107.04.25修訂1.1版

越
南

10 Dieu can ve phong
ngua te nga

Nhung benh nhan de xay ra tinh trang te nga(nhóm bệnh
nhân có nguy cơ cao):
1. Trên 65 tuổi
2. Khong co nguoi cham soc
3. Qua khu da tung te nga
4. Buoc di khong vung vang
5. Thiếu máu hoặc co tinh hạ huyết áp tư thế
6. Suy dinh dưỡng, suy nhược, chóng mặt
7. Pham chat giac ngu khong tot
8. Y thuc khong ro rang（mất phương hướng,）
9. Chuc nang co the tro ngai
10.Uống thuốc ảnh hưởng đến ý thức hay chuc nang hoạt
động như: thuốc lợi tiểu, thuốc giảm đau, thuốc nhuận
tràng, thuốc an thần,thuốc tim mạch

□ Dieu can biet 1

□ Dieu can biet 2

Khi bạn uống thuốc ngủ hay cảm thấy
chóng mặt, huyết áp không ổn định, luc
muon xuong giường nên ngồi trên tren
giường mot luc, sau đó nho nguoi nha
do ban xuong giuong..

Khi bạn cần bất kỳ sự trợ giúp mà không
có nguoi nha o bên cạnh ， lập tức dung
den do an chuong thông báo y ta đển giúp
đỡ..
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□ Dieu can biet 3

□ Dieu can biet 4

neu lam nen nha uot，xin vui lòng cho y tá
biet đến xu ly de phong ngua vi vô ý trượt
nga xảy ra..

do ca nhan co gang de ngan nap trong tu o
dau giuong ，de giu loi di rong rai.

□Dieu can biet 5

□ Dieu can biet 6

Khi y ta da keo thanh
giuong len，neuban
muon xuong giuong nen
keo thanh giuong xuong
truoc hoac nho y ta den
giup do，khong nen tu
minh leo qua thanh
giuong.

Khi bạn chăm sóc bệnh
nhân bị kích động, rối
loạn,y thuc khong ro rang
，xin keo thanh giường
lên và thuc hien phuong
phap hạn chế bảo vệ, Liên
hệ với nhân viên y tế để hỗ
trợ xử lý.

□ Dieu can biet 7

□ Dieu can biet 8

Nếu quần áo của bạn quá lớn,xin thay
quan ao thich hop..

kien nghi mang giày phong trượt，không
đi chân đất để tránh bị trượt..

□ Dieu can biet 9

□ Dieu can biet 10

phong benh can giu anh dien du sang，ngan
ngua vi khong du anh sang xay ra tinh trang
te nga.

Khi ban trong nha ve sinh xay ra su khan
cap，xin dung den do trong nha ve sinh an
chuong thong bao nhan vien y ta den giup
do.

Vấn đề

1. Bệnh nhân và người chăm sóc cần phải hiểu các yếu tố nguy cơ cho
té ngã và các biện pháp phòng ngừa?
2. Khi y tá đã kéo lên đường ray giường, giường Đối với đường ray
ngủ riêng của họ có thể được đưa xuống?
3. Khi bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ không có người phụ thuộc ở bên cạnh,
như mọi người có thể kéo một cái chuông thông báo cho nhân viên y
tá để giúp?

