
Khi nào đưa con quý vị 
đến Phòng Cấp Cứu

Khi không phải là trường hợp cần cấp cứu thì tốt nhất 
là điều trị bệnh của con quý vị ở nhà, tại phòng mạch 
bác sĩ, chẩn y viện không cần hẹn trước, hoặc một 
trung tâm chăm sóc chính và khẩn cấp.
Không biết chắc có phải cần cấp cứu hay không?
Hãy gọi cho Fraser Health Virtual Care (Chăm Sóc 
Từ Xa Fraser Health) tại số 1-800-314-0999

Trong trường hợp cần cấp cứu, hãy đến thẳng 
Phòng Cấp Cứu gần nhất hoặc gọi số 9-1-1.

Cấp cứu Không phải cấp cứu
Các vấn đề hô hấp

 • cố gắng vật vã để thở hoặc thở nhanh hơn bình thường  
(suy hô hấp)

 • da xanh nhạt, hơi trắng hoặc môi xanh 
 • hen suyễn hoặc thở khò khè và thuốc kê toa không thấy có 

hiệu nghiệm

Các vấn đề hô hấp
 • nghẹt mũi (nghẽn trong mũi) và ho, dù làm mất ngủ
 • các dấu hiệu bị ‘cảm mạo’
 • các dấu hiệu bị suyễn nhẹ hoặc thở khò khè mà 

khi dùng thuốc hít thường lệ và các loại thuốc khác 
thì có hiệu nghiệm

Sốt
 • nếu em bé chưa được 3 tháng
 • các vấn đề về hệ thống miễn nhiễm hoặc các vấn đề sức 

khỏe phức tạp
 • buồn ngủ rất nhiều hoặc khó thức dậy
 • kéo dài hơn 5 ngày ở trẻ em thuộc bất cứ tuổi nào

Sốt
 • em bé khỏe mạnh và đã được chủng ngừa
 • kéo dài chưa tới 5 ngày và em  bé trông cũng 

như có hành động khỏe mạnh mặc dù bị sốt

Nôn mửa hoặc tiêu chảy
 • nếu em bé chưa được 3 tháng
 • các vấn đề về hệ thống miễn nhiễm hoặc các vấn đề 

sức khỏe phức tạp
 • buồn ngủ rất nhiều hoặc khó thức dậy
 • kéo dài hơn 5 ngày, ở trẻ em thuộc bất cứ tuổi nào

Nôn mửa hoặc tiêu chảy
 • nôn mửa hoặc tiêu chảy ít hơn 3 đến 4 lần một 

ngày
 • đi tiêu phân lỏng sau khi bị ‘đau bụng’ 

(tình trạng này có thể kéo dài đến 2 tuần)

Da nổi đỏ
 • sốt có nổi đỏ trên da trông giống như mụn rộp hay 

bầm tím mà không đổi sang trắng hoặc mờ đi khi đè mạnh 
vào chỗ nổi đỏ

Da nổi đỏ
 • da nổi đỏ hoặc vấn đề về da tái phát nhiều lần
 • da nổi đỏ kèm với ho và các dấu hiệu bị cảm 

miễn là vẫn thấy trẻ khỏe mạnh
 • nổi mề đay nhẹ và thấy đỡ hơn khi dùng 

antihistamine (Reactine®) và không bị khó thở 
hoặc sưng cổ họng hoặc lưỡi

Thương tích
 • bị thương ở đầu và bất tỉnh (mê man), bị lẫn lộn, hoặc nôn 

mửa
 • bị thương ở đầu thấy sưng lên đàng sau tai, hai bên đầu, 

hoặc phía sau đầu
 • bị thương ở đầu thấy sưng lên và trẻ chưa được 3 tháng
 • ngã (té) từ chỗ cao hơn 4 bộ hay 1.2 thước, hoặc ngã 

xuống nhiều hơn 5 bậc thang lầu
 • đứt da hở lớn vết thương hoặc tiếp tục chảy máu ngay 

cả sau khi đè chặt vết đứt
 • vết phỏng phồng rộp và lớn hơn đồng Một Đô La
 • bị thương ở cánh tay hoặc chân trông thấy bị cong 

quẹo và trẻ không dùng được chân tay, hoặc vết thương 
sưng lên mà vẫn không bớt sau khi đắp nước đá và nghỉ 
ngơi hơn 48 giờ

 • bị thương mắt
 • bị thương làm đau ngực hoặc bụng

Thương tích
 • sưng đầu, và không bất tỉnh, không lẫn lộn, 

không nôn mửa
 • bị thương ở đầu với hành vi bình thường 

trong vòng 4 giờ sau khi bị thương dù trán bị 
sưng lên
(ngay cả sưng lớn)

 • xây xát và bầm tím nhưng trẻ vẫn sử dụng 
được trọn vẹn chân hoặc tay bị thương

 • cháy nắng
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Trong Phòng Cấp Cứu
Chúng tôi quyết tâm bảo đảm cho tất cả trẻ 
em được chăm sóc cần thiết và bệnh nhân 
khẩn cấp nhất được khám trước.

