Tài liệu
hướng dẫn
về hen suyễn
C ẨM NANG ĐỐI PHÓ VỚI HEN SUYỄN CỦA TÔI

Hen suyễn là gì?
Hen suyễn là chứng bệnh ảnh hưởng đến đường hô hấp
(các ống dẫn không khí vào phổi chúng ta).
Thỉnh thoảng, người bị hen suyễn cảm thấy khó thở hơn, bởi vì các khí
quản trong phổi trở nên hẹp hơn – giống như cố gắng thở bằng ống
hút hẹp.
Vào những lúc khác họ vẫn thở bình thường.
Hiện nay không có cách chữa dứt bệnh hen suyễn nhưng thường có
thể kiềm chế hữu hiệu.
Hầu hết những người bị hen suyễn có thể vẫn năng động và có cuộc
sống khỏe mạnh.

ĐỂ KIỀM CHẾ BỆNH HEN SUYỄN HỮU HIỆU,
QUÝ VỊ CẦN:
■■ thuốc men – uống đúng cách, đúng giờ giấc
■■ t hường xuyên đi khám bệnh để kiểm tra và để tìm hiểu thêm
về bệnh hen suyễn kinh niên
■■ kế hoạch hành động, để quý vị biết chính xác phải làm gì khi
các triệu chứng xảy ra.
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Các triệu chứng hen suyễn
là gì?
Các triệu chứng bệnh hen suyễn phổ biến nhất là:
■■ thở khò khè – tiếng rít phát ra từ ngực trong khi thở
■■ cảm giác không thể có đủ không khí hoặc bị hụt hơi
■■ cảm giác căng tức ở ngực
■■ ho.
Quý vị không cần phải có tất cả các triệu chứng này mới
bị hen suyễn.
Các triệu chứng hen suyễn có thể phát khởi bởi những
yếu tố khác nhau đối với những người khác nhau. Yếu tố
phát khởi phổ biến bao gồm tập thể dục, khói thuốc lá,
cảm cúm, và các chất gây dị ứng trong không khí (ví dụ
phấn hoa cỏ).

Những gì đang xảy ra trong phổi khi bị các triệu
chứng hen suyễn?
Khí quản bị co thắt chặt.
Bên trong thành mỗi khí quản có một lớp cơ bắp mỏng.
Khi lớp cơ bắp mỏng này co lại, nó làm cho đường hô hấp
hẹp hơn – tác dụng của thuốc cắt cơn là làm giãn các cơ
đường hô hấp.
Khí quản bị dày lên.
Lớp lót khí quản bị sưng và viêm, khiến khí quản bị hẹp
lại – tác dụng của thuốc ngừa cơn làm giảm tình trạng
viêm gây sưng
Khí quản bị nghẹt.
Bên trong các khí quản có thể bị chất nhầy làm cho nghẹt
– thuốc ngừa cơn làm giảm chất nhầy.
Tất cả những điều này có thể xảy ra cùng một lúc.
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Ai bị hen suyễn?
Hơn 2,5 triệu (khoảng 1 trong 9) người Úc bị hen suyễn, cả
trẻ em lẫn người lớn.
Hen suyễn thường xảy ra hơn ở những gia đình bị hen
suyễn hoặc dị ứng, nhưng không phải ai bị hen suyễn
cũng bị dị ứng.
Trẻ em thường bị hen suyễn nhưng cũng có thể xảy ra
sau này.
Hen suyễn thường bắt đầu như thở khò khè ở tuổi đi học
mẫu giáo. Không phải trường hợp thở khò khè nào cũng
là hen suyễn – nhiều trẻ em ở tuổi đi học mẫu giáo thở
khò khè nhưng đến tuổi đi học tiểu học mà không bị hen
suyễn.

Hen suyễn có thể thuộc dạng dị ứng hoặc không dị ứng.
Hen suyễn dị ứng thường xảy ra hơn ở những gia đình bị
hen suyễn và bị dị ứng.
Nguy cơ trẻ em bị hen suyễn dường như gia tăng khi
người mẹ hút thuốc trong khi mang thai, có người hút
thuốc ở gần trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, ô nhiễm không khí từ
phương tiện giao thông hoặc ngành công nghiệp, nhà bị
mốc nhiều và sinh non hoặc nhẹ cân khi chào đời.
Người lớn dần dà có thể bị hen suyễn vì ô nhiễm không
khí bên trong nơi làm việc hoặc ở nhà (ví dụ, như hít khói
gây kích ứng phổi, hoặc hít bụi bặm mà họ bị dị ứng).

Người lớn ở mọi lứa tuổi đều có thể bị hen suyễn, ngay cả
khi không bị hen suyễn khi còn nhỏ

Vận động viên có thể bị hen suyễn sau khi tập luyện rất
khổ cực trong nhiều năm, đặc biệt là trong khi hít thở
không khí bị ô nhiễm, lạnh hoặc khô.

Nguyên nhân gây bệnh hen
suyễn?

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều thứ khác có thể
giúp giải thích lý do tại sao bệnh hen suyễn rất phổ biến,
nhưng chúng ta chưa biết chính xác tại sao một số người
bị hen suyễn, còn những người khác thì không.

