Key Research Findings
Bruising in Older Adults:
Accidental Bruising and
Bruising from Physical Abuse
TAGALOG
I. Importanteng impormasyon mula sa isang pag-aaral ng aksidenteng
pasa sa mga matatanda:
•

Ang kulay ng pasa ay hindi nagpapahiwatig kung gaano ito katanda.
Ang isang pasa ay maaaring magkaroon ng anumang kulay mula sa
unang araw ng ito ay makita.

•

90% ng aksidenteng pasa ay matatagpuan sa binti/hita o sa
baraso/bisig sa halip na sa katawan, leeg o ulo.

•

Kulang kulang sa isang-kapat ng mga matatanda na may aksidenteng
pasa ang naka-alala kung paano nila nakuha ang mga ito.

•

Ang mga matatanda na umiinom ng gamot na makagagambala sa pamumuo
ng dugo ay mas malamang na magkaroon ng maramihang mga pasa,
ngunit ang mga pasa ay hindi tumagal ng mas mahaba kaysa sa mga
pasa ng mga taong hindi umiinom ng mga nasabing gamot.

II. Importanteng impormasyon mula sa isang pag-aaral ng pasa sa mga
matatanda na inabuso ng pisikal:
1. Malaki ang mga pasa. Mahigit sa kalahati ng mga may-edad na inabuso
ng pisikal ay nagkaroon ng isang pasa 5 cm (mga 2 pulgada) sa
diameter o mas malaki.
2. Matatagpuan ang pasa kahit saang bahagi ng katawan, lalo na kung
matatagpuan sa mukha, gilid o nauuna (panloob) sa ibabaw ng mga
bisig/baraso, o sa likod ng katawan. Ang mga matatanda na inabuso ay
maraming pasa sa mga lugar na ito kaysa sa mga may-edad na ang mga
pasa ay aksidente
Pang-unawa,
3. Magtanong sa mga matatanda tungkol sa kanilang pasa - dahan-dahan
at sa pribadong lugar. 90% ng mga matatanda na inabuso ng pisikal na
may pasa ay matatandaan at sasabihin sa iyo kung paano nila nakuha
ang kanilang mga pasa, at kabilang dito ang maraming mga matatanda
na may problema sa memorya at mayroong demensya.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website
www.centeronelderabuse.org

For additional information, visit our website www.centeronelderabuse.org or call 714.456.5530

