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Dịch Vụ Cấp Cứu Emergency Services  

Trẻ Em Bị Chấn Động Ở Đầu (Chấn Thương Nhẹ Ở Đầu )  
Concussion (Minor Head Injury) in Children 
 
Con quý vị bị chấn thương ở đầu (Your child 
has injured his or her head) 
Toán y tế của chúng tôi không thấy có bất cứ dấu 
hiệu này cho thấy trẻ bị chấn thương não nghiêm 
trọng. Chấn động ở đầu là loại thương tích não 
không thể nhìn thấy qua hình chụp quang tuyến X 
hoặc hình rọi. Chấn động ở đầu có thể ảnh hưởng 
đến cách trẻ em suy nghĩ và nhớ được sự việc, và 
có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau.   

Con quý vị có thể về nhà an toàn để quý vị chăm 
sóc. Điều quan trọng là quý vị để ý trông chừng trẻ 
kỹ lưỡng trong 24 đến 48 giờ sắp tới. Là cha mẹ, 
quý vị là người thích hợp nhất có thể để ý bất cứ 
hành vi bất thường nào của trẻ. 

 
Cách trông chừng trẻ ở nhà (How to check your 
child at home) 
Hãy để trẻ ngủ nếu em muốn. Ngủ sẽ giúp được 
cho trẻ nhưng điều quan trọng là để ý trông chừng 
trẻ trong 24 đến 48 giờ sắp tới. 

Hãy chắc chắn là con quý vị: 
− Biết tên của mình 
− Biết quý vị là ai 
− Biết em đang ở đâu 
− Thức dậy dễ dàng như em vẫn thường thức dậy 
− Có thể dùng hai tay cầm chắc tay quý vị 
− Không có máu hoặc chất dịch trong tai và mũi 
− Thở dễ dàng 
− Không cảm thấy đau nhiều 

 
Tin vào cảm nghĩ của quý vị về trẻ. Một số dấu 
hiệu bị chấn thương não là các thay đổi mà chỉ có 
người biết rõ trẻ có thể nhận ra. 

Gọi cho 9-1-1 ngay nếu con quý vị (Call 9-1-1 
right away if your child): 
 Mất thăng bằng khi ngồi hoặc đi bộ 

 Thường té ngã hoặc vấp 

 Cánh ta hoặc chân mất đi sức mạnh 

 Làm rớt đồ vật 

 Không nhìn thấy được rõ ràng (có thể than 
phiền là mờ mắt hoặc nhìn thấy hai hình) 

 Có bất cứ cử động nào bất thường hoặc cơ thể 
co giật và rút cơ (động kinh) 

 
 
Khi nào đưa trẻ đến Phòng Cấp Cứu (When to 
bring your child to Emergency) 
 Quý vị để ý thấy trẻ có hành động khác lúc 

bình thường. 

 Trẻ không có sức hoặc không muốn làm bất cứ 
việc gì. 

 Trẻ không thể làm những việc trẻ có thể làm 
trước khi bị chấn thương đầu. 

 Trẻ bồn chồn, khó chịu, hoặc lẫn lộn. 

 Quý vị khó đánh thức trẻ dậy. 

 Tai hoặc mũi trẻ có máu hoặc chất dịch vàng 

 Trẻ nôn (ói mửa) nhiều hơn hai lần (một hoặc 
hai lần là chuyện bình thường và có thể xảy ra). 

 Trẻ bị nhức đầu nặng hơn hoặc không đỡ hơn 
dù đã dùng thuốc giảm đau. 

 Trẻ còn rất bé và: 
− Không thể vỗ về hoặc dỗ cho nín 
− Sẽ không bú sữa mẹ hoặc ăn 

 

Vietnamese 



 
Trẻ Em Bị Chấn Động Ở Đầu (Chấn Thương Nhẹ Ở Đầu) – tiếp theo 
Concussion (Minor Head Injury) in Children - continued 

www.fraserhealth.ca 
Chi tiết này không thay cho lời khuyên của chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị. 

Catalogue #262135 (November 2022) Vietnamese Page 2 of 2 
For more copies: patienteduc.fraserhealth.ca 

Trong 24 giờ sắp tới (Over the next 24 hours) 
• Quý vị có thể cho trẻ uống acetaminophen hoặc 

ibuprofen thường để bớt nhức đầu. (Tylenol là 
một loại acetaminophen.) 

