
NGĂN NGỪA THƯƠNG TÍCH VÌ BỊ LỰC ĐÈ

THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

Thương tích vì bị lực đè là gì? 
Thương tích vì bị lực đè, còn gọi là chỗ loét vì bị lực 
đè hoặc đau vì nằm không đổi tư thế trên giường, là 
chỗ da bị thương vì bị lực đè liên tục  
và có thể xảy ra khi quý vị không thể nhúc nhích  
vì bị bệnh tật, thương tích hoặc phẫu thuật.

Thương tích vì bị lực đè có thể xảy ra nhanh  
chóng vì quý vị nằm hoặc ngồi cùng một tư thế  
quá lâu. Thương tích này có thể đau đớn, mất 
nhiều thời gian mới lành và có thể dẫn đến các biến 
chứng khác. 

Thương tích vì bị lực đè có thể xảy ra dưới lớp bó 
bột, nẹp hoặc kẹp và xung quanh vật dụng y tế như 
ống dẫn, mặt nạ hoặc ống dẫn lưu.

Hình vẽ dưới đây cho thấy những chỗ trên cơ thể 
có nguy cơ bị thương tích vì bị lực đè khi nằm  
và ngồi.

Quý vị có nguy cơ bị thương tích vì bị 
lực đè nếu quý vị là:
• Người cao niên hoặc rất nhỏ tuổi

• Nằm im bất động hoặc trong lúc giải phẫu

•  Nhẹ cân, ăn không đủ chất hoặc gần đây bị  
sụt cân

• Mập

• Mất chủ động tiêu tiểu

Kiểm tra làn da và tìm những dấu hiệu 
báo động:
• Vết đỏ/da đổi màu

• Đau, nhức hoặc ngứa ở chỗ bị ảnh hưởng

• Vết phồng

• Da bị nứt
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Giảm nguy cơ bị thương tích vì bị  
lực đè
• Nhân viên sẽ lượng định mức độ nguy cơ quý vị 

bị thương tích vì bị lực đè. 

• Nếu có thể tự chuyển mình, quý vị nên nhờ 
người chăm sóc giúp bằng cách yêu cầu họ 
nhắc quý vị thường xuyên đổi tư thế. Nếu quý 
vị không thể tự chuyển mình, nhân viên sẽ 
giúp quý vị thường xuyên đổi tư thế khi cần. 

• Nói cho nhân viên biết nếu quần áo hoặc ra 
giường bị ẩm ướt. Nhờ giúp đỡ nếu quý vị bị 
khó chủ động đại tiện hay tiểu tiện. 

• Hãy báo cho nhân viên biết nếu quý vị thấy có 
bất kỳ dấu hiệu báo động nào (xem ở mặt kia).  

• Uống thức uống thường xuyên, trừ phi quý vị 
đang bị hạn chế thức uống. Nếu quý vị bị  
nhẹ cân, gần đây bị sụt cân hoặc ăn không  
đủ chất, quý vị có thể được bổ sung chất  
dinh dưỡng. 

• Hãy giữ làn da sạch và khô, sử dụng chất tẩy 
rửa 'không hại da’ và kem dưỡng da nếu  
thích hợp. 

• Nên biết về nguy cơ bị thương tích vì bị lực 
đè bên dưới lớp bó bột, nẹp hoặc kẹp và xung 
quanh ống dẫn, mặt nạ hoặc ống dẫn lưu.

• Trong bệnh viện có sẵn vật dụng giảm lực đè 
đặc biệt như đệm và nệm.

Nếu quý vị bị thương tích vì bị lực đè:
• Nhân viên sẽ thảo luận với quý vị và người 

chăm sóc của quý vị về cách tốt nhất để chăm 
sóc thương tích vì bị lực đè của quý vị. Điều này 
có thể được gọi là ‘kế hoạch chăm sóc’.

• Luôn luôn sử dụng các vật dụng đã được chỉ 
định theo lời dặn.

• Xê dịch thường xuyên (nếu có thể) để giảm bớt 
lực đè.

Khi xuất viện về nhà với thương tích 
vì bị lực đè:
• Tiếp tục chương trình chăm sóc tại nhà.

• Nhân viên sẽ sắp xếp việc chăm sóc liên tục, ví 
dụ như với bác sĩ gia đình hoặc y tá cộng đồng.

• Nhân viên sẽ chỉ dẫn quý vị cách để có được vật 
dụng đặc biệt.
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