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Client's Name and Address Client Representative's Name and Address 

Kính thưa      , 

Mới đây tôi đã hoàn tất thẩm định về các nhu cầu chăm sóc và dịch vụ của quý vị bằng cách sử dụng công cụ Đánh Giá 
Báo Cáo và Thẩm Định Toàn Diện của DDA.  Trong khi hoàn tất thẩm định DDA của quý vị, với thông tin từ quý vị hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của quý vị, DDA đã xác định cơ hội cung cấp thông tin cho quý vị hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc của quý vị để tăng cường dịch vụ chăm sóc cho quý vị liên quan đến chăm sóc da và quan sát da. 

Thẩm định DDA của quý vị đã xác định rằng quý vị có thể có nguy cơ bị tổn thương da do áp lực, ẩm ướt, tiểu không 
tự chủ hoặc bất động, có thể dẫn đến nhiễm trùng và thậm chí tử vong.  Khi thẩm định của quý vị xác định quý vị có 
nguy cơ bị tổn thương da, DDA bắt đầu Quy Trình Quan Sát Da (Skin Observation Protocol - SOP).  Quy trình này bao 
gồm việc giới thiệu đến một y tá, họ sẽ hoàn tất thẩm định da.  Nếu quý vị muốn, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của quý vị có thể gởi thư nói về tình trạng da hiện tại của quý vị, thay cho một y tá có hợp đồng thông qua DDA.  
Nếu quý vị đã chọn một y tá để hoàn tất thẩm định Quy Trình Quan Sát Da (SOP), nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị 
sẽ yêu cầu một y tá liên hệ với quý vị trong vòng năm (5) ngày để sắp xếp thẩm định SOP.  Nếu y tá này không thể 
sắp xếp lịch hẹn khám sau hai lần cố gắng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị đã không gởi cho 
DDA một thư báo về tình trạng da hiện tại của quý vị, nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị cần phải thực hiện báo cáo 
bắt buộc thông qua Sở Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em hoặc Sở Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn. 

Khi một người đang gặp nguy cơ tổn thương da do áp lực nên có một số biện pháp chăm sóc cơ bản có thể do quý vị cung 
cấp, hoặc dành cho quý vị, để bảo đảm da quý vị vẫn duy trì khỏe mạnh.  Đây là một số lời khuyên chung để theo dõi.   

1. Nếu quý vị cần trợ giúp tắm rửa hoặc chăm sóc cá nhân, hãy nhờ người này giúp quý vị xem xét tất cả vùng da 
của mình, đặc biệt là các vùng xương trên cơ thể quý vị để biết bất kỳ thay đổi nào về bề ngoài da, bao gồm nhiệt 
độ, vùng hở, cơn đau và/hoặc mùi da. 

2. Nếu quý vị có thể tự tắm rửa, hãy kiểm tra da quý vị để biết bất kỳ thay đổi nào trong khi tắm rửa, bao gồm các 
thay đổi về bề ngoài, màu sắc, nhiệt độ, vùng hở, cơn đau, và/hoặc mùi da của quý vị. 

3. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về các thay đổi bề ngoài của da quý vị.  Cho 
họ biết nếu quý vị gặp vấn đề về các điểm áp lực bất thường hoặc khó chịu trên da quý vị.  Yêu cầu họ xem xét da 
quý vị.  Nếu quý vị có các thắc mắc hay quan ngại nào về da mình, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của quý vị về các đề xuất chăm sóc da.  Nếu quý vị bị tổn thương da hoặc tổn thương áp lực, hãy bảo đảm 
quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của quý vị hiểu biết cách thức chăm sóc cho vùng da này. 

4. Kèm theo thư này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu giáo dục để giúp quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của 
quý vị hiểu biết tầm quan trọng của việc chăm sóc da và tổn thương áp lực. 

Nếu quý vị có các thắc mắc về việc chăm sóc da hoặc những thay đổi bề mặt da quý vị, quý vị nên gọi cho bác sĩ của 
mình hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác ngay tức thì. 

Nếu quý vị có các thắc mắc về thông tin này, xin liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Nguồn Lực / Hồ Sơ DDA của quý vị, 
     , tại      . Họ sẽ giới thiệu quý vị đến một y tá hoặc các nguồn trợ giúp chăm sóc sức khỏe khác để biết thêm 
thông tin. 
Trân trọng kính chào, 
      
Nhân Viên Quản Lý Nguồn Lực / Hồ Sơ DDA 
Đính Kèm 

 


