ERORKETEN PREBENTZIORAKO GIDA
Bide luzea egina duzu...

Ez zaitezela orain erori!

ERORKETEN PREBENTZIOKO PROGRAMA
Adinekoen Zerbitzua
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila

Erorikoak ERAGOZTEN IKASI ahal da, norberaren gorputza zainduz, erorikoak eragiten
dituzten faktoreak IDENTIFIKATUZ, eta arriskutsuak izan daitezkeen gauzak ALDATUZ.

Adinekoak gehiagotan erori ohi dira
Urteekin gorputza aldatuz doa, eta erorikoa izateko arriskua areagotu egiten da.

Ez erortzea garrantzitsua da

65 urtetik gorako pertsonen % 33k eta 80 urtetik gorako % 50k urtero izaten du erorikoren bat.

Erorketak osasun arazo larria dira adineko pertsonentzat, ondorio fisikoak
(lesioak, hausturak, kolpeak...) nahiz psikikoak (depresioa, beldurra,
antsietatea...) ekar ditzaketelako.

Hona arriskua areagotzen duten faktore batzuk:

Ez erortzea garrantzitsua da:

Hainbat arrazoi dela medio, ibilera aldatu egiten da, erreflexuak motelagoak dira, giharrek indarra galtzen
dute eta begi-zorroztasuna gutxitu egiten da.
Bizi-ohitura ez oso osasungarriak: ariketa gutxi, elikadura txarra, tabakoa edo alkoholaren kontsumoa...
Adinekoen artean ohiko diren gaixotasun batzuk: bihotzeko gaitzak, artrosia, dementzia, depresioa,
hipotentsioa...
Zenbait arazoen aurka (loaren arazoak, antsietatea, depresioa...) erabiltzen diren botikek eragindako
zenbait albo-ondorio.
Ziurtasun gutxiko ingurunea: argiztapen eskasa, alfonbrak, komun ez seguruak, oinetako desegokiak,
orden eskasa, anabasa, egoera txarrean dauden altzariak.
Erortzeko arriskua areagotu egingo da faktore horietatik bat baino gehiago pilatzen badira.

Nor bere kasa moldatzen jarraitu ahal izateko.
Bizi-kalitate ona izateko.
Gizarte harremanak ez galtzeko.

Erorikoak saihestu egin daitezke
Erorikoak ERAGOZTEN IKASI ahal da, norberaren gorputza zainduz, eta
ingurunea aztertuz eta egokituz.
Inoiz erori izan bazara ere, berriro erortzea saihestu dezakezun zerbait da.

Erorketen prebentziorako programa adinekoentzat

Prebentzioa funtsezkoa da...

Hainbat ekimenez osatzen da:
· Hitzaldiak, erorikoen arrisku larriaz sentsibilizatzeko eta saihesten irakasteko. Hainbat lekutan antolatzen dira:
Adinekoentzako zentro soziokulturaletan, gizarte etxeetan, elkarteetan...
· Lau hilabete dirauten ariketa fisikoko tailerrak; horietan malgutasuna, indarra eta oreka jorratzen dira modu
atsegin eta seguruan.
· Bisitaldiak, eskatzen dituztenen etxeetara, balizko arriskuak antzemateko eta etxebizitzaren segurtasun maila
areagotzeko aholkuak emateko.
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Txagorritxuko Adinekoentzako Zentro Soziokulturala: Mexiko kalea, 11 Tel.: 945 161 452
Simon Bolivar Aretoa. Simon Bolivar plaza 6, behea Tel.: 945 204 498
e-posta: programaprevencioncaidas@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org (Adinekoentzako zentro soziokulturalak).
Blog: http://ezerori.blogspot.com.es/

Zer egin dezakezun zuk zeuk...

1 ... Eguneroko bizitzan
Medikuari egiozu kasu
Familiako medikuarengana zoaz urtean behin gutxienez.
Medikuari kontsulta iezaiozu zorabiatu egiten bazara edo ikusmena nahiz entzumena
galtzen baduzu. Izan ere, ikusmena eta entzumena ezinbestekoak dira inguruneaz
jabetzeko eta oreka mantentzeko.
Sendagairik hartu behar baduzu, erabili ezazu zuzen.
Jarrai itzazu sendagilearen aginduak eta zalantzarik izanez gero, galde iezaiozu.
Erorikoa izan baduzu, jakinarazi egiozu medikuari lehenbailehen, nahiz eta zauririk ez izan.

Elikadura zaindu ezazu
Ez erre, eta muga ezazu alkoholaren kontsumoa.

Gida honetan zenbait gomendio proposatzen dizugu, ingurune ziurrago batean aktibo eta
osasuntsu jarraitzen lagunduko dizutenak.

Dieta osasuntsu eta orekatua egin.
Ura edan ezazu.

