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Dịch Vụ Cấp Cứu Emergency Services 
Đứt Da, Trầy Trụa, và Các Vết Thương Khác Cuts, Scrapes, and Other Wounds 
 
Chỉ Dẫn Tiếp Theo 
Về vết thương của quý vị: About your wound: 

Hãy đến bác sĩ gia đình sau ______ ngày. 
(See your family doctor in _____ days.) 

Về các mũi khâu vết thương: About your stiches: 
 Các mũi khâu này sẽ tự tan đi. 

(They will dissolve on their own.) 
 Hãy đến cắt chỉ khâu sau ______ ngày. 

(Have them removed in ______ days.) 

 Hãy tự cắt chỉ khâu sau ______ ngày 
bằng cách dùng dụng cụ và chỉ dẫn 
chúng tôi giao cho quý vị. 
(Remove them yourself in ______ days using the kit and 
instructions we give you.) 

Quý vị bị thương đứt da. Trường hợp này 
được gọi là vết thương.  

Chúng tôi đã rửa sạch vết thương và có thể đã 
băng kín lại. 

Chúng tôi có thể đã cần phải khâu vết thương 
của quý vị bằng chỉ khâu y khoa (sutures), băng 
đặc biệt, hoặc keo dán da.  

Vết thương sẽ hết đau sau 24 đến 48 giờ. 

Bất cứ vết bầm nào từ từ sẽ hết. 

Cách quý vị tự chăm sóc ở nhà 
• Giữ cho băng vết thương sạch sẽ và khô 

ráo. 

• Khi tắm vòi sen hoặc tắm bồn, cố đừng làm 
ướt băng vết thương. Nếu có thể được, hãy 
dùng miếng plastic che kín băng. 

• Trừ phi quý vị được dặn khác, hãy thay 
băng sau 24 tiếng.  

 Nếu băng dính vào vết thương, ngâm 
nước ấm và xà bông cho băng rời ra. 

 Nhẹ nhàng chùi sạch xung quanh vết 
thương bằng nước ấm và xà bông. 
Đừng dùng cồn, hydrogen peroxide, 
hoặc các loại thuốc khử trùng khác. 
Những loại thuốc này có thể làm chậm 
lành vết thương. 

 Thay băng sạch che vết thương. 

• Nếu vết thương bắt đầu chảy máu, hãy đè 
chặt vết thương từ 10 đến 15 phút. 

• Thay băng mỗi ngày, hoặc khi băng bị ướt 
hoặc dơ bẩn.

Chỉ dẫn cụ thể 
Nếu vết thương ở trên cánh 
tay hoặc chân 

Gác cánh tay hoặc chân lên một chiếc gối trong 24 giờ kế.  

Nếu vết thương ở trong 
miệng hoặc trên môi 

Xúc miệng sau khi ăn bằng nước muối ấm. Đừng nuốt nước muối. 
Pha một thìa (muỗng) cà phê muối vào 250 mL (1 cup) nước ấm.  

Nếu vết thương ở trên đầu Quý vị có thể gội đầu nhẹ nhàng hoặc nhờ người gội cho mình.  
Lau kỹ cho khô khu vực đó. 

Nếu dùng loại chỉ khâu tự 
tan đi 

Nếu không tan trong vòng 10 ngày, xoa Vaseline lên chỉ khâu mỗi ngày 2 lần.  
Nếu sau 3 đến 4 tuần mà vẫn còn chỉ, thử dùng nhíp để rút chỉ ra.  
Nếu quý vị không rút được chỉ, hãy hẹn đến bác sĩ hoặc một y viện cộng đồng 
để nhờ cắt chỉ.  
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Khi nào nhờ giúp 
Hãy sắp xếp để đến bác sĩ gia đình của quý vị 
nếu thấy vết thương có bất cứ dấu hiệu nhiễm 
trùng nào sau đây: 

 Tấy đỏ nhiều hơn hoặc sưng lên quanh vết 
thương 

 Vết thương trở nên nhức nhối hoặc đau 
nhiều hơn 

 Vết thương rỉ chất dịch đặc (mủ) có màu 
trắng, vàng, hoặc xanh lục 

 Vết thương có mùi hôi hám 

 Bị sốt cao hơn 38.5°C (101.3°F) 

Hãy đến Phòng Cấp Cứu gần nhất nếu xảy 
ra bất cứ trường hợp nào sau đây: 
 Vết thương chảy máu không ngừng sau khi 

quý vị đè chặt lên chỗ chảy máu trong 15 
phút. 

 Quý vị bị tê hoặc sưng ở chỗ vết thương. 

 Quý vị không thể cử động khớp bên dưới 
vết thương. 

 Da quý vị nổi lên những vệt đỏ từ vết 
thương lan ra. 

Muốn tìm hiểu thêm, nên hỏi: 
• Bác sĩ gia đình 

• Dược sĩ 

• Fraser Health Virtual Care (Chăm Sóc Từ 
Xa Bằng Phương Tiện Điện Tử ) 
1-800-314-0999 hoặc nói chuyện trực tiếp 
trên mạng tại fraserhealth.ca/virtualcare 
10:00 sáng đến 10:00 tối mỗi ngày 

• HealthLinkBC – gọi số 8-1-1 (7-1-1 cho 
người bị điếc hoặc lãng tai) hoặc đến 
HealthLinkBC.ca trên mạng 

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
http://www.healthlinkbc.ca/

	Dịch Vụ Cấp Cứu Emergency Services

