Chúng Ta Cần Làm Gì
Để Đề Phòng Té Ngã
Uống Thuốc:
Nên thảo luận với bác sĩ
của mình về những phản ứng phụ
của thuốc mình uống và ảnh hưởng
của bia, rượu.

Con Đường Dẫn Đến
Việc Đề Phòng Té Ngã

Thăng Bằng & Đi Đứng:
Tập thể dục để giữ đươc sự
thăng bằng và sức mạnh.

Tài Nguyên Đề Phòng Té Ngã
An Toàn Trong Nhà:
Để ý chướng ngại vật trong
nhà có thể gây té ngã.

Ở Quận Cam
1300 S. Grand Ave, Bldg B
Santa Ana, CA 92705
(800) 510-2020
(714) 567-7500
www.downwithfalls.org
Brochure này được thực hiện bởI sự trợ giúp của
Archstone Foundation

Sứ Mạng

Chúng Tôi Giúp Đỡ Cho Những Ai?

Giúp cho mọi người hiểu
biết và biết cách để đề phòng
té ngã có thể xẩy ra.

Cho tất cả mọi người ở quận Orange



Thông tin & trợ giúp

muốn biết cách để đề phòng té ngã.



Tài liệu học hỏi



Thuyết trình và dẫn giải



Huấn luyện



Sinh hoạt cộng đồng



Giúp đỡ

Những Điều Cần Biết Về Té Ngã

Tiểu Sử Của Hội
Hội đề phòng té ngã ra đời
với sự trợ giúp của hội
Archstone Foundation vào
năm 2005, khi hội chấn
chỉnh lại những hoạt động
của các cơ quan y tế, và
các cơ quan trợ giúp tại
quận Cam.

Dịch Vụ



Mỗi giờ có một vị cao niên bị tử vong
vì té ngã.



Tỉ lệ 1 trong 3 người té mỗi năm



5 trong 10 người sau khi bị té thường
không đứng lên được nếu không có sự
giúp đỡ



Đa số phân nửa quý vị cao niên bị đau
xương chậu không thể sống một mình
mà không có người giúp đỡ sau khi bị
té ngã.



2 trong 10 người té vào tháng đầu tiên
sau khi được xuất viện để về nhà từ
bệnh viện



Cơ hội xẩy ra: Trên 65 tuổi, không giữ
được thăng bằng, uống trên 4 thứ
thuốc, và mắt kém.

Hãy gọi 1-800-510-2020
để được giúp đỡ và để biết
thêm chi tiết về cách đề
phòng té ngã
có thể xẩy ra

