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QUAN TRỌNG
Tài liệu này cung cấp thông tin để giúp quý vị kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị. Tài liệu này 
không thay thế lời khuyên y tế mà quý vị đã nhận được.
Quý vị nên đọc thông tin trong tài liệu này và nói chuyện với chuyên gia y tế chuyên về bệnh 
suyễn hoặc bác sĩ của con quý vị để biết thêm thông tin hoặc được giải thích thêm.

Ý kiến phản hồi của quý vị được coi trọng.  Nếu quý vị muốn bình luận về tài liệu này hoặc 
muốn biết thêm thông tin, vui lòng gửi thư điện tử: SCHN-SCH-AAIC@health.nsw.gov.au

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU THÊM, BAO GỒM BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC
Sydney Children’s Hospitals Network, Aiming for Asthma  
Improvement in Children Program (AAIC)  
(Mạng lưới Bệnh viện Nhi đồng Sydney, Chương trình Hướng tới Cải thiện Bệnh Suyễn ở Trẻ em)  
www.asthmainchildren.org.au

National Asthma Council Australia (NAC) (Hội đồng Quốc gia về Bệnh Suyễn của Úc) 
www.nationalasthma.org.au

Australian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) (Hiệp hội Miễn dịch Lâm sàng và Dị ứng Úc) 
www.allergy.org.au

Asthma Australia (Hội Suyễn Úc Đại Lợi)  
www.asthmaaustralia.org.au

XE CỨU THƯƠNG: GỌI SỐ 000 
112 CŨNG CÓ THỂ GỌI ĐƯỢC TỪ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG

Bác sỹ của trẻ

Bệnh viện địa phương

Tiệm thuốc địa phương

Người hướng dẫn về bệnh suyễn

Khác

Khác  

Khác

Health Direct Australia (Dịch vụ Y tế Trực tiếp của Úc)

National Home Doctor Service (Dịch vụ Bác sĩ Tại nhà Toàn quốc)

Điện thoại

Điện thoại

Điện thoại

Điện thoại

Điện thoại

Điện thoại

Điện thoại

1800 022 222

137425 – 13SICK (13BỆNH)
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hội đồng Quốc gia về Bệnh Suyễn của Úc. Cẩm nang về Bệnh Suyễn của Úc - Hướng dẫn Tham khảo Nhanh, Phiên bản 1.2.  
Hội đồng Quốc gia về Bệnh Suyễn của Úc, Melbourne, 2017. Có sẵn tại www.asthmahandbook.org.au

Danh sách Kiểm tra Nhằm Kiểm soát Tốt Bệnh Suyễn 4

Bệnh suyễn là gì? 5

Chẩn đoán bệnh suyễn ở trẻ em 6

Điều gì có thể phát khởi triệu chứng của bệnh suyễn? 7

Những thuốc nào dùng để chữa bệnh suyễn?  12

Kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị 15

Cách phân biệt các triệu chứng suyễn nhẹ, trung bình và nặng 17

Sơ Cứu Bệnh Suyễn 18

Bình Đệm 19

Các thiết bị hít thuốc suyễn khác 20

Làm sạch bình đệm, bình xịt và thiết bị hít thuốc suyễn khác  22

Kiểm soát bệnh suyễn khi không ở nhà 23

MỤC LỤC

Xin lưu ý rằng phiên bản trực tuyến của tài liệu này là phiên bản cập nhật nhất. 
Các Chỉnh sửa đối với Phiên bản 2017 đã Xuất bản. 
Ngày: 3 tháng 10 năm 2018, trang 13, Các tác dụng phụ có thể xảy ra - Montelukast - không chứa steroid.
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ĐẠT ĐƯỢC VÀ DUY TRÌ VIỆC KIỂM SOÁT TỐT BỆNH SUYỄN CHO CON QUÝ VỊ

• Có một Kế hoạch Hành động Chống Suyễn cập nhật cho con quý vị
• Yêu cầu bác sĩ điều trị suyễn của con quý vị giải thích cách sử dụng bản kế hoạch
• Đặt hẹn khám với bác sĩ điều trị suyễn của con quý vị mỗi 3-6 tháng ngay cả khi bệnh suyễn của trẻ đã ổn
• Mang theo (các) thiết bị dùng thuốc suyễn và kế hoạch hành động chống suyễn của con quý vị mỗi lần 

khám bệnh để có thể kiểm tra cách sử dụng thiết bị và cập nhật kế hoạch nếu cần
• Ghi nhật ký về các triệu chứng suyễn để cho bác sĩ điều trị bệnh suyễn của con quý vị xem mỗi lần tái khám
• Đảm bảo con quý vị tiếp tục dùng thuốc suyễn theo chỉ định - chỉ ngừng thuốc theo tư vấn của bác sĩ của 

con quý vị

KHI CÓ CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO BỆNH SUYỄN NẶNG LÊN - YÊU CẦU TÁI KHÁM BỆNH TÌNH 
CÀNG SỚM CÀNG TỐT

Ho hoặc thở khò khè vào ban đêm

Ho hoặc thở khò khè vào buổi sáng sớm 

Trẻ không thể tham gia được các hoạt động bình thường mà không thở khò khè, ho hoặc hụt hơi, khó thở 

Cần sử dụng thuốc cắt cơn hơn 2 ngày mỗi tuần (ngoại trừ việc dùng khi tập thể dục)

Cần sử dụng thuốc cắt cơn mỗi 3-4 giờ

KHI NÀO GỌI XE CỨU THƯƠNG

Cần sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên hơn 2 giờ một lần 

Trẻ cảm thấy buồn phiền, lo lắng. 

Trẻ bị hút lõm ở hạ hầu hoặc và ở xương sườn khi thở 

Môi của trẻ có màu xanh nhạt 

Trẻ không thể nói chuyện được do khó thở 

Nếu quý vị có lo ngại hoặc nghi ngại điều gì

DANH SÁCH KIỂM TRA VIỆC 
KIỂM SOÁT TỐT BỆNH SUYỄN

Bệnh suyễn là căn bệnh ảnh hưởng đến nhiều trẻ em ở Úc.
Mặc dù chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh, nhưng kiểm soát  

tốt bệnh suyễn có thể giúp trẻ em có cuộc sống bình thường,  
khỏe mạnh và năng động.
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Để hiểu về bệnh suyễn, điều hữu ích là biết việc 
thở bình thường hoạt động như thế nào. Phổi 
của chúng ta được tạo thành từ nhiều ống thở. 
Ống thở lớn nhất (Khí quản) đuợc chia thành các 
ống thở nhỏ hơn, ở phía cuối có một túi khí rất 
nhỏ. Khi chúng ta thở, không khí đi qua các ống 
thở và khi đến các túi khí, oxy sẽ đi vào máu để 
được đưa đến khắp cơ thể và cacbon đi-ôxít  
được loại bỏ. 

Tập hợp các ống thở này được gọi là đường thở 
và trông giống như một cái cây lộn ngược.

Trẻ em bị suyễn có đường thở trong phổi bị 
viêm và nhạy cảm. Khi tiếp xúc với một số yếu tố 
phát khởi nhất định, đường thở sẽ phản ứng bất 
thường và trở nên hẹp ở bên trong. Kết quả là 
người bệnh có các triệu chứng của bệnh suyễn. 

Sự thu hẹp này là do việc sưng tấy của niêm mạc  
bên trong đường thở, sự gia tăng chất nhầy (đờm)  
bên trong đường thở và sự co thắt của các cơ xung  
quanh bên ngoài đường thở. 

 
CÁC TRIỆU CHỨNG PHỔ BIẾN CỦA BỆNH SUYỄN BAO GỒM:
• hụt hơi/khó thở (trẻ nhỏ có thể phàn nàn là bị đau bụng)
• thở khò khè (tiếng rít khi thở)
• ho (thường ho khan, nặng hơn vào ban đêm và khi thức dậy)
• cảm giác đau thắt ngực (trẻ nhỏ có thể phàn nàn là bị đau bụng hoặc thường cảm thấy đau hoặc nhức)

Khí quản

Phổi

Phế quản Chính
Đường thở 
mở rộng

Cơ bắp thả lỏngNiêm mạc  
(màng nhầy)

Cơ hoành

Đường thở bình thường Đường thở phản ứng với yếu tố phát khởi bệnh suyễn

Cơ bắp thả lỏng 
nhẵn nhụi

Tài liệu tham khảo: Buchanan N & Cooper P, 1995: Childhood Asthma: What it is and 
what you can do (Bệnh Suyễn ở Trẻ nhỏ: Bệnh suyễn là gì và quý vị có thể làm gì).

Niêm mạc đường thở 
hồng hào khỏe mạnh

Đường thở mở rộng

Cơ bắp co thắt

Sưng và có dịch nhầy

Đường thở co hẹp

BỆNH SUYỄN LÀ GÌ?
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Bệnh suyễn ở trẻ em có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và chẩn đoán dựa trên:

• việc được xác nhận là bị dị ứng hoặc có tiền sử gia đình về bệnh suyễn hoặc bị dị ứng
• các triệu chứng sẽ cải thiện khi trẻ được dùng thuốc cắt cơn suyễn dạng hít (bình xịt màu xanh dương/

màu xám). 

Xét nghiệm chức năng phổi qua việc đo dung tích phổi (kiểm tra hơi thở) giúp xác nhận chẩn đoán bệnh. 

Hầu hết trẻ em dưới năm tuổi không thể thực hiện được xét nghiệm chức năng phổi qua việc đo dung tích 
phổi. Thẩm định thường xuyên các triệu chứng của trẻ qua thời gian có thể cần thiết trước khi xác nhận  
chẩn đoán bệnh bởi vì:

• thở khò khè và ho là các triệu chứng hô hấp phổ biến, đặc biệt là ở trẻ dưới ba tuổi và không phải lúc  
nào cũng liên quan đến bệnh suyễn

• nhiều trẻ nhỏ phản ứng với thuốc hít cắt cơn suyễn không nhất thiết sẽ tiếp tục mắc bệnh suyễn ở độ 
tuổi học tiểu học.

Thảo luận bất kỳ mối lo ngại nào về chẩn đoán bệnh suyễn của con quý vị với bác sĩ sẽ giúp quý vị hiểu thêm.

 

THỞ KHÒ KHÈ VÀ CẢM LẠNH THÔNG THƯỜNG
Triệu chứng thở khò khè (nghe thấy tiếng rít khi thở) rất phổ biến ở trẻ em trong những năm đầu đời. Khi thở 
khò khè xảy ra đối với bệnh suyễn, đó là do đường hô hấp bị hẹp. Tuy nhiên, thở khò khè cũng có thể xảy 
ra khi trẻ cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh, hoặc có thể xảy ra khi bị nhiễm vi-rút đường hô hấp (cảm lạnh 
thông thường hoặc cúm). 

