evitaţi  

obiectele de mobilă cu structură de sticlă – 

acestea reprezintă un adevărat pericol. Evitaţi 

să re-aranjaţi mobilierul prea des; în aceste fel 

vă veţi obişnui cu mediul dumneavoastră 

înconjurător şi, în caz de urgenţă, veţi putea 

găsi ceva de care să vă ridicaţi mult mai uşor.  

Ar trebui să luaţi în considerare       varianta de 

a instala structuri de tip balustradă în holuri şi 

în băi. Balustrade ar trebui instalate şi pe de 

ambele părţi ale tuturor scărilor din căminul 

dumneavoastră. Un alt sfat util este să marcaţi 

începutul şi sfârşitul scărilor cu vopsea. În 

casele cu mai multe etaje, ar trebui să aveţi 

câte un telefon pe fiecare nivel. Telefoanele 

fără fir ar putea şi ele să fie un ajutor mare. Nu 

încuiaţi uşile băilor. Căzi de baie concepute să 

fie anti-alunecare, scaune speciale ce se pot 

instala în duş, îmbrăcatul, debrăcatul şi duşatul 

în poziţie de şezut, instalarea unor suprafeţe 

anti-alunecare în baie – toate acestea se pot 

dovedi a fi metode foarte eficiente de 

prevenirea  căzăturilor. 

O evaluare a siguranţei casei dumneavoastră 

poate fi efectuată de un specialist; în urma 

acestei evaluări, acesta vă poate oferi şi mai 

multe sfaturi despre cum vă puteţi face casa şi 

mai sigură.  

Cum îmi pot îmbunătăţi echilibrul ? 

Un echilibru bun aduce de la sine mai puţine 

căzături. Asiguraţi-vă că pantofii 

dumneavoastră au o formă potrivită şi că sunt 

comfortabili – aceştia ar trebui să vă ofere 

suportul necesar şi să fie mărimea potrvită. 

Evitaţi tocurile. 

Atunci când mergeţi, evitaţi să faceţi şi alte 

activităţi (vorbit la telefon, citit, etc.) – 

Parkinson-ul vă limitează considerabil 

reflexele; astfel, riscaţi să vă dezechilibraţi 

dacă încercaţi să faceţi mai multe lucruri în 

acelaşi timp. Încercaţi să aveţi o mână liberă 

tot timpul, acest lucru vă va permite să vă 

sprijiniţi de ceva cu mai multă uşurinţă dacă se 

întâmplă să vă dezechilibraţi.  Când nu vă 

miscaţi, ţineţi-vă picioarele depărtate la o 

distanţă egală cu cea dintre umeri deoarece 

când sunt mai apropiate decât atât, riscaţi să 

vă pierdeţi echilibrul. Asiguraţi-vă că pe timpul 

ierniii nu există gheaţă în jurul casei 

dumneavoastră.  


