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Trước Khi Gây Mê Nhẹ Cho Phương Thức Y Khoa 
(Trẻ Em)  Before Procedural Sedation (Child) 
 
Trẻ em có thể xem những loại thử nghiệm, điều trị, 
hoặc các phương thức y khoa khác là đáng sợ. Con 
quý vị có thể cần thuốc để giúp trẻ thoải mái, bình 
tĩnh, và không cử động trong lúc thực hiện phương 
thức y khoa. Chúng tôi gọi cách này là gây mê nhẹ 
cho phương thức y khoa. Nếu chúng tôi biết một 
phương thức có thể gây đau đớn, chúng tôi cũng sẽ 
cho thuốc giảm đau.  

Bác sĩ quyết định trẻ có cần được gây mê nhẹ cho 
phương thức y khoa hay không. Chúng tôi có thể 
cho dùng thuốc bằng miệng (uống), bơm vào lỗ 
mũi (bên trong mũi), tiêm vào bắp thịt (trong bắp 
thịt), hoặc tiêm qua tĩnh mạch vào máu (trong tĩnh 
mạch). 

Xin dùng tin tức này để giúp chuẩn bị con quý vị 
cho phương thức y khoa.  

Giải thích phương thức y khoa 
Explaining the procedure 
Điều quan trọng là thành thật. Trẻ em cảm thấy bớt 
hồi hộp và sợ hãi khi biết trước diễn tiến như thế 
nào. Hãy giải thích là trẻ sẽ cảm thấy buồn ngủ 
hoặc kỳ lạ khi chúng tôi cho dùng thuốc. Hãy nói 
với trẻ ai sẽ ở cạnh, những loại gì sẽ diễn ra, và trẻ 
có thể cảm thấy như thế nào trong và sau khi thực 
hiện phương thức y khoa. Đa số trẻ em không nhớ 
phương thức đó. Toán chăm sóc sức khỏe có thể 
giúp quý vị giải thích phương thức y khoa cho trẻ 
nếu quý vị muốn. 

Nếu quý vị ở lại với con trong lúc thực hiện 
phương thức y khoa, quý vị có thể giúp bằng cách 
nhẹ nhàng trấn an trẻ. Thử đề nghị trẻ nghĩ hoặc 
mơ về những đề tài thích thú, chẳng hạn như ở bãi 
biển, đi chơi xa, hoặc thú nuôi ưa thích.

Các tác dụng có thể xảy ra khi gây mê nhẹ 
Possible effects of procedural sedation 
Trong khi thực hiện phương thức y khoa: 
• Hơi thở của trẻ có thể chậm lại. 
• Huyết áp của trẻ có thể hạ thấp. 
Tình trạng này là bình thường. Chúng tôi theo dõi 
sát trẻ trong khi thực hiện phương thức này. 

Khi trẻ tỉnh dậy sau khi thực hiện phương thức y 
khoa, trẻ có thể: 

- thấy nhộn nhạo trong bụng (buồn nôn) 
- nôn mửa 
- gắt gỏng, bực bội, hoặc khóc 
- cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt, hoặc lảo đảo 
- bị ác mộng 

Để giữ an toàn cho con quý vị 
For your child’s safety 
Chúng tôi chỉ định một y tá ở cạnh con quý vị 
trước khi, trong khi, và sau khi thực hiện phương 
thức này cho đến khi trẻ tỉnh dậy và trở lại bình 
thường.  

Y tá theo dõi sát trẻ và các tác dụng của việc gây mê 
nhẹ cho phương thức y khoa. Y tá sẽ xem xét nhịp 
tim, nhịp thở, huyết áp, mức dưỡng khí của trẻ và 
cho bác sĩ biết ngay nếu có bất cứ lo ngại gì.  

Cách chuẩn bị trẻ   How to prepare your child 
Ngưng cho dùng sữa và thức ăn đặc 6 giờ trước khi 
thực hiện phương thức y khoa. Ngưng cho dùng 
sữa mẹ 4 giờ trước khi thực hiện phương thức này. 
Trẻ có thể uống nước lã, hoặc nước táo trong.  

Ngưng cho dùng tất cả chất lỏng 2 giờ trước khi 
thực hiện phương thức này.  
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Trước khi chúng tôi bắt đầu phương thức 
này   Before we begin the procedure 
• Chúng tôi chắc chắn là có đủ tất cả các thiết bị 

cần thiết. 

• Chúng tôi gắn một khí cụ trên một trong những 
ngón tay hoặc ngón chân của con quý vị. Khí cụ 
này liên tục đo lượng dưỡng khí trong máu trẻ. 

• Chúng tôi có thể luồn các ống nhựa dẻo mềm 
vào lỗ mũi của trẻ. Ống này nối với một máy 
theo dõi nhịp thở của trẻ. 