Trẻ em mà có những đợt thở khò khè khi bị nhiễm vi-rút đường hô hấp không nhất thiết là bị bệnh suyễn. 
Chúng tôi gọi loại thở khò khè này là 'thở khò khè do vi-rút'. Nhiều trẻ trong số này thường khỏe mạnh khi 
không bị nhiễm vi-rút và không có tiền sử bị chứng dị ứng. Các triệu chứng của chúng chỉ tồn tại trong thời 
gian ngắn và thường hết khi trẻ đến tuổi đi học tiểu học. 

Tuy nhiên, vì hầu hết trẻ em dưới sáu tuổi sẽ bị nhiễm vi-rút đường hô hấp từ 6-10 lần mỗi năm, nhóm trẻ 
này có thể dễ bị nhiều đợt thở khò khè, ho và khó thở. Những đợt này có thể cần thuốc suyễn để điều trị  
các triệu chứng. Để biết thêm thông tin về chứng khò khè do vi-rút, hãy nhấp vào đây hoặc truy cập  
www.schn.health.nsw.gov.au/files/factsheets/wheeze_-_viral_induced_wheeze-en.pdf

CHẨN ĐOÁN BỆNH  
SUYỄN Ở TRẺ EM

Thở khò khè thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng không phải trường  
hợp thở khò khè nào cũng là bệnh suyễn
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ĐIỀU GÌ CÓ THỂ PHÁT 
KHỞI TRIỆU CHỨNG  
CỦA BỆNH SUYỄN?
Việc hiểu nguyên nhân phát khởi bệnh suyễn của con quý vị có thể mất thời gian. Các yếu tố khởi phát bệnh suyễn có 
thể không giống nhau ở mỗi trẻ và có thể có nhiều hơn một yếu tố gây bệnh. Không phải lúc nào quý vị cũng có thể 
tránh được các yếu tố khởi phát bệnh suyễn cho con mình nhưng biết các yếu tố đó là gì có thể giúp quý vị thực hiện 
các bước để kiểm soát chúng. Các yếu tố khởi phát phổ biến nhất được liệt kê dưới đây.

CẢM LẠNH VÀ CÚM
Vi-rút đường hô hấp ở trẻ em là yếu tố khởi phát phổ biến nhất gây ra cơn suyễn cấp tính và là yếu tố khởi phát khó tránh

Quý vị có thể làm gì?
Luôn chuẩn bị sẵn sàng bằng cách đảm bảo rằng con quý vị có một Kế hoạch Hành động Chống Suyễn được cập nhật để 
quý vị làm theo khi có dấu hiệu sổ mũi hoặc cảm lạnh đầu tiên. Nếu quý vị không có Kế hoạch Hành động Chống Suyễn, 
hãy yêu cầu bác sĩ của con quý vị lập một kế hoạch cho quý vị. Luôn khuyến khích trẻ che mũi và miệng khi ho hoặc hắt 
hơi, sử dụng khăn giấy và vứt bỏ chúng sau khi dùng. Rửa tay sạch bằng xà bông và nước là một cách tốt để ngăn ngừa 
nhiễm trùng lây lan từ người này sang người khác. Nếu có thể, tránh để con quý vị tiếp xúc với bất kỳ ai có các triệu chứng 
rõ ràng là bị cảm lạnh hoặc cúm. Nói chuyện với bác sĩ của con quý vị để biết thêm thông tin liên quan đến việc chích 
ngừa cúm trước khi mùa cúm đến. 

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/
immunise-influenza

TIẾP XÚC VỚI KHÓI THUỐC LÁ 
Khói thuốc lá chứa hơn 4.000 chất hóa học và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của con quý vị có thể rất nghiêm trọng. 
Một đứa trẻ có thể bị hút thuốc lá thụ động khi ở gần một người đang hút thuốc. Khói thuốc mà trẻ hít phải thường được 
gọi là Khói Thuốc lá Thụ động (SHS). Tiếp xúc với SHS có thể xảy ra khi trẻ hít phải khói do người đang hút thuốc thở ra 
(khói chính) hoặc hít phải khói từ đầu điếu thuốc lá đang cháy (khói phụ). Khói phụ có xu hướng lưu lại trong phòng lâu 
hơn khói chính và chứa nhiều chất gây ung thư. Khói thuốc lá còn bám sót lại cũng là một vấn đề đáng lo ngại khi trẻ em 
tiếp xúc với các phần tử khí còn bám lại và nicotin còn sót lại trên quần áo, tóc và da của cha, mẹ hoặc người chăm sóc có 
hút thuốc lá. 

Đối với trẻ em, tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động có thể dẫn đến:

• nguy cơ cao hơn bị các triệu chứng suyễn trước 5 tuổi
• gia tăng số lượng các cơn suyễn và gia tăng mức độ nghiêm trọng của những cơn này 
• bệnh suyễn trầm trọng
• nhiễm trùng đường hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm tai giữa và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh

Lưu ý: Thuốc lá điện tử (e-cigarettes) là thiết bị chạy bằng pin làm nóng chất lỏng (chất lỏng điện tử) thành dạng khí hoặc 
hơi được hít vào phổi. Hơi này, thường chứa nicotin và các chất hóa học khác, cũng được người hút thuốc thở ra. Việc trẻ 
em tiếp xúc với khói thuốc lá điện tử có thể phát khởi các cơn suyễn, và nên tránh điều này. 

Hút thuốc lá qua tẩu nước hút thuốc (ví dụ như Điếu ống (Narghile), tẩu nước (Shisha), Điếu cày (Hookah)) gây ra những 
nguy cơ tương tự cho trẻ bị suyễn như hút thuốc lá. 

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.health.nsw.gov.au/tobacco/Pages/electronic-cigarettes.aspxand/or   
www.quit.org.au/downloads/resource/facts-evidence/waterpipe-tobacco-smoking-fact-sheet.pdf

Khói thuốc lá là yếu tố phát khởi có thể tránh được 
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Quý vị có thể làm gì?
Nếu quý vị là người hút thuốc lá, điều quan trọng nhất quý vị có thể làm vì sức khỏe của con quý vị là ngừng hút thuốc. 

Trợ giúp để bỏ thuốc lá có sẵn tại Quitline (Đường dây Bỏ Thuốc lá) - 13 QUIT (13 7848) / https://www.icanquit.com.au.

Đây là một dịch vụ điện thoại bảo mật, miễn phí được thiết kế để giúp những người hút thuốc bỏ thuốc lá (có sẵn các 
nhân viên tư vấn cho người Thổ dân và Đa ngôn ngữ). Dịch vụ tin nhắn 24/7 cũng có sẵn, để quý vị có thể để lại chi tiết liên 
hệ của mình để nhân viên tư vấn của Quitline gọi lại cho quý vị. Quý vị cũng có thể đưa ra yêu cầu trực tuyến để Quitline 
gọi lại cho quý vị. 

Nói chuyện với bác sĩ địa phương, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia y tế chuyên về bệnh suyễn để biết 
thêm thông tin về các lựa chọn bỏ thuốc lá và lời khuyên về việc giữ cho xe hơi và nhà không có khói thuốc lá.

Nếu quý vị chưa sẵn sàng bỏ thuốc lá hoặc bạn bè và người thân trong gia đình của quý vị hút thuốc, những lời khuyên 
sau đây có thể hữu ích để giảm thiểu việc con quý vị tiếp xúc với SHS. (Điều quan trọng là phụ nữ không hút thuốc lá khi 
mang thai hoặc cho con bú).

• Không hút thuốc lá trong xe hơi ngay cả khi con quý vị không đi cùng quý vị. Ở NSW, hút thuốc lá thông thường hoặc 
thuốc lá điện tử trong xe hơi có trẻ em dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật. 

• Không cho phép việc hút thuốc lá trong nhà. Mở cửa sổ và cửa ra vào sẽ không bảo vệ được con quý vị khỏi SHS. 
• Mặc thêm quần áo mà có thể cởi ra sau khi hút thuốc lá và rửa tay sau đó.
• Treo các biển báo khu vực cấm hút thuốc lá và hoặc nhãn dán trong nhà và xe hơi của quý vị.
• Nếu có thể, tránh đưa con quý vị đến những nơi có nhiều người 

đang, hoặc đã từng hút thuốc.

TẬP THỂ DỤC, CHƠI THỂ THAO VÀ VUI CHƠI
Tập thể dục là yếu tố phát khởi bệnh suyễn phổ biến với các triệu chứng 
xảy ra trong khi tập thể dục hoặc một thời gian sau đó. Đây được gọi là 
EIA (bệnh suyễn do tập thể dục). Bệnh này thường nặng hơn trong thời 
tiết lạnh. Khi tập thể dục hoặc chơi thể thao, trẻ em thở nhanh hơn và 
thường thở bằng miệng. Điều này dẫn đến việc hít thở không khí vẫn 
mát và khô. Điều này có thể khiến cơ co thắt, dẫn đến sự xuất hiện các 
triệu chứng của bệnh suyễn. Tập thể dục là quan trọng đối với sự tăng 
trưởng và phát triển bình thường và cần được khuyến khích, nhưng khi 
nó gây ra các triệu chứng suyễn, trẻ em có thể cố gắng tránh tập thể 
dục. Có các bước đơn giản có thể làm để kiểm soát EIA. Hãy hỏi bác sĩ 
của con quý vị xem liệu việc tập thể dục có gây trở ngại hay không. 

Quý vị có thể làm gì?
Bắt đầu và kết thúc bài tập thể dục và vui chơi với các bài tập khởi động 
và bài tập hạ nhiệt. Bác sĩ của con quý vị cũng có thể khuyên quý vị nên 
dùng thuốc cắt cơn suyễn màu xanh dương trước khi tập thể dục. Hãy 
nói chuyện với bác sĩ của con quý vị về điều này. 

Tránh tập thể dục hoặc vui chơi khi mức chất lượng không khí nằm 
ngoài phạm vi 'tốt' hoặc 'rất tốt', chỉ số phấn hoa từ mức cao đến mức 
vô cùng cao (www.weatherzone.com.au/pollen-index/), hoặc nếu con 
quý vị không khỏe và có các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm. Nếu có các 
triệu chứng suyễn trong quá trình tập thể dục, việc quan trọng là con 
quý vị phải ngừng tập thể dục và sử dụng thuốc cắt cơn theo Kế hoạch 
Hành động Chống Suyễn của cháu. Nếu kế hoạch này không có sẵn, hãy 
làm theo các hướng dẫn Sơ cứu Bệnh Suyễn ở trang 18.

MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 
Những thay đổi về thời tiết - thay đổi từ độ ẩm thấp sang độ ẩm cao, thay đổi nhiệt độ không khí, điều kiện gió và giông 
bão - có thể là yếu tố phát khởi bệnh suyễn ở trẻ (có thể tìm thêm thông tin về giông bão trong phần Chất Gây Dị ứng Hít 
phải). Bệnh suyễn của con quý vị cũng có thể trở nên tệ hơn khi chuyển mùa. Chất lượng không khí kém do ô nhiễm 
không khí, bao gồm khói từ lò nướng đốt củi, đám cháy ngoài trời / cháy rừng có thể phát khởi bệnh suyễn. 
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Quý vị có thể làm gì?
Hãy nhận biết bất kỳ thay đổi dự báo nào đối với dự báo thời tiết. Chất lượng không khí có thể được theo dõi thông qua 
Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) bằng cách truy cập trang mạng sau www.enosystem.nsw.gov.au hoặc bằng cách gọi 
số 131 555.

Giá trị chỉ số càng thấp thì chất lượng không khí càng tốt. Xem bảng AQI bên dưới. Nếu giá trị chỉ số nằm trong phạm vi 
'kém', 'rất kém' hoặc 'nguy hiểm' hoặc có những thay đổi về nhiệt độ, đặc biệt là trong cơn giông bão và đây là yếu tố phát 
khởi bệnh suyễn cho con quý vị, con quý vị nên ở trong nhà với các cửa sổ và cửa ra vào được đóng. 

 

Hiện tại vẫn còn thiếu các nghiên có bằng chứng, ủng hộ việc sử dụng máy tạo độ ẩm cho trẻ bị bệnh suyễn.

CHẤT GÂY DỊ ỨNG HÍT PHẢI  
Các chất hàng ngày trong môi trường mà gây ra phản ứng dị ứng ở một số người nhạy cảm được gọi là các chất gây dị 
ứng. Khi hít phải (hít vào), các chất gây dị ứng này có thể gây ra các triệu chứng suyễn ở trẻ em bị bệnh suyễn. Các chất 
gây dị ứng hít phải bao gồm bụi và mạt bụi, nấm mốc, lông và vảy gàu (mèo và chó), và phấn hoa. Không phải tất cả trẻ 
em đều có phản ứng với cùng một chất gây dị ứng. Điều quan trọng là phải xác định những thứ có thể gây ra phản ứng 
và tránh chúng nếu có thể, hoặc giảm tiếp xúc với chúng. Bác sĩ của con quý vị có thể sắp xếp một cuộc xét nghiệm chích 
da thử dị ứng đơn giản hoặc xét nghiệm máu để phát hiện xem con quý vị có bị dị ứng với cái gì hay không. 

Quý vị có thể làm gì?

Gián
Tránh để thức ăn không được che đậy và sử dụng các hộp đựng có nắp kín. Đảm bảo thức ăn vụn và rơi vãi được dọn 
sạch nhanh chóng và cân nhắc việc diệt côn trùng bằng cách an toàn với môi trường. 

Bụi
Lau các bề mặt cứng, cửa chớp, rèm cửa chớp và sàn cứng bằng vải ẩm hoặc khăn tĩnh điện hàng tuần thay vì lau khô, 
quét hoặc hút bụi. 

Mạt bụi
Rất khó để loại bỏ mạt bụi hoàn toàn khỏi nhà và không có bằng chứng cho thấy các phương pháp vật lý và hóa học để 
giảm mức mạt bụi trong nhà giúp cải thiện việc kiểm soát bệnh suyễn; tuy nhiên các lựa chọn dưới đây có thể giúp giảm 
lượng mạt bụi.

• Sử dụng tấm phủ chống mạt bụi (có bán ở các hiệu thuốc và cửa hàng bách hóa lớn) cho nệm, gối và mền, và giặt 
chúng mỗi hai tháng. Giũ bụi gối và mền bên ngoài nhà và phơi nắng hàng tuần. Nên tránh dùng lớp lót bằng da  
cừu hay len.

• Giặt ra trải giường, vỏ gối, hàng tuần trong nước nóng (nóng hơn 60 độ C), bao gồm bất kỳ đồ chơi mềm nào được để 
trên giường của trẻ. Nhiệt độ này sẽ diệt mạt bụi và loại bỏ chất gây dị ứng mà chúng tạo ra. Nếu chỉ có nước lạnh để 
giặt, hãy sử dụng các sản phẩm có chứa dầu khuynh diệp hoặc dầu cây trà được pha chế để diệt mạt bụi trong nước 
lạnh. Giặt khô không hiệu quả vì việc đó chỉ diệt được mạt bụi nhưng không loại bỏ được chất gây dị ứng. Nếu có thể, 
tránh để lộn xộn nhiều thứ trong phòng ngủ như các đồ chơi mềm, nệm hoặc gối phụ.

• Hút bụi thảm và đồ nội thất mềm hàng tuần để giảm nguy cơ hít phải các chất gây dị ứng trong không khí. Máy hút 
bụi được trang bị bộ lọc khí hiệu quả cao có thể loại bỏ nhiều chất gây dị ứng hơn. Tuy nhiên, quá trình hút bụi tạm 
thời làm tăng số lượng mạt bụi trong không khí, vì vậy người bị suyễn nên tránh vào lại phòng trong khoảng 20 phút. 

Rất tốt 
0 - 33

Tốt 
34 - 66

Trung bình
67 - 99

Kém
100 - 149

Rất kém
150 - 199

Nguy hiểm
200
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Nấm mốc
Nấm mốc có nhiều khả năng phát triển ở các khu vực trong nhà mà thường xuyên ẩm ướt hoặc ẩm thấp. Khả năng xảy 
ra nấm mốc sẽ giảm trong một ngôi nhà khô ráo, thông thoáng và được cách nhiệt tự nhiên đầy đủ. Quạt hút thì có hiệu 
quả nhưng máy hút ẩm thì chưa có minh chứng là có lợi ích trong việc kiểm soát bệnh suyễn. 

Hãy loại bỏ nấm mốc có thể nhìn thấy trong phòng tắm, nhà bếp, cửa sổ trong nhà và tủ quần áo. Làm vệ sinh khay hứng 
nước của tủ lạnh thường xuyên, bảo dưỡng máy điều hòa không khí bằng cách vệ sinh bộ lọc thường xuyên, loại bỏ cây 
trồng trong nhà và tránh để con quý vị tiếp xúc với phân hữu cơ, lớp phủ vườn và vụn cỏ mới cắt. Vào những ngày lạnh, cố 
gắng giữ nhiệt độ bên trong cao hơn nhiệt độ bên ngoài ít nhất 5ºC và liên tục cung cấp nhiệt khô ở mức thấp. Việc sưởi 
ấm liên tục, đều đặn sẽ cho phép hơi ấm thấm vào tường và trần nhà.

Mèo, chó và các thú cưng khác
Chó mèo là nguồn tạo ra các chất gây dị ứng chính trong nhà, đặc biệt là tuyến mồ hôi ở mèo và tuyến nước bọt ở chó. 
Những chất gây dị ứng này có thể thấy trên da và lông của chúng. Chải lông cho thú cưng thường xuyên và nếu có thể, 
giữ chúng bên ngoài căn nhà. Nếu không được, thì giữ chúng bên ngoài phòng ngủ và khu vực sinh hoạt chung. Đảm 
bảo rửa tay thật sạch sau khi tiếp xúc với thú cưng và giặt quần áo bằng nước nóng sau đó. 

Phấn hoa
Tìm hiểu xem loại cỏ và cây nào trong khu vực của quý vị có phấn hoa phát tán trong gió và cố gắng tránh chúng nếu  
có thể. Cân nhắc trồng cây có ít chất gây dị ứng trong vườn. 

Thông tin thêm có sẵn tại www.nationalasthma.org.au/living-with-asthma/resources/patients-carers/factsheets/ 
the-low-allergen-garden hoặc liên lạc với Asthma Australia (Hội Suyễn Úc Đại Lợi) theo số 1800 278 462.

 Khuyến khích con quý vị ở trong nhà trong những ngày có nhiều gió, chỉ số phấn hoa cao, đặc biệt là từ 7 giờ sáng đến  
9 giờ sáng, 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều và trong hoặc sau khi có giông bão. Tránh các hoạt động ngoài trời mà có tiếp xúc 
nhiều với phấn hoa, ví dụ: cắt cỏ. Chăn ga gối và quần áo ướt nên được làm khô bên trong nhà vào những ngày có chỉ số 
phấn hoa cao. Hãy vào xem trang mạng sau: www.pollenforecast.com.au

Trang mạng này cung cấp dự báo trong bốn ngày với chỉ số về khả năng phấn hoa phát khởi bệnh suyễn của một người. 

Gió mạnh và độ ẩm quá cao cùng với giông bão có thể khiến các hạt phấn hoa trong không khí vỡ ra dẫn đến các tinh thể 
chất gây dị ứng được phát tán vào không khí. Những tinh thể này, thường tập trung ở mặt đất, dễ bị hít vào gây ra bệnh 
'suyễn do giông bão' ở những người nhạy cảm. Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn ở những vùng nông thôn có nhiều cỏ  
lúa mạch đen. 

Các cảnh báo về giông bão có sẵn tại www.bom.gov.au cũng có thể được truy cập bằng ứng dụng thời tiết trên điện 
thoại di động.
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THỰC PHẨM VÀ CHẤT PHỤ GIA
Mặc dù dị ứng thức ăn ngày càng phổ biến ở trẻ em, nhưng đây không phải là yếu tố phát khởi phổ biến đối với bệnh 
suyễn. Bệnh suyễn có nhiều khả năng được phát khởi bởi các chất phụ gia thực phẩm như metabisulphite/sulfur dioxide 
(220–228), tartrazine (phẩm màu vàng tổng hợp [102]), monosodium glutamate (621) và axit acetylsalicylic (ASA). Một số 
chất phụ gia này cũng có thể đã có sẵn trong một số loại thực phẩm. 

Tuy nhiên, dị ứng thực phẩm có thể gây ra các phản ứng dị ứng. Nếu đột ngột bị khó thở nghiêm trọng sau khi ăn đồ ăn, 
thì đây có thể là sốc phản vệ (phản ứng dị ứng nghiêm trọng). Người bệnh cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.  
Gọi xe cứu thương bằng cách bấm số 000.

Quý vị có thể làm gì?
Luôn duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Chỉ tránh các loại thực phẩm nếu con quý vị bị dị ứng với chúng và điều này 
đã được bác sĩ chuyên khoa dị ứng xác nhận. Trừ khi có xác nhận là bị dị ứng thực phẩm, việc loại bỏ một số loại thực 
phẩm khỏi chế độ ăn của trẻ không có khả năng cải thiện bệnh suyễn của trẻ. Nếu quý vị nghi ngờ rằng một loại thực 
phẩm hoặc chất phụ gia thực phẩm nào đó đang gây ra bệnh suyễn cho con mình, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý  
vị và yêu cầu được một bác sỹ chuyên khoa dị ứng thẩm định chi tiết.

