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Nếu quý vị té ngã nơi bệnh viện, việc đó có thể dẫn đến thương tích, 
hậu quả là quý vị phải ở lại bệnh viện lâu hơn.

Hầu hết các trường hợp té ngã đều gần giường bệnh và trong lúc đi 
vào phòng vệ sinh.

Điều gì làm cho người ta té ngã? 

 ¾ Vì không khỏe và đang ở tại một nơi không quen thuộc. 

 ¾ Khó khăn trong việc di chuyển và giữ thăng bằng (không 
an toàn khi đi lại). 

 ¾ Giày dép và quần áo không vừa vặn.

 ¾ Gấp rút đi vệ sinh. 

 ¾ Thuốc men làm cho ngầy ngật/choáng váng.

Các mẹo vặt hàng đầu để ngăn ngừa té ngã nơi 
bệnh viện:  

 ¾ Dùng chuông để gọi. Giữ chuông (call bell) trong tầm với  
và bấm chuông sớm nếu cần được giúp đỡ. Xin chờ nhân 
viên đến giúp, nhất là khi quý vị đã được căn dặn rằng mình cần có 
nhân viên giúp đỡ. 

 ¾ Ngồi ghế khi tắm vòi sen và dùng thanh vịn để đứng lên khỏi ghế hoặc bồn cầu. Nếu quý 
vị cảm thấy không an toàn trong phòng tắm, hãy ngồi tại chỗ, dùng chuông để gọi và chờ 
nhân viên đến giúp đỡ.

 ¾ Quen thuộc với mọi chỗ trong phòng và phòng tắm. Nên lưu ý các nguy hiểm nào nếu có 
(ví dụ chất lỏng đổ tràn, hoặc đồ đạc để bừa bộn) và cho nhân viên biết khi quý vị thấy các 
nguy hiểm này. 

 ¾ Chậm rãi. Khi đứng dậy từ chỗ ngồi hoặc nằm. Cho nhân viên biết nếu quý vị cảm thấy 
không khỏe hoặc đi đứng không vững. Vịn vào các thứ vững chắc. 

 ¾ Dùng trợ cụ giúp đi lại. Luôn dùng trợ cụ (gậy chống/khung tựa) để giúp đi lại và để trong 
tầm tay với.

 ¾ Mang giày dép an toàn. Nên mang giày chắc chắn, dép ngủ hoặc vớ vừa vặn và không trơn 
trượt – đừng mang dép lê hoặc dép quai. Đừng đi lại trong lúc chỉ mang vớ ngắn hoặc vớ 
phẫu thuật mà không có đế chống trơn trượt. 

 ¾ Mang kính. Giữ kính mắt sạch sẽ và để trong tầm tay với. 

 ¾ Ban đêm. Dùng nút đèn trên chuông gọi (call bell) để bật đèn trước khi ra khỏi giường. Bật 
đèn trong phòng tắm.

Nếu bị té – đừng tự đứng dậy – hãy chờ người giúp đỡ.

Photo© Queensland Health



Những thứ quý vị cần nơi bệnh viện: 

 ¾ Tất cả thuốc men mà quý vị đang dùng, kể cả thuốc bổ sung. 

 ¾ Áo ngủ không dài quá mắt cá chân

 ¾ Giày ngủ, hoặc vớ loại không trượt, giày vừa vặn. 

 ¾ Tất cả vật dụng mà quý vị thường dùng, chẳng hạn như kính mắt, trợ cụ giúp đi bộ (walking 
aids), dụng cụ trợ thính và pin dự trữ.

Nhân viên sẽ: 

 ¾ Dò tìm và thẩm định nguy cơ té ngã của quý vị. Họ sẽ thảo luận với quý vị và gia đình/người 
chăm sóc của quý vị về các sách lược để giảm thiểu nguy cơ. Các sách lược này sẽ được đưa 
vào kế hoạch chăm sóc cho quý vị.

 ¾ Liên lạc với các chuyên gia về ngăn ngừa té ngã, chẳng hạn như chuyên viên vật lý trị liệu và/
hoặc liệu pháp nghề nghiệp, nhằm trợ giúp trong việc chăm sóc cho quý vị. 

Nếu quý vị bị té ngã, nhân viên sẽ: 

 ¾ Hội ý với quý vị và gia đình/người chăm sóc để nhận định lý do tại sao quý vị bị té ngã và tái 
thẩm định nguy cơ té ngã của quý vị.

 ¾ Thực hiện các thay đổi trong việc chăm sóc để giúp quý vị được an toàn hơn. 

 ¾ Thu xếp để bác sĩ duyệt lại tình trạng của quý vị. 

Ngăn ngừa té ngã cũng quan trọng khi quý vị về nhà. 

Trước khi rời bệnh viện, nhân viên có thể giới thiệu để quý vị nhận được xét duyệt 
thêm hoặc các dịch vụ khác nữa, nhằm giúp quý vị được an toàn hơn tại nhà.
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Cảm tạ:  

Chương trình Ngăn ngừa Té ngã của 
các Khu vực Y tế Tây Nam Sydney và Địa 
phương Sydney 

Chương trình Ngăn ngừa Té ngã của các 
Khu vực Y tế Bắc Sydney và Địa phương 
Central Coast 

Muốn biết thêm chi tiết, dùng điện thoại di động  
hiện đại (smartphone) để quét dò thông tin này  

Email: falls@cec.health.nsw.gov.au  
Trang mạng:  www.cec.health.nsw.gov.au
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