Đừng cho dùng các loại thuốc an thần hoặc giảm 
đau mạnh hơn. Các loại thuốc này có thể che lấp 
một số dấu hiệu thương tích quan trọng.  
Nếu dùng thuốc giảm đau bình thường mà 
không bớt, gọi cho bác sĩ gia đình. 

• Trẻ có thể cảm thấy nhộn nhạo dạ dày (buồn 
nôn) trong vài ngày. Hãy cho trẻ dùng những 
bữa ăn uống nhẹ thay vì bữa ăn nhiều. 

• Để trẻ tại một chỗ quý vị có thể nhìn thấy em. 
Hãy đọc sách hoặc yên lặng chơi với trẻ cho 
đến khi trẻ cảm thấy khỏe trở lại.  
Không cho chơi đùa mạnh bạo hoặc chơi những 
trò chơi mạnh bạo.  
Việc quan trọng là phải nghỉ ngơi. 

Hướng dẫn cách giúp trẻ bình phục (Tips for 
helping your child recover) 
• Nhớ để cho trẻ ngủ nhiều vào ban đêm và nghỉ 

ngơi nhiều trong ngày. 

• Hãy nhớ cho trẻ dần dần sinh hoạt lại bình 
thường, không phải tất cả cùng một lần. 

• Giới hạn tiếng động và kích thích (chẳng hạn 
như TV, trò chơi video, iPads, máy điện toán và 
các khí cụ điện tử khác, mở nhạc lớn, v.v.). 

• Cố làm mỗi lần một việc với con để trẻ không bị 
phân tâm. 

• Để giúp trẻ nhớ chuyện, ghi chép lại và dùng 
lịch. 

• Nói chuyện về thương tích với những người 
khác biết con quý vị (người trong gia đình, bạn 
bè, giáo viên, nhân viên cố vấn, người giữ trẻ, 
huấn luyện viên, v.v.). Họ cần hiểu nội vụ để 
họ có thể giúp. 

• Đối với trẻ em trong tuổi đi học, hãy áp dụng 
các phương tiện trợ giúp đính kèm về ‘Đi Học 
Lại’ và ‘Sinh Hoạt Lại’. 

 
 
 
Muốn biết thêm, nên hỏi (To learn more, it’s good 
to ask): 
• Bác sĩ gia đình của quý vị 
• Trung Tâm Khả Năng BC 604-451-5511 

(cho trẻ 12 tuổi trở xuống)  
• Phòng Chấn Động Đầu Phức Tạp Thiếu Niên 604-737-6291 

(cho trẻ 12 đến 15 tuổi)  
• Dịch Vụ Chấn Động Đầu Fraser Health  604-514-7431 

(cho trẻ 16 đến 18 tuổi) 
Trên mạng: fraserhealth.ca và tìm “concussion” (chấn động) 
Chăm Sóc Ảo Fraser Health  1-800-314-0999 
Nói chuyện trên mạng: fraserhealth.ca/virtualcare 
10:00 sáng đến 10:00 tối mỗi ngày 

• HealthLinkBC    8-1-1 (7-1-1 TTY)  
Trên mạng: HealthLinkBC.ca 
HealthLinkBC làm việc 24 giờ. Phục vụ bằng 130 ngôn 
ngữ. Muốn có thông dịch viên, hãy nói tên ngôn ngữ của 
quý vị bằng tiếng Anh. Chờ cho đến khi có thông dịch viên 
lên tiếng trong điện thoại. 

 
 

Tài Nguyên Trên Web về Chấn Động Đầu  
(Web Resources on Concussion) 

Phương Tiện Huấn Luyện  
Ý Thức về Chấn Động  cattonline.com 
Chọn ‘Parent or Caregiver’ (Cha/Mẹ hoặc 
Người Giữ Trẻ’), ‘Athlete’ (‘Lực Sĩ’) hoặc 
‘Coach’ (‘Huấn Luyện Viên’) 

Parachute Canada 
 parachutecanada.org 
Chọn ‘Injury Topics’ (‘Các Đề Tài về 
Thương Tích’) rồi chọn ‘Concussion’ 
(‘Chấn Động’)

Ứng trích nguyên thủy có phép từ ‘Thương Tích Ở Đầu’, Phòng Cấp Cứu, Bệnh Viện Nhi Đồng BC (Tháng Mười 2012) 

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/brain-injury/concussion
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.cattonline.com/
https://parachute.ca/en/injury-topic/concussion/
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