THUỐC MEN / TRỊ LIỆU BẰNG THẢO DƯỢC
Các loại thuốc chống viêm không chứa steroid như Ibuprofen, Nurofen và Aspirin hiếm khi phát khởi bệnh suyễn ở trẻ 
em. Các cách điều trị bằng vi lượng đồng căn (Homeopathic remedy) hoặc thảo dược như Echinacea, Sữa Ong chúa  
(Royal Jelly), chiết xuất Vỏ cây Liễu (Willow Tree bark) và Cúc La Mã (Camomile) có thể là những yếu tố phát khởi tiềm ẩn.

Quý vị có thể làm gì?
Nói chuyện với bác sĩ của con quý vị trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc cách điều trị nào trong số này.

Thuốc được sử dụng trong điều trị và kiểm soát bệnh suyễn có thể nới lỏng cơ co cứng bó sát xung quanh đường thở 
hoặc giảm bớt hay ngăn ngừa sưng niêm mạc bên trong đường thở. Những loại thuốc này làm giảm các triệu chứng 
suyễn và giúp ngăn ngừa việc phát bệnh suyễn (cơn suyễn). Mục đích là kiểm soát tốt bệnh suyễn với việc sử dụng ít 
thuốc nhất, từ đó hạn chế các tác dụng phụ. 

CẢM XÚC 
Lo lắng, căng thẳng, phiền muộn và cười có thể là yếu tố phát khởi bệnh suyễn. 

Quý vị có thể làm gì?
Trấn an và tìm cách dạy con quý vị các bài tập thư giãn và hít thở.
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KIỂM SOÁT TỐT BỆNH SUYỄN LÀ:
• KHÔNG thức dậy với triệu chứng suyễn và không có triệu chứng nhiều hơn hai ngày mỗi tuần.
• KHÔNG cần dùng thuốc cắt cơn nhiều hơn hai ngày mỗi tuần (không tính trước khi tập thể dục), và các triệu chứng 

suyễn sẽ hết nhanh chóng sau khi dùng thuốc cắt cơn.
• CÓ THỂ tham gia vào các hoạt động thông thường mà không có các triệu chứng suyễn.

Cách phổ biến nhất để con quý vị dùng thuốc suyễn là hít thuốc trực tiếp vào phổi qua đường miệng. Trong thời gian  
có cơn suyễn, cách tốt nhất để con quý vị dùng thuốc là sử dụng ống xịt và bình đệm (tham khảo hướng dẫn ở trang 19). 
Vào những thời điểm khác, chẳng hạn như trước khi tập thể dục và vui chơi, hoặc trong quá trình kiểm soát bệnh suyễn 
hàng ngày, và tùy thuộc vào độ tuổi và khả năng của con quý vị, các thiết bị khác có thể là lựa chọn thay thế thích hợp. 
Nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế chuyên về bệnh suyễn của con quý vị để xác định thiết bị phù hợp nhất. Có 
thể tìm thấy hướng dẫn từng bước cho việc sử dụng các thiết bị khác ở trang 20-21.

THUỐC CẮT CƠN 
Ventolin®, Asmol®, Airomir®, Bricanyl®

Thuốc cắt cơn suyễn dạng hít được dễ dàng nhận biết bởi hộp đựng màu xanh dương hoặc xanh dương/xám. Con quý 
vị phải luôn có thuốc cắt cơn ngay lập tức, kể cả ở trường, nhà trẻ và các hoạt động thể thao, vì các triệu chứng suyễn có 
thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà không có báo trước.

 

Thuốc cắt cơn:
• được sử dụng trong sơ cứu bệnh suyễn
• giảm các triệu chứng bằng cách nới lỏng cơ bị co cứng để mở đường thở
• có tác dụng chỉ sau vài phút và thường có hiệu quả trong 3-4 giờ
• được sử dụng khi có các triệu chứng và cũng có thể được dùng trước khi tập thể dục hoặc vui chơi.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra bao gồm nhịp tim nhanh, run tay, hiếu động, hưng phấn. Những tác dụng phụ này có thể 
ở mỗi trẻ một khác và trong hầu hết các trường hợp sẽ tự giảm bớt.

Luôn có thuốc cắt cơn dự phòng để sử dụng ngay khi hết thuốc hiện tại.
Giữ thuốc trong bao bì gốc cho đến khi sử dụng sẽ giúp nhận biết là  

thuốc còn đủ nguyên.

Ventolin®

Ống Hít Định Liều
Asmol®

Ống Hít Định Liều
Airomir®

Ống Hít Định Liều
Airomir®

Autohaler®
Bricanyl®

Turbuhaler  
(ống hít có nút vặn)®

NHỮNG THUỐC NÀO DÙNG 
ĐỂ CHỮA BỆNH SUYỄN?



BỆNH SUYỄN VÀ CON CỦA QUÝ VỊ:  TẬP TÀI LIỆU DÀNH CHO CHA, MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC 2017

Lần đầu tiên được xuất bản dưới tên gọi Tập Tài liệu về Bệnh Suyễn ở Trẻ em dành cho Cha, Mẹ và Người Chăm sóc 2004. Chỉnh sửa 2010 & 2012.  
Mạng lưới Bệnh viện Nhi đồng Sydney - Randwick và Westmead; Hunter New England Kidshealth: www.schn.health.nsw.gov.au

13

THUỐC PHÒNG NGỪA (THUỐC CHỐNG VIÊM)

Thuốc có steroid (corticosteroids dạng hít) ví dụ Flixotide®, Pulmicort®, Alvesco®, Qvar® 
Non-Steroidal tức là Montelukast® (ví dụ. Singulair®, Lukair®), Intal® Forte.

Khi trẻ cần sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên để kiểm soát các triệu chứng suyễn (thường là hơn hai ngày mỗi tuần), 
mặc dù đã kiểm soát hiệu quả các yếu tố phát khởi và sử dụng tốt các thiết bị, thuốc phòng ngừa có thể được kê toa. 
Không giống như thuốc cắt cơn, được dùng khi có triệu chứng hoặc trước khi tập thể dục, thuốc phòng ngừa được dùng 
hàng ngày. Thuốc phòng ngừa giúp làm cho đường thở ít nhạy cảm hơn với các yếu tố phát khởi, cũng như làm giảm 
sưng bên trong đường thở, điều có thể xảy ra trong cơn suyễn. 

Thuốc phòng ngừa có thể chứa steroid hoặc không chứa steroid và loại mà con quý vị được kê toa sẽ tùy thuộc vào nhu 
cầu hiện tại của cháu. Vì các loại thuốc phòng ngừa không có tác dụng ngay lập tức, nên có thể mất vài ngày đến hai tuần 
trước khi nhận thấy sự cải thiện của bệnh suyễn của con quý vị. 

Điều quan trọng là con quý vị không được bỏ các liều thuốc và phải tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và chỉ ngừng 
dùng thuốc theo tư vấn của bác sĩ. 

Các tác dụng phụ có thể xảy ra - loại có steroid (corticosteroid dạng hít):

• có vị khó chịu và ho với thuốc không có steroid. 
• đẹn lưỡi (lở miệng) và/hoặc thay đổi giọng nói với thuốc có steroid.

Để giảm nguy cơ bị tác dụng phụ, con của quý vị nên:

• súc miệng bằng nước và nhổ ra, hoặc làm sạch răng sau khi dùng thuốc phòng ngừa dạng hít 
• khi sử dụng thuốc phòng ngừa bằng ống hít định liều, hãy sử dụng nó với bình đệm. 

Các tác dụng phụ có thể xảy ra - loại không chứa steroid:

• Montelukast® (Singulair®, Lukair®) - Mặc dù thuốc này có hiệu quả cao và được nhiều trẻ em dung nạp tốt nhưng đã 
có những trường hợp hiếm hoi về những thay đổi liên quan đến hành vi và tâm trạng ở trẻ em dùng Montelukast. 
Nếu quý vị nhận thấy con mình có bất kỳ biểu hiện nào sau đây khi dùng thuốc này (kích động, hung hăng, dễ cáu, lo 
lắng, run rẩy, ảo giác, rối loạn giấc ngủ và trầm cảm), hãy thông báo cho bác sĩ của con quý vị. Nếu có các triệu chứng 
nghiêm trọng (chẳng hạn như suy nghĩ đến việc tự tử hoặc thay đổi hành vi) , hãy yêu cầu chăm sóc y tế khẩn cấp ngay 
lập tức. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào, hãy nói chuyện với chuyên gia y tế của quý vị. 
Tham khảo http://www.tga.gov.au/node/845079

• Intal® Forte - có thể bao gồm đau họng, ho.

Flixotide®

Ống Hít Định Liều
Flixotide®

Accuhaler  
(Hộp hít thuốc)®

Pulmicort®

Turbuhaler  
(ống hít có nút vặn)®

Alvesco®

Ống Hít Định Liều
Qvar®

Ống Hít Định Liều
Qvar®

Autohaler®
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CÁC LOẠI THUỐC DẠNG HÍT KHÁC
Một số trẻ cần thuốc suyễn bổ sung dưới dạng thuốc giải suyễn có tác dụng kéo dài để kiểm soát tốt bệnh suyễn của 
mình. Những loại thuốc này chỉ được kê toa cùng với một loại thuốc phòng ngừa có chứa steroid và được kết hợp với 
nhau trong một thiết bị, giúp việc sử dụng cả hai loại thuốc thuận tiện hơn. 

Thuốc suyễn có chứa thuốc giải suyễn có tác dụng kéo dài và thuốc phòng ngừa có chứa steroid dạng hít trong một thiết 
bị, bao gồm Symbicort® , (có sẵn ở dạng turbuhaler (ống hít có nút vặn)® màu đỏ và trắng hoặc rapihaler (ống hít định liều có 
áp suất)® màu đỏ và trắng [ống xịt]), Seretide®, (có dạng ống xịt màu tím hoặc accuhaler (hộp hít thuốc)®), Flutiform®, (có sẵn 
trong một ống xịt màu xám và trắng), và Breo® (có sẵn trong một thiết bị chứa ellipta®màu xanh nhạt và xám). Các tác dụng 
phụ có thể xảy ra tương tự như những tác dụng phụ có thể xảy ra với thuốc phòng ngừa dạng hít có chứa steroid và do 
đó cần được quản lý theo cách tương tự để giảm nguy cơ bị tác dụng phụ. 

Lưu ý về Symbicort®

Vì thuốc giải suyễn có tác dụng kéo dài trong Symbicort® có tác dụng rất nhanh, một số trẻ em trên 12 tuổi có thể được 
kê toa loại thuốc này để sử dụng như một loại thuốc dùng thường xuyên, hai lần mỗi ngày cùng với một thuốc cắt cơn để 
dùng khi có triệu chứng hoặc trong cơn suyễn. Trong trường hợp này, bác sĩ của con quý vị sẽ cung cấp cho quý vị một 
kế hoạch Điều trị Cắt cơn và Duy trì bằng Symbicort® (SMART®) để làm theo. Để sử dụng Symbicort® trong sơ cứu bệnh 
suyễn cho trẻ em trên 12 tuổi, hãy tham khảo phần sơ cứu bệnh suyễn ở trang 18.