• Đôi khi chúng tôi truyền vào tĩnh mạch ở bàn 
tay hoặc bàn chân của trẻ nếu chúng tôi cho 
dùng thuốc theo cách này. 

• Chúng tôi có thể dán những miếng keo nhỏ có 
dây điện trên ngực của trẻ, những dây điện này 
nối với máy theo dõi nhịp tim. 

• Chúng tôi đưa các loại thuốc đặc biệt đến cạnh 
giường của trẻ. Nếu cần, chúng tôi sẽ dùng các 
loại thuốc này để đảo ngược tác dụng của thuốc 
an thần/gây mê nhẹ và thuốc giảm đau. Rất 
hiếm khi chúng tôi cần dùng đến các loại thuốc 
đặc biệt này. 

Trong khi thực hiện phương thức này 
During the procedure 
Đối với hầu hết mọi phương thức y khoa, quý vị có 
thể thấy có ít nhất là 3 chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe trong phòng: 
• Một bác sĩ thực hiện phương thức y khoa này.  

• Một chuyên viên sức khỏe liên tục theo dõi 
nhịp thở của con quý vị.  
Chuyên viên này có thể là bác sĩ gây mê, 
chuyên viên trị liệu hô hấp, hoặc y tá.  

• Một y tá xem xét mỗi 5 phút những thứ như:  
- trẻ mơ màng ngủ đến mức nào 
- mức dưỡng khí của trẻ 
- nhịp tim và nhịp thở của trẻ 
- huyết áp của trẻ 

Con quý vị có thể rỉ nước miếng (nước bọt) và 
chúng tôi có thể cần hút nước miếng trong miệng 
trẻ để trẻ không bị nghẹt thở.  

Con quý vị có thể trông như đang thức vì mắt trẻ 
vẫn mở. Thật ra thì trẻ đang ở trong trạng thái mơ 
màng. Quý vị có thể nói chuyện với trẻ và giúp trẻ 
tập trung vào giấc mơ đẹp. 

Chúng tôi đề nghị chỉ có một người cha hoặc mẹ 
hoặc người chăm sóc ở cạnh trẻ trong lúc thực hiện 
phương thức này. Nếu không cảm thấy thoải mái 
vào bất cứ lúc nào, quý vị có thể ra khỏi phòng.

Ngay sau khi thực hiện phương thức này   Right after the procedure 
Y tá theo dõi sát con quý vị cho đến khi trẻ tỉnh 
hẳn và trở lại hành vi bình thường của mình. Y 
tá tiếp tục xem xét nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, 
mức dưỡng khí của trẻ, cũng như trẻ tỉnh táo 
đến mức nào. 

Khi con quý vị tỉnh dậy thì có thể có phản ứng với 
đèn và tiếng động. Hãy nói nhỏ nhẹ và chạm nhẹ 
vào trẻ. Giúp trẻ tập trung vào giấc mơ đẹp của trẻ. 
làm như vậy giúp trẻ tỉnh dậy từ từ. 
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Sau Khi Gây Mê Nhẹ Cho Phương Thức Y Khoa (Trẻ 
Em)  After Procedural Sedation (Child) 
Chi tiết về (các) loại thuốc chúng tôi cho trẻ dùng   
Details about the medicine(s) we gave 
Trọng lượng của trẻ:   

Ngày và giờ:   

Thuốc an thần cho dùng:   

Liều lượng cho dùng:   

Cách cho dùng thuốc: 
 bằng miệng (thuốc uống)  
 vào trong lỗ mũi (thuốc xịt vào trong lỗ mũi) 
 tiêm vào bắp thịt (tiêm thuốc vào trong cơ) 
 vào trong tĩnh mạch (truyền qua tĩnh mạch)  

Chỉ dẫn cụ thể cho con quý vị   Specific instructions 
for your child 

Theo dõi sát con quý vị trong ít nhất là 24 giờ kế tiếp 
hoặc cho đến   

Cho dùng thuốc giảm đau theo chỉ dẫn của toán chăm 
sóc sức khỏe. 

Nếu có thắc mắc hoặc lo ngại, hãy gọi: For questions 
or concerns, call: 

Bác sĩ:   
Số điện thoại:   

Fraser Health Virtual Care để nói chuyện với y tá 
10:00 sáng đến 10:00 tối, 7 ngày mỗi tuần 

Điện thoại: 1-800-314-0999  
Nói chuyện trực tiếp qua mạng: 
fraserhealth.ca/virtualcare 

HealthLinkBC để nói chuyện với y tá sau giờ làm việc. 
Điện thoại: 8-1-1 
Bằng 130 ngôn ngữ. Muốn có thông dịch viên, hãy 
nói ngôn ngữ của quý vị bằng tiếng Anh. Chờ cho 
đến khi có thông dịch viên lên tiếng trong điện thoại. 

Con quý vị sẵn sàng về nhà khi: 
• Trẻ tỉnh dậy hoàn toàn như trước khi chúng tôi 

cho dùng thuốc. 

