Waqgħat
Tagħrif għar-residenti, għall-familja u
għall-kerers.
Il-waqgħat huma kawża komuni ta’ korriment fost persuni anzjani, inklużi persuni li qed
jgħixu f’residenza tal-kura tal-anzjani.
Il-waqgħat jistgħu jikkaġunaw tbenġil, ksur tal-għadam u feriti fir-ras, u għandek
mnejn ikollok bżonn tmur l-isptar.
Spiss il-waqgħat jistgħu jiġu pprevenuti. Mhumiex parti normali tax-xjuħija.

Sinjali li int tista’ tkun f’riskju li taqa’
• Ma tħossokx soda meta tkun bilwieqfa.
• Int tinkwieta li tista’ taqa’, spiss għax tkun waqajt qabel.
• Mintix kapaċi tkun soda fuq saqajk meta timxi minn post għal ieħor waħdek.
• Tirreaġixxi bil-mod
• Għandek viżta baxxa.
• Il-muskoli tiegħek huma dgħajfa.
• Tieħu ħafna mediċini.
• Ma tikolx jew l-anqas tixrob ħafna.
• Int imħawda.
• Għandek mard ieħor.

Metodi kif wieħed jista’ jibqa’ wieqaf fuq riġlejh
• Dejjem uża l-frejm tiegħek tal-mixi jew bastun jekk għandek wieħed.
• Issieħeb ma’ klassijiet tal-eżerċizzju biex jgħinek iżżomm il-bilanċ u tkun b’saħħtek.
• Jekk issibha bi tqila timxi waħdek, itlob lill-istaff biex jgħinuk. Tippruvax tqum
waħdek.
• Itlob lill-istaff jew lill-familja tiegħek biex jimxu miegħek.
• Ilbes in-nuċċali u ara li jkunu nodfa. Itlob lill-istaff biex jiffissaw test tal-viżta għannom tiegħek.
• Ilbes żraben ċatti li huma komdi u li jiġuk tajjeb.
• Tgħaġġilx.
• Uża dawl ta’ billejl matul il-lejl. Għajjat lill-istaff biex jgħinuk jekk għandek bżonn
tqum billejl.
• Neħħi l-imbarazz minn kamartek biex ma taqax fih.

Staqsi lit-tabib tiegħek jekk:
• il-mediċini tiegħek qed jagħmluk sturduta, mħeddla jew konfuża
• int teħtieġ vitamina D u kalċjum biex iżżomm il-muskoli u l-għadam b’saħħithom.

Jekk waqajt fil-passat
Jekk waqajt fil-passat, int għandek mnejn tinkwieta li sa terġa’ taqa’. Dan il-biżgħa
jista’ jżommok milli tkun attiva.
Issieħeb ma’ klassi tal-eżerċizzju biex jgħinek iżżomm il-bilanċ u tibqa’ b’saħħtek. Dan
għandu mnejn jgħinek biex tinkwieta inqas li ser terġa’ taqa’.

Naħdmu flimkien
Int u l-familja tiegħek intom membri importanti tat-tim tal-kura. Int biss taf x’inhu
tajjeb għalik.
Avża lill-istaff jekk tinnota xi tibdil, tħossok ma tiflaħx, sturduta jew mhux soda
fuq riġlejk. Toqgħodx tistenna biex tara jekk jgħaddilekx – l-aħjar ħaġa li tista’
tagħmel hi li dejjem tikseb l-għajnuna kmieni.
Il-ħidma flimkien mal-istaff tgħinek iżżomm ruħek b’saħħtek u ’l bogħod
mill-isptar. Tkellem mal-istaff u staqsi mistoqsijiet. Huma għandhom bżonn
l-għajnuna tiegħek biex jagħtuk l-aqwa kura.

Mistoqsijiet li għandek tistaqsi lill-istaff
• Għandi bżonn nara fiżjoterapista biex jgħin rigward saħħti u l-bilanċ?
• Tgħid il-mediċini tiegħi qed jikkontribwixxu għall-waqgħat tiegħi?

Ċaħda: Dan it-tagħrif dwar is-saħħa hu għall-skopijiet ġenerali biss. Jekk jogħġbok
kellem lit-tabib tiegħek jew professjonist ieħor tas-saħħa biex tara li dan it-tagħrif
jgħodd għalik.

Biex tirċievi din il-pubblikazzjoni f’format aċċessibbli ibgħat
email lil acqiu@dhhs.vic.gov.au
Awtorizzat u ppubblikat mill-Gvern ta’ Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
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