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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 Thẩm Định và Báo Cáo Toàn Diện (CARE) của DDA. Trong khi hoàn tất thẩm định của quý vị, và dựa vào thông
tin được cung cấp cho tôi bởi quý vị, các nhân viên chăm sóc của quý vị, bệnh sử của quý vị, và các nhân tố rủi ro
khác, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho bản thân quý vị, cũng
như rèn luyện và thông báo cho các nhân viên chăm sóc, và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có
thể sẽ trợ giúp quý vị.
Thẩm định CARE DDA của quý vị được xác định rằng quý vị đang gặp nguy cơ thay đổi về da quý vị, như tổn thương
da do áp lực có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng và thậm chí tử vong nên chuyển đến một y
tá để hoàn tất việc thẩm định da được yêu cầu. Một y tá sẽ liên hệ với quý vị trong vòng năm (5) ngày để sắp xếp
thẩm định. Nếu y tá này không thể sắp xếp lịch hẹn khám sau hai lần thử và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
chính của quý vị đã không cung cấp cho DDA một thẩm định về tình trạng da hiện tại của quý vị, nhân viên quản lý hồ
sơ của quý vị buộc phải chuyển đến CPS hoặc APS.
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. Ngoài ra, nếu quý vị chưa bao giờ có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ chăm sóc da, hoặc các thay đổi xuất hiện
trên da, quý vị nên gọi cho bác sĩ của quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác ngay lập tức.
1. Nếu quý vị cần trợ giúp tắm rửa hoặc chăm sóc cá nhân, hãy nhờ người này giúp quý vị xem xét các vùng xương
trên cơ thể quý vị để tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào về màu da, cơn đau, hoặc mùi da của quý vị.
2. Nếu quý vị có thể tự tắm rửa, hãy kiểm tra da quý vị để biết bất kỳ thay đổi nào trong khi quý vị tắm rửa, về việc
thay đổi màu sắc, cơn đau, hoặc mùi da.
3. Nói với bác sĩ, y tá của quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Nhờ họ xem xét da quý vị có
các thay đổi hay không, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào, và yêu cầu họ đề nghị về cách chăm
sóc da quý vị nếu quý vị gặp bất kỳ cơn đau hay thay đổi nào khác trên da quý vị.
4. Sử dụng các tài liệu hướng dẫn được kèm theo để giúp quý vị hiểu cách chăm sóc da quý vị tốt hơn.
Nếu quý vị có các thắc mắc về thông tin này, xin liên hệ
nguồn trợ giúp chăm sóc sức khỏe để biết thêm thông tin.
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. Họ sẽ chuyển quý vị đến một y tá hoặc các

