
Ngã
Thông tin dành cho cư dân, gia đình và người 
chăm sóc

Ngã là nguyên nhân phổ biến gây chấn thương cho người cao tuổi, kể cả những người sống trong 
nhà dưỡng lão. 

Ngã có thể gây bầm tím, gãy xương và chấn thương đầu, và quý vị có thể cần phải đi bệnh viện. 

Có thể phòng ngừa được ngã. Chúng không phải là một phần bình thường của quá trình lão hóa.

Những dấu hiệu cho thấy quý vị có nguy cơ bị ngã
•	 Quý vị cảm thấy đứng không vững. 

•	 Quý vị lo lắng bị ngã, thường là do quý vị đã bị ngã trước đây.

•	 Quý vị không thể tự đi lại thoải mái.

•	 Quý vị có phản ứng chậm.

•	 Thị lực của quý vị kém.

•	 Cơ bắp của quý vị yếu.

•	 Quý vị dùng nhiều thuốc.

•	 Quý vị ăn hoặc uống không nhiều.

•	 Quý vị bị lẫn lộn.

•	 Quý vị mắc các chứng bệnh khác.

Các cách để đứng vững
•	 Luôn sử dụng khung đi bộ hoặc gậy chống nếu có.

•	 Tham gia các lớp tập thể dục để tăng cường khả năng giữ cân bằng và thể lực.

•	 Nếu quý vị gặp vấn đề khi tự di chuyển, hãy gọi nhân viên giúp đỡ. Đừng cố gắng tự đứng dậy.

•	 Yêu cầu nhân viên hoặc gia đình đi cùng với quý vị.

•	 Đeo kính và đảm bảo chúng sạch sẽ. Yêu cầu nhân viên đặt lịch kiểm tra mắt cho quý vị. 

•	 Đi giày đế bằng thoải mái và vừa chân.

•	 Không nóng vội.

•	 Sử dụng đèn ngủ vào ban đêm. Gọi nhân viên giúp đỡ nếu quý vị cần phải thức dậy vào ban 
đêm.

•	 Dọn phòng gọn gàng để không bị vấp ngã. 
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Hỏi bác sĩ xem:

•	 thuốc của quý vị có làm cho quý vị bị chóng mặt, buồn ngủ hoặc nhầm lẫn không

•	 quý vị có cần vitamin D và canxi để giữ cơ và xương chắc khỏe không. 

Nếu trước đây quý vị đã từng bị ngã 
Nếu trước đây đã từng bị ngã, quý vị có thể lo lắng là mình sẽ bị ngã lần nữa. Nỗi sợ hãi này có thể 
ngăn không cho quý vị hoạt động tích cực. 

Tham gia một lớp tập thể dục để tăng cường khả năng giữ cân bằng và thể lực. Điều này có thể 
giúp quý vị bớt lo lắng về việc bị ngã lần nữa.

Hợp tác cùng nhau
Quý vị và gia đình quý vị là những thành viên quan trọng trong nhóm chăm sóc. Quý vị biết 
như thế nào là bình thường với mình.

Cho nhân viên biết nếu quý vị nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào, cảm thấy không khỏe, 
chóng mặt, đứng không vững. Đừng chờ đợi xem quý vị có đỡ hơn không – tốt nhất là luôn 
nhờ giúp đỡ sớm. 

Việc hợp tác với nhân viên sẽ giúp quý vị khỏe mạnh và không phải đến bệnh viện. Trao đổi 
với nhân viên và hỏi họ. Họ cần quý vị giúp đỡ để cung cấp cho quý vị sự chăm sóc tốt nhất. 

Những câu hỏi để hỏi nhân viên
•	 Tôi có cần gặp bác sĩ vật lý trị liệu để giúp tăng cường sức khỏe và thăng  

bằng không?

•	 Có bất cứ loại thuốc nào làm cho tôi bị ngã không?

Tuyên bố Khước từ: Thông tin sức khỏe này chỉ dùng cho các mục đích tổng quát. Vui lòng tham 
khảo với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác để đảm bảo rằng thông tin này phù hợp với quý vị.