THUỐC CẤP CỨU (CORTICOSTEROID ĐƯỜNG UỐNG)
Prednisone (thuốc viên), Prednisolone (thuốc viên hoặc si-rô), Predmix® và Redipred®(si-rô)
Như tên cho thấy, thuốc cấp cứu đôi khi được sử dụng trong thời gian ngắn (3-5 ngày) trong suốt cơn suyễn khi người 
bệnh ít hoặc không đáp ứng với thuốc cắt cơn dạng hít. Thuốc được dùng qua đường uống (thuốc viên hoặc chất lỏng) và 
có tác dụng qua việc làm giảm viêm đường thở. Thuốc cấp cứu có thể được đưa cho con quý vị trong bệnh viện hoặc bởi 
bác sĩ địa phương của con quý vị. Thuốc này cũng có thể được đưa vào kế hoạch hành động chống suyễn của con quý vị 
như một phần của quá trình kiểm soát cơn suyễn cho cháu. Nếu con quý vị cần nhiều hơn 4 đợt thuốc trong một năm, 
quý vị cần thảo luận vấn đề này với bác sĩ của con quý vị vì mức này cao hơn lượng steroid đường uống được khuyến nghị.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra:
• Đói bụng, phù mặt, tăng cân, tâm trạng thất thường - những điều này ít xảy ra nếu chỉ sử dụng thuốc trong thời gian 

ngắn. Tuy nhiên, nếu những triệu chứng này có xảy ra, chúng sẽ hết sau khi ngừng thuốc.

Lưu ý: Trong khi các tác dụng phụ phổ biến nhất có thể xảy ra đã được liệt kê cho từng nhóm thuốc suyễn, một số trẻ có 
thể không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào và một số trẻ có thể bị những tác dụng phụ khác không được liệt kê. Luôn 
thảo luận với bác sĩ của con quý vị hoặc chuyên gia y tế chuyên về bệnh suyễn về bất kỳ mối lo ngại nào về các loại thuốc 
điều trị suyễn của con quý vị, tác dụng phụ của chúng và thiết bị dùng thuốc.

Seretide®

Ống Hít Định Liều
Seretide®

Accuhaler  
(Hộp hít thuốc)®

Symbicort®

Turbuhaler  
(ống hít có nút vặn)®

Symbicort®

Rapihaler
Flutiform®

Ống Hít Định Liều
Breo®

Ellipta (Hộp hít)®

Những loại thuốc này chỉ nên được Bác sĩ Nhi khoa hoặc Bác sĩ Chuyên 
khoa Hô hấp kê toa cho trẻ bị suyễn nặng/dai dẳng 
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KIỂM SOÁT BỆNH SUYỄN
CỦA CON QUÝ VỊ
Tùy thuộc vào việc con quý vị thở khò khè và ho, đặc biệt là vào ban đêm, hoặc khó thở, có thường xuyên hay không 
và những điều này có thể cản trở sự tham gia của con quý vị vào các hoạt động hàng ngày và việc duy trì chất lượng 
sống bình thường, con quý vị sẽ được đánh giá là có sự kiểm soát suyễn tốt, kiểm soát được phần nào, hoặc kiểm 
soát kém. Việc kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị sẽ được đánh giá trong khoảng thời gian bốn tuần. Mục đích là 
đạt được và duy trì việc kiểm soát tốt bệnh suyễn thông qua việc quản lý bệnh suyễn một cách thích hợp. 

MỘT KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT SUYỄN TỐT LÀ GÌ?
• Không có triệu chứng suyễn vào ban ngày hơn hai ngày mỗi tuần, với những triệu chứng này nhanh chóng thuyên 

giảm nhờ thuốc cắt cơn suyễn.
• Không có triệu chứng suyễn vào ban đêm hoặc khi thức dậy.
• Có thể tham gia các hoạt động bình thường mà không có triệu chứng suyễn. 

HÃY ĐẾN GẶP BÁC SĨ CỦA CON QUÝ VỊ NẾU CON QUÝ VỊ:
• Không thể tham gia các hoạt động bình thường mà không có triệu chứng suyễn. 
• Tái diễn Thở Khò khè hoặc ho vào ban đêm. 
• Thở khò khè hoặc ho khi thức dậy
• Cần phải sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên, hơn hai ngày mỗi tuần, không bao gồm việc dùng thuốc trước khi tập 

thể dục 
• Phải nghỉ học hoặc không đi nhà trẻ do các triệu chứng suyễn
• Cần sử dụng ống xịt cắt cơn trong vòng 4 giờ kể từ lần sử dụng trước đó
• Có triệu chứng suyễn với các hoạt động thông thường.

Đây là những dấu hiệu của sự kiểm soát suyễn kém mà cần được bác sĩ của con quý vị tái khám ngay lập tức.

LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ GIÚP CON MÌNH ĐẠT ĐƯỢC VÀ DUY TRÌ SỰ KIỂM SOÁT TỐT 
ĐỐI VỚI BỆNH SUYỄN?

Yêu cầu tái khám về sức khoẻ thường xuyên 3-6 tháng một lần
Điều quan trọng là con quý vị phải được bác sĩ hoặc bác sỹ chuyên khoa tái khám thường xuyên để đánh giá và theo dõi 
mức độ kiểm soát bệnh suyễn của cháu. Một cuộc hẹn độc lập, được thực hiện tốt nhất khi con quý vị khỏe mạnh và 
không có triệu chứng suyễn, là thời điểm lý tưởng để thực hiện việc này và tạo cơ hội để thảo luận về bất kỳ mối lo ngại 
nào về việc kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị. Những trẻ đã được đánh giá là đang kiểm soát tốt bệnh suyễn nên 
được tái khám ít nhất sáu tháng một lần. Trẻ em có bệnh suyễn mới chỉ kiểm soát được phần nào hoặc kiểm soát kém 
nên được tái khám thường xuyên hơn. Vì việc kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị có thể thay đổi theo mùa, nên việc tái 
khám bệnh suyễn của con quý vị có thể cần diễn ra thường xuyên hơn. Nếu ở bất kỳ thời điểm nào khi chưa đến các cuộc 
hẹn tái khám được đặt sẵn, con quý vị có các triệu chứng suyễn nhiều hơn hoặc nghiêm trọng hơn, hoặc quý vị cảm thấy 
rằng việc kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị đã kém đi, hay quý vị muốn thảo luận về bất kỳ mối lo ngại nào về việc 
kiểm soát bệnh suyễn của con, chúng tôi khuyến khích quý vị đặt cuộc hẹn bổ sung.

Hỏi bác sĩ của con quý vị để có một kế hoạch hành động chống suyễn
Kế hoạch hành động chống suyễn là một kế hoạch chi tiết được thiết kế đặc biệt cho con quý vị để giúp quý vị kiểm soát 
bệnh suyễn của con hoặc trong trường hợp trẻ vị thành niên, giúp quý vị khuyến khích con tự kiểm soát cơn suyễn của 
mình. Kế hoạch này được dựa trên mức độ kiểm soát bệnh suyễn hiện tại của con quý vị và cung cấp thông tin về loại 
thuốc mà con quý vị được kê toa, liều lượng của thuốc và tần suất trẻ cần dùng. Kế hoạch này cũng giúp quý vị hiểu rõ  
khi nào cần tìm kiếm tư vấn y tế hoặc trợ giúp từ Khoa Cấp cứu của một bệnh viện.
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Điều quan trọng là quý vị phải mang theo Kế hoạch Hành động Chống Suyễn của con mình mỗi khi con quý vị đến gặp 
bác sĩ để Kế hoạch Hành động Chống Suyễn có thể được đánh giá lại và cập nhật nếu cần thiết. Ít nhất, kế hoạch này nên 
được đánh giá lại mỗi sáu tháng. Yêu cầu bác sĩ của con quý vị giải thích cách hoạt động của kế hoạch và cách tốt nhất để 
sử dụng nó. Nếu quý vị không có Kế hoạch Hành động Chống Suyễn, hãy yêu cầu bác sĩ của con quý vị lập một kế hoạch 
cho quý vị. 

Ví dụ về kế hoạch hành động chống suyễn cho trẻ em có thể được tìm thấy tại: 

Mạng lưới Bệnh viện Nhi đồng Sydney  
www.schn.health.nsw.gov.au

Hội đồng Quốc gia về Bệnh Suyễn của Úc  
www.nationalasthma.org.au

Hội Suyễn Úc Đại Lợi  
www.asthmaaustralia.org.au

Nhận biết các yếu tố phát khởi bệnh suyễn của con quý vị
Việc tìm hiểu điều gì phát khởi bệnh suyễn của con quý vị có thể mất nhiều thời gian và cảm thấy giống như việc kết hợp 
các thông tin lại với nhau để tìm ra câu trả lời. Điều này là do các yếu tố khởi phát bệnh suyễn có thể không giống nhau 
ở mọi trẻ em và thông thường trẻ em sẽ có nhiều hơn một yếu tố khởi phát. Biết được những yếu tố khởi phát đó là gì có 
thể giúp quý vị thực hiện các bước để giảm thiểu tiếp xúc hoặc nếu không thể, thì kiểm soát chúng bằng cách theo dõi 
con quý vị trong những hoàn cảnh đó và chuẩn bị thuốc suyễn thích hợp. Điều này sẽ giúp con quý vị duy trì việc kiểm 
soát tốt bệnh suyễn của con mình. Ghi lại tất cả các triệu chứng suyễn và các yếu tố phát khởi tiềm ẩn và thảo luận những 
điều này với bác sĩ của con quý vị. Điều quan trọng là phải thông báo cho trường học hoặc dịch vụ giữ trẻ em của con quý 
vị biết nếu quý vị biết điều gì phát khởi bệnh suyễn của con quý vị. 

Ghi lại các triệu chứng suyễn của con quý vị
Ghi lại thông tin về các triệu chứng suyễn của con quý vị sẽ hỗ trợ bác sĩ của con quý vị trong việc kê toa thuốc suyễn 
thích hợp cũng như việc điều chỉnh Kế hoạch Hành động Chống Suyễn của con quý vị nếu cần thiết. Một cách để theo dõi 
là sử dụng Nhật ký Triệu chứng. Đây là bản ghi chép về loại triệu chứng mà con quý vị gặp phải, khi nào chúng xảy ra, liệu 
các triệu chứng có ảnh hưởng đến giấc ngủ của con hoặc cản trở các hoạt động thường ngày của con hay không cũng 
như tần suất cần dùng thuốc cắt cơn để kiểm soát các triệu chứng này. Có thể tìm thấy một ví dụ về Nhật ký Triệu chứng 
ở trang 26. Thảo luận với bác sĩ của con quý vị hoặc nhân viên hướng dẫn về bệnh suyễn về loại nhật ký và theo dõi nào 
có thể hữu ích cũng như tần suất ghi lại các triệu chứng suyễn của con quý vị. Ghi âm hoặc quay video về việc hít thở của 
con quý vị cũng có thể hữu ích.

