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Những kết quả chính từ nghiên cứu về  vết bầm do sơ ý ở người lớn tuổi 

 

• Màu sắc của một vết bầm không phản ảnh tuổi của nó. Một vết bầm có thể có bất cứ màu gì ngay 
từ ngày đầu. 

• 90% các vết bầm do sơ ý thường nằm ở tứ chi (tay chân) hơn là ở thân mình, cổ, hay đầu. 

• Chưa đến một phần tư những người già có những vết bầm do sơ ý nhớ được họ đã có chúng như 
thế nào. 

• Những người lớn tuổi đang dùng  thuốc chống đông thường dễ có vết bầm hơn, nhưng những vết 
bầm này không kéo dài lâu hơn vết bầm ở những người không dùng những thuốc chống đông. 

 

Các vết bầm ở những người lớn tuổi do bị ngược đãi thân thể thường: 

 

1.  Lớn.  Hơn phân nửa những người già bị ngược đãi thân thể có ít nhất một vết bầm có đường kính 5 
cm (2 inches) hoặc lớn hơn. 

2.  Có thể ở bất cứ chỗ nào, nhưng nên chú ý đặc biệt nếu chúng nằm ở trên mặt, mặt hông hay mặt 
trước (hay trong) của cánh tay, hay ở lưng. Những người già bị ngược đãi thân thể có nhiều vết bầm 
ở những chổ này hơn là những người già với những vết bầm do sơ ý. 

Và xin 

3. Hỏi các người già về những vết bầm, một cách nhã nhặn và riêng tư. 90% những người già với những 
vết bầm do bị ngược đãi thân thể có thể cho bạn biết làm sao họ có những vết bầm của họ, và điều 
này kể cả  nhiều người già có vấn đề về trí nhớ hoặc bị mất trí nhớ. 

 

Để có thêm chi tiết, xin vào trang mạng của chúng tôi www.centeronelderabuse.org 

 

 