Gorputza eta burua landu
Buruak eta gorputzak aktibo egon behar dute. Arin eta osasuntsu mantentzeko, jarrai ezazu eguneroko lanak
egiten, eta ariketa fisikoa egin erregulartasunez. Mila aukera dituzu horretarako: plazer hutsez ibili, igeri egin,
baratzean edo lorategian aritu, etxeko lanak egin, eskailerak igo, dantzatu... Galde iezaiozu sendagileari zein den
gehien komeni zaizun ariketa mota. Eta beste norbaitekin egiten baduzu, hainbat hobe!
Bastoia edo eskorga lagungarri izan ditzakezu. Behar baduzu, bila ezazu ondo datorkizun bat eta erabil ezazu.
Zure etxetik gertu ariketa fisikoa egiteko tresnak dituen osasun parkerik bada.

Zain itzazu oinak
Oinak oso garrantzitsuak dira gure osasun eta ongizaterako.
Oinetako egokiak erabiltzea da oinak zaintzeko lehen urratsa.
Oinetakoek erosoak izan behar dute, oina ondo eusten dutenak eta
ibiltzean euskarri ona ematen dizutenak.
Oinaren formara ondo egokitzen zaion orkoia duen oinetakoa
gomendatzen dizugu. Eta zola lodia eta goma grabatua, takoirik eta
lokarririk gabeak, eta punta zabala badute ere, hobe.
Etxean, ez zaitez oinutsik ibili, ezta galtzerdi hutsetan edo txapin
irekiekin ere.
Joan zaitez tarteka podologoarengana, zure oinen egoera aztertu dezan.
Adinekoentzako zentro soziokulturaletan podologia zerbitzurik bada.
Eskatu ezazu informazioa!

Adinekoentzako zentro soziokulturaletan informazioa emango
dizute, bai osasun parkeei buruz, bai beraiek antolatutako
kirol jarduera eta ekimen soziokulturalei buruz.

Altxatzean eta janztean
Etzanda edo makurtuta egon ondoren, altxatzerakoan, gera zaitez une
batez eserita, eta poliki zutitu.

2 ... Etxean

Ziurragoa da eserita zaudela janztea eta oinetakoak jartzea.

Lo egiterakoan
Egizu lo alboz (eskuin aldera) edo ahoz gora, baina inoiz ez ahuspez.
Erabili ezazu bizkarrezurrari zuzen egoten utziko dion burkoa.

Etxean da eroriko gehien gertatzen
den gunea.
Etxeko leku arriskutsuenak logela eta bainugela
dira: zoru irristakorrek, argiztapen eskasak, gaizki
kokatutako altzariek.... erorikoa eragin dezakete.

Telefonoa eta tele-alarma
Jar ezazu telefonoa leku eskuragarri batean, erraz hartzeko moduan.
Telefonoaren ondoan zenbaki garrantzitsuenak eduki, tamaina handian
idatzita.
Ez ahaztu larrialdietako telefonoa: 112.
Tele-alarmarik baduzu, eraman ezazu beti aldean, eroriz gero laguntza
eskatu ahal izateko.

Kontuz zamekin
Pisu edo tamaina handiko altzari edo objekturen bat lekuz aldatu nahi
baduzu, eska iezaiozu laguntza senitarteko edo lagunen bati.

Etxea ziurra izan dadin, erraz mugitzeko moduan
egokituta egon behar du.
Beharrezkoa izanez gero, merezi du zenbait
aldaketa edo erreforma egiteak.

Zaindu beharreko alderdiak:

Ikus ditzagun etxe arriskutsu baten eta etxe ziur baten arteko aldeak

Argiztapena
Argiak homogeneoa eta zeharkakoa izan behar du gela guztietan, eta sabaiko lanparen
argia indartzen duten argi puntuak jarri behar dira. 60 w-tik gorako bonbillak erabiltzea
gomendatzen da. Hartara argia bazter guztietara iritsiko da.
Argi etengailuak erraz iristeko altueran egon behar dute. Eranskailu distiratsuak jarriz gero errazago ikus
daitezke iluntasunean. Sarreran, korridorearen hasieran eta bukaeran, eskaileretan eta geletan (atearen eta
ohearen ondoan) jarri behar dira.
Korridoreko entxufeetan argi-pilotuak edukiz gero errazago ibil daiteke etxean barrena.

Eskailerak
Eskailera-mailen ertzak zoruarekin kontraste egiten duten zinta
itsaskorrez seinaleztatzea komeni da, hartara errazago ikusten
dira.
Eskudelak ere laguntzen du errazago jaisten eta igotzen.
Leku garai batera iristeko, eusteko barra duen eskailera tolesgarria
erabili behar da, edo laguntza eskatu. Ez da inoiz aulkitxo edo
aulkirik erabili behar.

Etxe
arriskutsua

Etxe
ziurra

Korridore eta sarrera zailak

Korridore eta sarrera ziurrak

Altzari eta objektuek traba egiten dute.

Ez dago traba egiten duen altzaririk.

Argiztapena oso eskasa da, gune ilun asko dago.

Argi etengailuak daude korridorearen hasieran
eta bukaeran.

Tapizek estropezu egin edo irristatzeko arriskua
dute.

Ez dago tapizik zoruan.

Sukalde arriskutsua

Sukalde ziurra

Egunero erabili behar ditugun gauzak ez daude eskura:
lapikoak, irratia, mikrouhinezko labea, baxera...