Kiểm tra xem cách sử dụng thiết bị để dùng thuốc suyễn cho con quý vị có đúng không
Khi trẻ em sử dụng thiết bị điều trị suyễn đúng cách, chúng có cơ hội tốt nhất để nhận đủ liều thuốc. Cách sử dụng thiết 
bị không đúng có thể có nghĩa là trẻ không nhận được đủ liều lượng, dẫn đến việc kiểm soát bệnh suyễn kém. Do đó, có 
thể cần thêm liều của thuốc cắt cơn để giảm các triệu chứng. Mang theo thiết bị dùng thuốc suyễn của con quý vị mỗi 
khi đến gặp bác sĩ để có thể kiểm tra cách sử dụng của con quý vị. Hãy tham khảo các trang 19-21 để biết hướng dẫn chi 
tiết về cách sử dụng thiết bị bình đệm cũng như các thiết bị dùng thuốc suyễn dạng hít khác. Các video hướng dẫn có thể 
được xem tại đây hoặc truy cập vào: www.asthmainchildren.org.au

TÓM TẮT
• Biết các dấu hiệu của việc kiểm soát suyễn kém
• Có Kế hoạch Hành động Chống Suyễn cập nhật nhất
• Đưa con quý vị đi tái khám mỗi 3-6 tháng ngay cả khi bệnh suyễn của chúng đã ổn.
• Hãy nhận biết các yếu tố khởi phát của con quý vị và nếu có thể, hãy thực hiện các bước để giảm thiểu việc tiếp xúc 

với các yếu tố này 
• Đảm bảo con quý vị dùng thuốc suyễn đúng cách và theo chỉ định
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT SỰ KHÁC BIỆT 
GIỮA CÁC TRIỆU CHỨNG SUYỄN NHẸ, 
TRUNG BÌNH VÀ NGHIÊM TRỌNG

Các đợt phát bệnh (cơn suyễn) nghiêm trọng cần được cấp cứu và luôn phải gọi xe cứu thương bằng cách 
bấm số 000, cũng như làm theo các hướng dẫn cấp cứu khẩn cấp trong kế hoạch  

hành động chống suyễn của con quý vị.

112 cũng là số có thể gọi từ điện thoại di động để được cấp cứu.

Trong trường hợp không có kế hoạch hành động chống suyễn, hãy tiến hành cách sơ cứu bệnh  
suyễn được công nhận trên toàn quốc. Xem trang 18.

Khi con quý vị có các triệu chứng suyễn, điều quan trọng là phải đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng 
và điều trị kịp thời. Việc có một Kế hoạch Hành động Chống Suyễn được lập riêng cho con quý vị sẽ hướng dẫn quý vị 
có hành động thích hợp đối với các triệu chứng suyễn nhẹ, trung bình và nghiêm trọng. 

Con của quý vị đang phát bệnh suyễn (cơn suyễn) khi các triệu chứng của con:

• nặng hơn bình thường và không đáp ứng với thuốc cắt cơn suyễn thường dùng. 
• đáp ứng với thuốc cắt cơn suyễn nhưng tái phát nhanh chóng - chưa đầy bốn tiếng sau khi dùng liều gần nhất của 

thuốc cắt cơn.

Dưới đây là một hướng dẫn giúp quý vị nhận biết cơn suyễn ở mức độ nhẹ, trung bình và nghiêm trọng.

NHẸ
TRUNG BÌNH

Đặt cuộc hẹn để con  
quý vị đi khám bác sĩ

NẶNG
Hãy gọi Xe Cứu thương

Khó thở ở mức độ nhẹ

Con quý có thể nói với quý 
vị rằng chúng thấy khó thở 
hơn bình thường

Khó thở rõ rệt, dùng cơ bụng để thở, 
trẻ có thể phàn nàn là bị đau bụng

Da có thể bị hóp vào giữa các xương 
sườn khi trẻ thở

Khó thở nghiêm trọng với nhịp thở ngắn 
và nhanh

Hút lõm ở hạ hầu hoặc hút lõm ở ngực

Có thể phiền muộn, lo lắng, buồn ngủ,  
lẫn lộn, kiệt sức

Xanh xao và đổ mồ hôi - môi có thể có 
màu xanh nhạt

Thở khò khè ở mức độ nhẹ Thở khò khè to hơn bình thường Thường không thở khò khè

Ho khan Ho dai dẳng Ho dai dẳng

Không gặp khó khăn khi 
nói cả câu

Chỉ nói được những câu ngắn

Các em bé có thể trở nên bồn chồn, 
không ngủ được và không muốn ăn

Không nói được quá một vài từ trong  
một hơi thở hoặc có thể hoàn toàn  
không nói được
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Dưới đây là một phiên bản được phỏng theo kế hoạch 'Sơ cứu cho Trẻ em bị Bệnh Suyễn' của Hội đồng Quốc gia về  
Bệnh Suyễn của Úc, mà có thể được sử dụng cho các cơn suyễn nhẹ, trung bình và nghiêm trọng.

Trong trường hợp có các triệu chứng nghiêm trọng, tức là khó thở; hút lõm ở hạ hầu hoặc ở ngực; phiền muộn, lo lắng, 
buồn ngủ, lẫn lộn, kiệt sức; môi có màu xanh nhạt; chỉ nói được các từ hoặc hoàn toàn không nói được, hãy gọi xe cứu 
thương. Hãy gọi 000 và bắt đầu sơ cứu bệnh suyễn theo các bước dưới đây.

Hãy tham khảo các trang 19-21 để biết hướng dẫn về cách sử dụng đúng thiết bị bình đệm và thiết bị Turbuhaler  
(ống hít có nút vặn)®.  
* Phỏng theo Sơ cứu Bệnh Suyễn cho Trẻ em - Hội đồng Quốc gia về Bệnh Suyễn của Úc. 2014. www.nationalasthma.org.au

Lưu ý: Nếu trẻ đã từng bị sốc phản vệ với (các) thức ăn, côn trùng hoặc (các loại) thuốc, đột nhiên bị khó thở (bao gồm thở 
khò khè, ho dai dẳng hoặc khàn giọng) ngay cả khi không có triệu chứng về da, luôn sử dụng ống chích tự động để chích 
adrenaline trước, nếu có, sau đó dùng bình xịt màu xanh dương/xám.

SƠ CỨU BỆNH SUYỄN *

BƯỚC 1
Đặt trẻ ngồi thẳng lên, giữ bình tĩnh và vỗ về trẻ.
• Tìm ống xịt thuốc cắt cơn màu xanh dương/xám của trẻ (ví dụ: Salbutamol, Ventolin®, Asmol® hoặc 

Airomir®), mở nắp che bụi và lắc kỹ ống xịt.
• Gắn ống xịt vào đuôi của bình đệm và để môi của trẻ mím chặt xung quanh đầu ngậm của bình đệm. Một 

cách khác, đối với trẻ nhỏ (thường dưới bốn tuổi), hãy gắn mặt nạ vào đầu ngậm của bình đệm và gắn mặt 
nạ lên miệng và mũi của trẻ, bảo đảm phải kín khít.

BƯỚC 2
Xịt 4 lần thuốc cắt cơn, xịt từng lần riêng biệt và hít thở 4 lần sau mỗi lần xịt.
• Bấm vào đầu của ống đựng thuốc trong ống xịt để bơm một phát thuốc cắt cơn và hướng dẫn hoặc theo 

dõi trẻ hít thở 4 lần từ bình đệm. 
• Lặp lại cho đến khi đã xịt tổng cộng 4 phát thuốc cắt cơn, nhớ phải lắc ống xịt thuốc cắt cơn trước mỗi lần xịt. 

BƯỚC 3
Chờ 4 phút - nếu không thấy đỡ, xịt thêm 4 phát thuốc cắt cơn giống như trên.
• Tiếp tục giữ bình tĩnh và vỗ về trẻ.

BƯỚC 4
Nếu trẻ vẫn không thể thở bình thường, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Hãy gọi số 000 và tiếp tục xịt thêm 
4 phát thuốc cắt cơn sau mỗi 4 phút cho đến khi xe cứu thương tới.

Nếu không có ống xịt thuốc cắt cơn màu xanh dương/xám, có thể sử dụng Bricanyl® Turbuhaler® cho trẻ em 
từ 6 tuổi trở lên theo hướng dẫn sau đây:
• Cho dùng 2 liều Bricanyl® riêng biệt
• Chờ 4 phút - nếu không thấy đỡ, cho dùng thêm 1 liều nữa
• Nếu vẫn không thấy đỡ, hãy gọi xe cứu thương và tiếp tục cho dùng thêm 1 liều sau mỗi 4 phút

Symbicort® Turbuhaler® hoặc Rapihaler® có thể được sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn 
sau đây:
• Cho dùng 2 liều Symbicort® riêng biệt
• Chờ 4 phút - nếu không thấy đỡ, cho dùng thêm 1 liều nữa
• Nếu vẫn không thấy đỡ, hãy gọi xe cứu thương và tiếp tục cho dùng thêm 1 liều sau mỗi 4 phút  

(tối đa 3 liều nữa - tổng cộng là 6 liều)
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BÌNH ĐỆM
Bình đệm là một bình chứa giúp trẻ em bị suyễn sử dụng bình xịt thuốc hít hoặc ống hít định liều (ống xịt) một cách hiệu 
quả. Tất cả trẻ em cần dùng ống xịt đều được đề nghị sử dụng bình đệm vì việc này sẽ giúp thuốc được đưa trực tiếp vào 
đường thở nhiều hơn. 

Hãy xem video hướng dẫn tại www.asthmainchildren.org.au

Một bình đệm nhỏ có mặt nạ - được đề nghị dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi.

1. Mở nắp và lắc ống xịt. 2. Gắn ống xịt vào đuôi  
của bình đệm. 

3. Nhẹ nhàng gắn mặt nạ  
đi kèm vào miệng và 
mũi của trẻ. Bảo đảm 
không bị hở không 
khí chung quanh viền 
vành của mặt nạ. 

4. Bơm một phát thuốc vào bình đệm bằng cách bấm vào 
đầu của ống xịt. Chờ cho trẻ hít vào thở ra bình thường  
từ 4 tới 6 lần trước khi gỡ mặt nạ ra. 

Nếu cần nhiều hơn 
một phát thuốc (một 
liều thuốc), hãy lặp  
lại bước trên, nhớ  
lắc ống xịt trước  
mỗi liều thuốc.