Chúng tôi khám cho bệnh nhân dựa theo 
bệnh tình chứ không dựa theo thứ tự họ đến 
bệnh viện khi nào hoặc bằng cách nào. Đây 
không phải như “xếp hàng” để được phục vụ. 
Chúng tôi luôn luôn khám và điều trị cho 
người bệnh nặng nhất trước. Chúng tôi cám 
ơn bệnh nhân đến nhờ chăm sóc y tế đã kiên 
nhẫn và tôn trọng chúng tôi.

Cảm, cúm, và các loại siêu vi khuẩn khác
Các loại siêu vi khuẩn, kể cả cảm, cúm, và 
COVID-19, rất thường lan tràn vào mùa thu, 
mùa đông, và mùa xuân. Đa số trẻ nhỏ ở nơi 
giữ trẻ hoặc trường học sẽ bị bệnh vì một loại 
siêu vi khuẩn nhiều hơn một lần trong những 
mùa này. Chúng ta có thể thất vọng khi nhìn 
thấy con em mình cứ vài tuần lại bị bệnh, và 
có vẻ như trẻ không bao giờ hết ho và xổ mũi. 
Thật ra, trẻ có thể bị ho cả 2, 3 tuần sau khi bị 
nhiễm một loại siêu vi khuẩn. 

Nhiều trường hợp nhiễm siêu vi khuẫn cũng 
gây ra sốt. Sốt là một dấu hiệu cho thấy hệ 
thống miễn nhiễm của cơ thể đang hoạt động 
để chống lại bệnh. Trẻ em thường bị sốt cao 
hơn người lớn bị nhiễm cùng bệnh. Không 
phải là không thường thấy thân nhiệt của trẻ 
bị nhiễm siêu vi khuẩn như cúm từ 39° đến 
40° C (102.2° đến 104 F°). Chính cơn sốt thì 
không nguy hiểm nhưng có thể làm cho trẻ 
khó chịu mè nheo hoặc buồn ngủ.

Không dùng thuốc hạ sốt
Nếu quý vị cố điều trị sốt mà không dùng 
thuốc hạ sốt, sau đây là những cách khác để 
điều trị sốt:
 • Cho trẻ uống nhiều chất lỏng.
 • Cho trẻ mặc quần áo mỏng.
 • Lau người trẻ bằng nước mát hoặc hơi ấm.

Hãy giúp ngăn chặn truyền nhiễm
Sau đây là một số việc chúng ta ai cũng có thể làm để 
giúp ngăn chặn mức truyền nhiễm tất cả bệnh hô hấp 
trong mùa này:
 • Chủng ngừa tất cả những loại được đề nghị kể cả 

cúm và liều tăng cường thuốc chủng COVID-19.
 • Chọn đeo mặt nạ (khẩu trang) khi ở nơi công cộng 

trong nhà.
 • Ho hoặc nhảy mũi vào trong chỗ gập khuỷu tay 

hoặc trong cánh tay.
 • Rửa tay thường xuyên. Cố đừng chạm vào mặt, 

nhất là mắt, miệng, và mũi.
 • Khi quý vị không cảm thấy khỏe, hãy ở nhà và cố 

đừng gặp người có nhiều rủi ro bị bệnh nặng hơn.

Các nguồn tài nguyên trợ giúp khác
 • fraserhealth.ca/UrgentCare
 • Fraser Health Virtual Care  
  1-800-314-0999 
  Nói chuyện trực tiếp trên mạng -   
      fraserhealth.ca/virtualcare
  10:00 sáng đến 10:00 tối mỗi ngày
 • HealthLinkBC.ca
  8-1-1 (7-1-1 TTY) 
 • ChildHealthBC.ca
 • Translating Emergency Knowledge for Kids 
  (trekk.ca)
 • AboutKidsHealth.ca 

Khủng hoảng sức khỏe tâm thần
Nếu nhân viên cố vấn ở trường học hoặc bác sĩ gia 
đình có những mối lo ngại, hãy nhờ họ nói chuyện 
trực tiếp với Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Như vậy 
có thể tránh được phải đến Phòng Cấp Cứu.

Muốn nhờ giúp khẩn cấp nếu con quý vị nghĩ đến 
chuyện tự sát:
 • Gọi số 9-1-1

hoặc 1-800-SUICIDE
 • Liên lạc với toán Thẩm Định, Đáp Ứng, Điều Trị 

Ngắn Hạn (START) của chúng tôi tại số   
1-844-782-7811.

Xin lưu ý: Phòng Cấp Cứu không có thuốc mẫu hoặc thuốc 
đem về nhà, chẳng hạn như Tylenol và Advil.