Tresna ohikoenak erraz eskuratzeko moduan eta
txukun daude.

Entxufe bakarrean tresna gehiegi konektatzen da.

Entxufeak ez daude gainkargatuta.

Isurtzen diren likidoek edo garbigarriek
irristarazteko arriskua dute.

Isurtzen diren likidoak berehala garbitzen dira eta ez
da garbigarri irristagarririk erabiltzen.

Bainugela irristagarria

Bainuontziak edo dutxak ez dute eusteko barrarik.
Toaila-euskarria bainuontzitik urrun dago.
Lurrunez betetako bainugelak zorabioa eragin
dezake.

Bainugela ziurra

Bainuontzian edo dutxan eta komun-ontzitik hurbil eusteko
barrak daude. Hobe da dutxa-ontzia bainuontzia baino. Oso
baliagarria da dutxan edo bainuontzian eserleku bat izatea.
Toaila-euskarria eta xaboi-ontzia erraz eskuratzeko moduan daude.

Zoru bustiak irristagarriak izan daitezke.

Lurrun gehiegi sortzea eragozten da.

Krisketaz itxiz gero ezingo da inor sartu laguntza
behar duzunean.

Zoruak lehor mantentzen dira. Dutxa-ontzian zein kanpoan ez
irristatzeko tapizak daude jarrita.
Atea ez da krisketaz ixten.

Logela ezegokia

Logela ziurra

Estropezu eragin dezaketen objektuak daude lurrean:
txapinak, tapizak...

Zorua garbi dago, ez dago traba egiten duen ezer.

Argi etengailuak ez daude eskuragarri, ohetik eta
atetik urrun baitaude.

Argiak ongi banatuta daude. Gau-mahaian esku-argia
edukitzea oso lagungarria izan daiteke.

Argi-puntu bakarra du, sabaiko lanpara.

Argi etengailuak ohetik eta atetik hurbil daude.

La prevención es esencial….
Egongela irristagarria

Egongela ziurra

3 … kalean
Oinezkoen igarobideetatik edo semaforoak dituzten bidegurutzeetatik
igaro beti.
Semaforo bidez araututako kale bat gurutzatzen baduzu, hobe duzu semaforoa berde dagoen tarte osoa aprobetxatuz egitea, batere presarik gabe.
Espaloietako zuloguneak eta tarte hondatuak eragotzi.
Kontuz ibili putzuekin eta izotzarekin. Irristatzeko arriskua duzu.
Lanak egiten ari diren leku batetik igarotzean kontu handiz ibili.

Altzari gehiegi dago, eta estropezu eragin dezaketen
gauzak lurrean.

Gelan ez dago altzari edo objektu gehiegirik. Aldizkariak,
landareak, biloben jostailuak... txukun daude.

Kableak daude lurrean, eta enbarazu egiten dute.

Elektrizitate kableak bilduta edo hormari atxikita daude.

Tapizek estropezu egin edo irristatzeko arriskua dute.

Ez dago tapizik, edo daudenak zinta itsasgarriz eutsita daude.

Aulkiek edo besaulkiek ez dute besorik.

Eserlekuek besoak eta bizkarra dute, esertzeko eta altxatzeko
lagungarri direnak.

Altxatzerik baduzu...

Erortzen bazara,
zer egin?

Aurrera ezazu konfiantza
gehien ematen dizun
belauna.
Buelta eman eta ahuspez jarri.

Belaunak bularrerantz mugitu,
lau oinean jarri arte.

Has zaitez altxatzen, zama mugitu
duzun zangoaren gainean
bermatuz, guztiz zutitu
arte. Ez askatu besoak.

· Itxaron unetxo batez, ea
nola zauden.
· Inguruan jenderik baduzu,
geratu zauden lekuan eta
eskatu laguntza.
· Minik baduzu, ez mugitu.
· Etxean bakarrik bazaude,
larrialdietarako telefonora
(112) deitu; tele-alarmarik
baduzu, erabil ezazu.

ONGI OSATU...
ETA SEGI MUGITZEN!!
Zoaz horrela besaulki edo leku
egonkorren bateraino, eta bertan
eutsi altxatzeko.

Bi eskuez eutsi.

Zutitu ondoren, eta euskarria askatu
gabe, hartu atsedena ibiltzen hasi
aurretik. Aulki
batean bermatu
bazara, gorputza
biratu eta bertan
eser zaitezke.

Erorikoa gertatu bazaizu,
zoaz medikuarengana eta
azal iezaiozu gertatutakoa,
erortzeko arrazoia zein izan
den jakitearren.

GOGOAN IZAN!

ZERORREK ERAGOTZ DITZAKEZU erorikoak, arriskuak IDENTIFIKATZEN eta arriskutsuak izan daitezkeen elementuak ALDATZEN badituzu:

Etxe
ziurra

Ongi ikusten da eta ez dago
traba egiten duen ezer.
Dena txukun, garbi eta eskuragarri dago.

Toailak eta osagarriak eskura. Euskarri egokiak.

Argiztapen ona eta trabarik ez.

Kableak bilduta, tapizik ez, altzari gutxi.
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