 
Một bình đệm nhỏ hoặc lớn không có mặt nạ - được khuyên dùng cho trẻ trên 4 tuổi.

1. Mở nắp, lắc kỹ ống xịt và gắn vào bình đệm.

2. Ngậm đầu của bình đệm giữa răng và mím chặt môi 
xung quanh đầu ngậm. Bấm vào đầu của ống xịt để 
bơm một phát thuốc vào bình đệm.

3. Hít vào thở ra bình thường 4 lần qua bình đệm.  
Đối với mỗi lần cần thêm một phát thuốc, lắc ống xịt  
và lặp lại bước 2 & 3. 
Mặt nạ có thể được gắn vào bình đệm cho trẻ dưới  
4 tuổi hoặc những trẻ chậm phát triển/nhận thức.

Có thể sử dụng mặt nạ với bình đệm trong bệnh viện cho trẻ lớn hơn vào ban đêm để tránh làm phiền giấc ngủ của trẻ. 
Hàng ngày ở nhà, trẻ em có khả năng được khuyến khích sử dụng đầu ngậm của bình đệm. 
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CÁC THIẾT BỊ HÍT THUỐC 
SUYỄN KHÁC 
Hãy xem video hướng dẫn tại www.asthmainchildren.org.au

Vì các loại thuốc khác nhau có sẵn trong các thiết bị hít thuốc suyễn khác nhau, điều quan trọng là phải tuân theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất liên quan đến các yêu cầu về xịt mồi cho từng thiết bị, nếu có, và thiết bị nào có bộ định liều, v.v.

BÌNH XỊT

Ống Hít Định Lượng (ống xịt)

Một ống xịt được đề nghị sử dụng với 
một bình đệm, đặc biệt là trong các 
tình huống sơ cứu suyễn.

Nếu không có bình đệm, ống xịt có thể 
được sử dụng riêng, tuy nhiên, vì chúng 
đòi hỏi sự phối hợp tốt, trẻ em dưới bảy 
tuổi không thể sử dụng chúng đúng 
cách. Để sử dụng ống xịt riêng:

1. Mở nắp ống hít/hoặc nắp đầu ngậm.

2. Lắc ống hít trong 5 giây.

3. Thở ra nhẹ nhàng, bên ngoài ống hít.

4. Giữ ống hít thẳng đứng, hơi ngửa đầu ra sau. 

5. Đặt ống ngậm giữa răng và mím chặt môi xung 
quanh đầu ngậm.

6. Bắt đầu hít vào chậm và sâu, đồng thời bấm vào đầu 
của ống xịt để bơm một liều thuốc.

7. Tiếp tục hít vào chậm và sâu.

8. Lấy ống hít ra khỏi miệng và nín thở trong vòng từ  
6 đến 10 giây.

9. Thở ra nhẹ nhàng, bên ngoài ống hít.

10. Nếu cần thêm thuốc, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 8.

11. Đậy nắp ống hít/hoặc nắp đầu ngậm. 

Autohaler (Ống hít tự động)® không được khuyến nghị cho  

trẻ em dưới 7 tuổi

1. Mở nắp đầu ngậm.

2. Lắc autohaler®.

3. Giữ autohaler®. thẳng 
đứng, bật vòi hít trên đầu 
ống hít đứng thẳng lên

4. Thở ra, bên ngoài 
autohaler®.

5. Đặt autohaler® vào 
miệng, giữa răng và mím chặt môi 
xung quanh vòi.

6. Hít vào chậm và sâu, tiếp tục hít vào 
sau khi nghe thấy tiếng 'cắc’.

7. Lấy autohaler® ra khỏi miệng và nín 
thở từ 6 đến 10 giây.

8. Thở ra nhẹ nhàng, bên ngoài ống hít.

9. Ấn vòi hít xuống.

10. Nếu cần thêm thuốc, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 9.

11. Đậy nắp đầu ngậm lại. 

Lưu ý:

 • Nhớ bật vòi hít thẳng đứng để nạp thuốc.

 • Khi bắt đầu thở, sẽ nghe thấy một tiếng 'cắc’ - tiếp  
tục hít vào sau đó từ 6 đến 10 giây. 

 • Tránh đặt ngón tay cái bên dưới thiết bị vì việc này  
có thể che lỗ thông khí và cản trở ống hít hoạt động 
bình thường.
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Hãy xem video hướng dẫn tại www.asthmainchildren.org.au

THIẾT BỊ HÍT BỘT KHÔ

Turbuhaler (ống hít có nút vặn)®Không nên dùng cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1. Vặn mở nắp ống hít 
turbuhaler®.

2. Giữ ống hít turbuhaler®thẳng 
đứng, vặn phần đế có màu ở 
phía dưới của ống sang phải hết 
mức, rồi vặn ngược lại về bên 
trái cho đến khi nghe tiếng ‘cắc’.

3. Thở ra, bên ngoài ống hít 
turbuhaler®.

4. Đặt ống hít turbuhaler® vào miệng, giữa răng và mím 
chặt môi xung quanh ống.

5. Hít vào nhanh và sâu.

6. Lấy ống hít turbuhaler® ra khỏi miệng.

7. Thở ra.

8. Nếu cần thêm thuốc, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 8.

9. Đậy lại nắp.

Lưu ý:
 • Ống hít turbuhalers® phải được nạp thuốc ở vị trí thẳng 

đứng, vì vậy quý vị có thể cảm thấy dễ dàng hơn khi đặt ống 
trên một bề mặt phẳng, giữ lấy đế có màu ở phần dưới và 
vặn phần trên của ống hít turbuhaler®. 

 • Tránh để thiết bị ở những nơi ẩm thấp hoặc ẩm ướt.

Accuhaler (Hộp hít thuốc)®Không khuyến nghị dùng cho trẻ em 

dưới 7 tuổi

1. Đặt ngón tay cái vào rãnh răng 
cưa và mở hộp hít accuhaler® 

bằng cách đẩy rãnh sang phải 
cho đến khi nghe thấy tiếng 
"cắc". 

2. Đẩy cần gạt sang bên phải đến khi  
nghe thấy tiếng ‘cắc’ 

3. Thở ra, bên ngoài hộp hít accuhaler®.

4. Đặt hộp hít accuhaler® vào miệng, 
giữa răng và mím chặt môi.

5. Hít vào chậm và sâu.

6. Lấy hộp hít accuhaler® ra khỏi miệng và nín thở từ  
6 đến 10 giây.

7. Thở ra, bên ngoài hộp hít accuhaler®.

8. Đóng hộp hít accuhaler® bằng cách đặt ngón tay cái 
vào rãnh và đẩy sang trái.

9. Nếu cần thêm thuốc, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 8.

Lưu ý:
 • Tránh để thiết bị ở những nơi ẩm ướt.
 • Không được lắc hộp hít Accuhalers® 

Ellipta (Hộp hít)®

Hiện tại thiết bị này chỉ có trong Breo®mà không được 
khuyến nghị cho trẻ em dưới 12 tuổi. 

1. Khi đã sẵn sàng để dùng thuốc, hãy mở nắp bằng 
cách đẩy nắp đậy trượt xuống cho đến khi quý vị 
nghe thấy tiếng "cắc".

2. Thở ra nhẹ nhàng, bên ngoài hộp hít Ellipta®.
3. Đặt hộp hít vào miệng, giữa răng và mím chặt môi.
4. Hít vào đều đặn và sâu trong tối đa 5 giây.
5. Lấy hộp hít Ellipta® ra khỏi miệng và thở ra nhẹ 

nhàng, bên ngoài hộp hít.
6. Đẩy nắp đậy trượt lên hết mức để che ống ngậm.
7. Nếu cần nhiều liều thuốc hơn, hãy lặp lại các bước 

1- 6.

Lưu ý:
 • Không nên lắc hộp hít Ellipta®

 • Chỉ mở nắp khi sẵn sàng dùng một liều thuốc vì mỗi 
lần mở nắp, bộ đếm liều sẽ đếm giảm một liều. 

 • Tránh để tay quý vị che lỗ thông hơi trên thiết bị.
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BÌNH ĐỆM
• Tháo rời các bộ phận của bình đệm nếu có thể. 
• Rửa bằng nước xà bông ấm (nước rửa chén).
• Không được súc bình.
• Để các bộ phận tự khô trong không khí. Súc bình và dùng mảnh vải lau khô bình có thể làm tích tụ tĩnh điện và làm 

cho thuốc bị dính vào bên trong của bình đệm.
• Khi đã khô, lắp các bộ phận của bình đệm lại với nhau để sẵn sàng sử dụng.

Lưu ý: Một số bình đệm được làm từ vật liệu chống tĩnh điện, do đó những bình đệm này có thể được súc rửa và lau khô 
bằng vải mà không tạo ra tĩnh điện. 

ỐNG XỊT
• Lấy ống chứa thuốc (canister) ra khỏi ống đựng bằng nhựa.
• Không rửa ống chứa thuốc.
• Hãy rửa sạch ống đựng bằng nhựa dưới vòi nước ấm.
• Lắc hết nước thừa và phơi khô.
• Đặt ống chứa thuốc trở lại trong ống đựng.
• Đậy nắp khi không sử dụng ống hít.

CÁC THIẾT BỊ HÍT THUỐC SUYỄN KHÁC

Ống hít turbuhalers®, hộp hít accuhalers®, ống hít tự động autohalers®, và hộp hít elliptas® chỉ đòi hỏi vệ sinh tối thiểu  
bao gồm lau đầu ngậm bằng khăn giấy sau khi sử dụng và vặn kín nắp của turbuhaler® và ống hít tự động autohaler®, 
đóng hộp hít accuhaler® và hộp hít ellipta®.

Vì ống hít turbuhalers®, hộp hít accuhalers®, và hộp hít elliptas®chứa thuốc suyễn dạng bột khô, điều quan trọng là  
chúng không được tiếp xúc với hơi ẩm. Do đó, không thở trực tiếp vào các thiết bị này hoặc rửa dưới vòi nước. 