• Trẻ có thể uống chút ít chất lỏng. 

Tác dụng của (các) loại thuốc này thường sẽ tan hết 
trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, một số trẻ có một số 
tác dụng ngoài ý muốn đến tối đa là 24 giờ. 

Trẻ thường có bất cứ tác dụng nào ngoài ý muốn 
sau đây từ (các) loại thuốc này: 

− nôn mửa 
− không muốn ăn (biếng ăn) 
− loạng choạng hoặc mất thăng bằng 
− than cảm thấy chóng mặt 
− lảo đảo hoặc buồn ngủ 
− quạu cọ, gắt gỏng, khóc, khó chịu 

Về nhà 
• Sắp xếp cho một người lớn thứ nhì lái xe hoặc 

đi cùng với con quý vị trên xe nếu có thể được. 

• Đặt trẻ vào ghế ngồi cho trẻ em trên xe hoặc cài 
dây nịt an toàn để có chỗ kê đầu trẻ. 

• Nếu trẻ đang ngủ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng 
đánh thức trẻ để chắc chắn là trẻ dễ thức dậy và 
hô hấp dễ dàng.  

 

  

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
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Chăm sóc cho con quý vị ở nhà   Caring for your child at home 
Sinh Hoạt   Activity  
Để cho con quý vị nghỉ ngơi hoặc ngủ hôm nay. 

Trong 3 đến 4 giờ đầu tiên ở nhà: 
• Để ý trông chừng trẻ nhiều lần.  

• Chắc chắn là quý vị có thể đánh thức trẻ dậy.  

• Để ý trông chừng nhịp thở của trẻ như thế nào.  

• Để ý trông chừng màu da và môi của trẻ.  

Con quý vị có thể loạng choạng và suy nghĩ mơ hồ 
trong 24 giờ kế. Trong thời gian này: 
• Khuyến khích trẻ chơi yên lặng như đọc sách, 

vẽ, xếp chữ đố, làm thủ công, hoặc xem video. 

• Đừng để trẻ một mình trong khi trẻ thức. 

• Đừng để trẻ làm bất cứ việc gì cần phải giữ 
thăng bằng hoặc suy nghĩ nhanh chóng như 
chạy, đạp xe, hoặc chơi thể thao. 

• Đừng để cho thiếu niên lái xe hoặc sử dụng 
máy móc. 

Cho con ăn uống   Feeding your child 
Đừng bắt ép con quý vị uống hoặc ăn. Trẻ có thể bị 
nghẹn nếu quý vị bắt ép.  

• Chờ cho đến khi trẻ tỉnh dậy hoàn toàn trước 
khi cho trẻ ăn uống. 

• Nếu trẻ bú sữa mẹ, bắt đầu bằng 1 hoặc lần cho 
bú ngắn trước khi cho bú lại bình thường. 

• Nếu trẻ uống bằng bình, tách, hoặc ly: 
 Bắt đầu bằng chất lỏng trong như nước lã, 

nước cốt táo, nước ngọt ướp gừng, hoặc 
nước súp trong. 

 Cho trẻ ăn 1 hoặc 2 bữa hoặc cho uống chất 
lỏng trong. 

• Sau khi trẻ có thể uống chất lỏng trong mà 
không nôn ra: 
 Cho trẻ ăn chút ít thức ăn thường lệ của trẻ 

1 hoặc 2 lần trước khi cho ăn uống lại bình 
thường.  

• Đừng cho ăn uống nhiều quá hoặc nhanh quá.  
Làm như vậy có thể khiến trẻ nôn ra. 

 
Khi nào nhờ giúp   When to get help 
Hãy đến Phòng Cấp Cứu gần nhất nếu quý vị 
thấy bất cứ trường hợp nào sau đây:  Go to the 
nearest Emergency Department if you notice any of these:  

 Trẻ nôn mửa hơn 3 lần trong vài giờ kế. 

 Trẻ uể oải hoặc buồn ngủ lâu hơn 24 giờ. 

 Quý vị không thể dỗ yên trẻ khi trẻ tức giận, 
khó chịu, hoặc sợ hãi. 

 Bất cứ tác dụng nào ngoài ý muốn trở nặng hơn 
vào bất cứ lúc nào. 

Hãy gọi số 9-1-1 ngay nếu quý vị thấy bất cứ 
trường hợp nào sau đây:  Call 9-1-1 right away if you 
notice any of these: 

 Nhịp thở của trẻ cạn, chậm, hoặc khác thường.  

 Trẻ đang bị khó thở. 

 Da quanh miệng trẻ trở nên xanh nhợt (nếu da 
trắng), hoặc tái hoặc xám (nếu da sậm). 

 Quý vị không thể đánh thức trẻ dậy được. 

Ghi Chú: Đem theo tờ này đến Phòng Cấp Cứu. 