LÀM SẠCH BÌNH ĐỆM, 
ỐNG XỊT & CÁC THIẾT  
BỊ HÍT THUỐC KHÁC 

Thường xuyên làm sạch bình đệm và ống đựng thuốc của ống xịt và bất cứ khi nào ống xịt không phun tốt.
Thay và rửa ống đựng bằng nhựa của Intal® và Intal® Forte hàng ngày để tránh bị tắc nghẽn (được cung cấp thêm 
một ống đựng đi kèm).
Không cần rửa ống đựng thuốc bằng nhựa khác - chỉ cần lau đầu ngậm bằng khăn vải.
Bảo quản ống xịt ở nhiệt độ dưới 20 độ C và thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, được ghi trên mặt bên của hộp 
đựng thuốc.
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DỊCH VỤ TRẺ EM VÀ NHÀ TRƯỜNG
Để con quý vị lần đầu tiên ở trường, nơi giữ trẻ ngoài giờ học, hoặc nhà trẻ có thể là một thời điểm lo lắng của cha mẹ, 
nhưng còn lo lắng hơn nếu con quý vị bị bệnh như bệnh suyễn. Đây là thời điểm mà việc kiểm soát bệnh suyễn của con 
quý vị sẽ trở thành trách nhiệm của người khác trong thời gian con quý vị được họ chăm sóc. Tại Úc, các dịch vụ giữ trẻ và 
trông trẻ ngoài giờ học bắt buộc phải có ít nhất một nhân viên luôn túc trực, là người đã qua đào tạo hiện hành về kiểm 
soát bệnh suyễn do Cơ quan Quản lý Chất lượng Chăm sóc Trẻ em và Giáo dục của Úc (ACECQA) phê duyệt. Ngoài ra, mặc 
dù không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng đại đa số các trường đều thường xuyên tham gia đào tạo quản lý suyễn. Việc 
biết rằng luôn có nhân viên có chuyên môn thực hiện việc sơ cứu bệnh suyễn được công nhận trên toàn quốc, cho con 
quý vị nếu cần, sẽ giúp quý vị cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi giao con mình cho họ chăm sóc. 

Để giúp nhân viên nhà trường, nơi giữ trẻ ngoài giờ học, hoặc nhà trẻ chăm sóc con quý vị một cách thích hợp, điều quan 
trọng là họ phải biết là con quý vị bị bệnh suyễn, hoặc đã từng được điều trị bệnh suyễn trước đó. Thông tin này được 
cung cấp tại thời điểm ghi danh, hoặc càng sớm càng tốt khi được chẩn đoán. Tùy thuộc vào các chính sách và thủ tục của 
trường học, nơi giữ trẻ ngoài giờ học, hoặc nhà trẻ mà con quý vị theo học, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu 
để cho nhân viên biết về việc kiểm soát bệnh suyễn hiện tại của con quý vị. Điều quan trọng là thông tin này phải được 
cập nhật ít nhất hàng năm, hoặc bất cứ khi nào việc kiểm soát bệnh suyễn của con quý thay đổi. Kế hoạch Hành động 
về Bệnh Suyễn Khi Có Cơn Suyễn tại Trường học và Dịch vụ Trẻ em của NSW Health (tham khảo trang 27) cung cấp các 
hướng dẫn ngắn gọn rõ ràng và dễ thực hiện về sơ cứu bệnh suyễn cho nhân viên chăm sóc con quý vị. Mẫu đơn này đã 
được phát triển bởi các Chuyên gia Y tế Chuyên về Bệnh Suyễn phối hợp với Bộ Y tế NSW, các Cơ quan Quản lý Giáo dục 
của Tiểu bang và Liên bang. Mẫu đơn được dựa trên quy trình sơ cứu bệnh suyễn được công nhận trên toàn quốc, là quy 
trình sơ cứu bệnh suyễn mà nhân viên của trường học, nơi giữ trẻ ngoài giờ học và nhà trẻ được đào tạo.  

 
Cung cấp cho nhà trường, dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học hoặc nhà trẻ, thuốc cắt cơn suyễn, bình đệm hoặc thiết bị dùng 
thuốc cắt cơn khác, được dán nhãn rõ ràng với tên của trẻ, sẽ cho phép nhân viên điều trị kịp thời cho con quý vị nếu cần. 
Thuốc cắt cơn suyễn của con quý vị cũng cần được dán nhãn rõ ràng với liều lượng sẽ được dùng cũng như hạn sử dụng 
của thuốc. Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng để có thể luôn có thuốc thay thế sẵn sàng.

Lưu ý: Nếu con quý vị thỉnh thoảng cần dùng thuốc cắt cơn vì các triệu chứng giống như suyễn (tức là thở khò khè và ho), 
nhưng vẫn chưa được chẩn đoán xác định là mắc bệnh suyễn, thì việc hoàn thiện hồ sơ liên quan đến sức khỏe khi ghi 
danh vào dịch vụ giữ trẻ có thể trở nên phức tạp. Điều quan trọng là quý vị phải thảo luận vấn đề này với Giám đốc/Giám 
sát của cơ sở mà con quý vị theo học để đảm bảo rằng họ biết về chẩn đoán chưa được xác nhận của con quý vị để họ có 
thể hành động phù hợp nếu con quý vị đột ngột có dấu hiệu của cơn suyễn trong khi được họ chăm sóc. Trong trường 
hợp này, Kế hoạch Hành động về Bệnh Suyễn Khi Có Cơn Suyễn tại Trường học và Dịch vụ Trẻ em (tham khảo trang 27)  
có thể là tài liệu thích hợp để bác sĩ của con quý vị hoàn thành. 

KIỂM SOÁT BỆNH SUYỄN 
KHI KHÔNG Ở NHÀ 

Luôn thảo luận về bất kỳ mối lo ngại nào mà quý vị có thể có với nhân  
viên chăm sóc con quý vị

Thảo luận về cách kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị với nhà trường, 
dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học hoặc nhà trẻ sẽ giúp nhân viên hiểu  

rõ về bệnh suyễn của con quý vị 
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Luôn thảo luận về kế hoạch du lịch của quý vị với bác sĩ của con quý vị, là người có thể 
tư vấn cho quý vị về cách tốt nhất để kiểm soát bệnh suyễn của con quý vị trong khi đi 

xa, cũng như cung cấp cho quý vị các chi tiết liên hệ để có thêm thông tin

Ở LẠI QUA ĐÊM
Tất cả trẻ em đều thích ngủ lại nhà bạn bè và bệnh suyễn không nên là lý do ngăn cản điều này. Tuy nhiên, điều quan 
trọng là phải đảm bảo rằng con quý vị đã kiểm soát tốt bệnh suyễn trước khi đi. Điều này sẽ giúp giảm thiểu khả năng 
chúng lên cơn suyễn khi xa nhà. Nói chuyện với cha, mẹ của nhà mà con quý vị sẽ ngủ lại về bệnh suyễn của con quý vị  
sẽ giúp làm cho việc ngủ lại trở thành một trải nghiệm thú vị. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích. 
• Nói với cha, mẹ chủ nhà là con quý vị bị suyễn. Điều này rất quan trọng ngay cả khi con quý vị đã kiểm soát tốt bệnh 

suyễn và cháu đã không lên cơn suyễn trong một thời gian.
• Thảo luận về các yếu tố phát khởi bệnh suyễn của con quý vị, tức là thú cưng, khói thuốc lá, bụi trong nhà, v.v. và cách 

tốt nhất có thể để tránh hoặc giảm thiểu những yếu tố này. Việc ở trong một môi trường khác có thể khiến con quý vị 
tiếp xúc với các yếu tố phát khởi mà thường có thể tránh được hoặc giảm thiểu trong nhà riêng của mình.

• Cung cấp cho cha, mẹ chủ nhà một bản sao cập nhật của kế hoạch hành động chống suyễn của con quý vị (ngay cả 
khi con quý vị đủ lớn để có bản sao của riêng mình) và giải thích cặn kẽ các bước cần thực hiện nếu con quý vị có các 
triệu chứng suyễn hoặc lên cơn suyễn.

• Kiểm tra trước để đảm bảo rằng thuốc suyễn của con quý vị chưa hết hoặc chưa hết hạn. Đưa những thứ này cho cha, 
mẹ chủ nhà (trừ khi con quý vị đủ lớn để tự mang theo thuốc của mình) và nếu con quý vị đang sử dụng thuốc phòng 
ngừa thường xuyên, hãy thảo luận về liều lượng và thời gian con quý vị nên dùng.

• Hãy dành một chút thời gian để hướng dẫn cho cha, mẹ chủ nhà cách sử dụng đúng cách thiết bị dùng thuốc suyễn 
của con quý vị, ngay cả khi con vị đã đủ lớn để tự làm việc này. 

ĐI NGHỈ /ĐI DU LỊCH
Khi đi xa cùng một đứa trẻ bị suyễn, điều quan trọng là quý vị phải tổ chức tốt để có thể duy trì được việc kiểm soát bệnh 
suyễn hàng ngày của cháu. 

Trước khi đi xa 
• Hãy đến gặp bác sĩ của con quý vị để đánh giá lại việc kiểm soát bệnh suyễn của cháu và cập nhật kế hoạch hành 

động chống suyễn. 
• Sao chép kế hoạch hành động chống suyễn thành nhiều bản để đóng gói ở một vài chỗ khác nhau. Chụp lại kế hoạch 

và lưu trong điện thoại thông minh của quý vị là tốt nhất. 
• Kiểm tra để đảm bảo rằng quý vị có đủ thuốc suyễn để cho con quý vị dùng trong chuyến đi, cũng như một số thuốc 

mang thêm đề phòng trường hợp thất lạc hoặc mất thuốc. Có kế hoạch dự phòng để có thuốc thay thế khi quý vị đi 
xa, tức là đơn thuốc. 

• Kiểm tra tình trạng của bình đệm/mặt nạ của con quý vị và thay chúng bằng những cái mới nếu cần.

Nếu đi du lịch nước ngoài
• Kiểm tra xem có bất kỳ quy định nào mà quý vị có thể cần tuân theo về việc mang thuốc suyễn vào mỗi quốc gia quý 

vị viếng thăm hoặc bất kỳ hạn chế nào mà quý vị cần biết. 
• Thuốc suyễn có thể có tên và màu sắc khác nhau ở các quốc gia khác. Viết xuống tên y tế của thuốc của con quý vị có thể 

giúp xác định đúng thuốc nếu quý vị cần thuốc thay thế. Ví dụ, tên ý tế của Ventolin®, Asmol®, và Airomir® là Salbutamol. 
• Tốt nhất là tất cả thuốc suyễn nên được mang theo trong hành lý xách tay để có thể lấy ra một cách nhanh chóng 

nhưng quý vị nên kiểm tra trước xem liệu quý vị có cần phải tuân thủ bất kỳ quy trình cụ thể nào cho việc này. 
• Lập một danh sách các số liên lạc khẩn cấp đối với mỗi quốc gia quý vị đến thăm.

Trong khi đi xa
• Cố gắng duy trì thời gian dùng thuốc suyễn của con quý vị càng gần với thời gian chúng thường được dùng thì càng 

tốt. Kỳ nghỉ là thời gian mà cha, mẹ và con cái thường sao nhãng đối với những công việc thường ngày của mình. 
• Di chuyển qua các múi giờ khác nhau có thể khiến khó duy trì được nề nếp sinh hoạt thường ngày. Hãy hỏi bác sĩ của con 

quý vị để được tư vấn về cách tốt nhất để xác định thời gian khi nào nên cho trẻ dùng các liều thuốc suyễn thường xuyên.
• Tìm địa chỉ của bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất cho từng nơi quý vị lưu trú, cách tốt nhất để đến đó và số liên 

lạc là gì.