Chúng ta không biết nguyên nhân chính xác gây bệnh
hen suyễn là gì.
Nguy cơ bị hen suyễn một phần phụ thuộc vào di truyền.
Bệnh hen suyễn có thể di truyền trong gia đình.
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Định nghĩa

Kiềm chế triệu chứng hen
suyễn gần đây

Trường hợp bột phát

Kiểu dạng của các triệu chứng hen suyễn
trong 4 tuần trước – tốt, một phần hoặc tệ.

Khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu hoặc
chuyển nặng hơn so với bình thường

Kiềm chế hữu hiệu triệu chứng hen suyễn gần
đây ở trẻ em và người lớn có nghĩa là:

Trường hợp bột phát có thể xảy ra khá nhanh (ví
dụ: nếu ai đó hút thuốc gần quý vị) nhưng cũng
có thể xảy ra từ từ trong nhiều giờ đồng hồ hoặc
nhiều ngày (ví dụ nếu quý vị bị cảm).

■■ bị các triệu chứng hen suyễn vào ban ngày
không quá hai lần một tuần (và khi các triệu
chứng xảy ra, chúng tan biến nhanh chóng sau
khi sử dụng thuốc cắt cơn)

Bệnh hen suyễn bột phát có thể trở nên nghiêm
trọng nếu không chữa trị đúng mức ngay cả ở
người thường kiềm chế bệnh hen suyễn hữu
hiệu đi nữa. Trường hợp bột phát nghiêm trọng
cần được bác sĩ hoặc khoa cấp cứu của bệnh viện
điều trị khẩn cấp.

■■ không bị triệu chứng hen suyễn vào ban đêm
hoặc khi thức dậy
■■ hen suyễn không gây trở ngại khi tập thể dục,
vui chơi hay làm việc
■■ cần sử dụng thuốc cắt cơn không quá hai ngày
mỗi tuần (không tính lần sử dụng trước khi tập
thể dục để ngăn ngừa các triệu chứng).

Lên cơn hen suyễn
Thuật ngữ khác cho 'trường hợp bột phát'

Thở khò khè

'Lên cơn hen suyễn' có ý nghĩa khác nhau đối
người khác nhau. Một số người gọi là lên cơn
hen suyễn khi họ bị các triệu chứng hen suyễn
(ví dụ như thở khò khè, khó thở hoặc cảm giác
tức ngực).

Tiếng rít bổng trong ngực trong khi thở

'Lên cơn hen suyễn nặng' thường có nghĩa là bị
các triệu chứng đủ nghiêm trọng để điều trị trong
khoa cấp cứu hoặc nhập viện.
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Thuốc cắt cơn

Thuốc hít

Thuốc hít để sử dụng khi bị các triệu chứng
hen suyễn

Thiết bị cầm tay nhỏ để sử dụng thuốc hen
suyễn phải hít vào phổi

Tất cả những người bị hen suyễn đều cần thuốc
hít cắt cơn (ví dụ như 'ống thuốc xịt') để sử dụng
bất cứ khi nào họ bị triệu chứng hen suyễn. Một
số người cũng cần phải sử dụng thuốc cắt cơn
trước khi tập thể dục. Không nên sử dụng thuốc
cắt cơn bất cứ lúc nào khác.

Có nhiều loại thuốc hít khác nhau.

Ở Úc, hầu hết các nhà thuốc tây đều có bán
thuốc cắt cơn mua không cần toa bác sĩ.

Ống thuốc xịt
Loại thuốc hít hen suyễn phổ biến gồm ống
thuốc và một nút nhấn để xịt một liều thuốc
Ống thuốc xịt có thể được sử dụng với dụng cụ
hòa thuốc.

Thuốc ngừa cơn (còn gọi
là thuốc kiềm chế)
Thuốc hen suyễn cần sử dụng thường xuyên,
mỗi ngày, để ngăn ngừa các triệu chứng hen
suyễn và trường hợp bệnh bột phát
Thuốc ngừa cơn giúp làm dịu tình trạng bị kích
ứng hoặc viêm bên trong phổi.
Hầu hết các loại thuốc ngừa cơn là dạng thuốc
hít hoặc ống thuốc xịt. Ngoài ra còn có một loại
thuốc ngừa cơn dạng thuốc viên.

6

nationalasthma.org.au

Dụng cụ hòa thuốc
Phụ kiện được sử dụng với ống thuốc xịt để
giúp bảo đảm thuốc hít vào sâu trong phổi
Dụng cụ hòa thuốc là đồ chứa rỗng gắn vào ống
thuốc xịt. Thay vì hít thuốc thẳng từ ống thuốc
xịt, người bệnh hít thuốc trong đồ chứa này.
Các nhà thuốc tây có bán dụng cụ hòa thuốc.
Dược sĩ hoặc y tá có thể giúp quý vị chọn loại nào
sẽ phù hợp nhất với quý vị hoặc con quý vị và
sau đó chỉ dẫn cho quý vị cách sử dụng.
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Điều trị hen suyễn như thế
nào?
Thuốc là yếu tố cần thiết để kiềm chế hen suyễn.
Mọi người bị hen suyễn nên có kế hoạch hành động
đối phó với bệnh hen suyễn bằng văn bản cập nhật
với chi tiết hướng dẫn phải làm gì khi các triệu chứng
chuyển nặng.

Hầu hết người lớn và thanh thiếu niên và một số trẻ em
cũng cần phải sử dụng thuốc ngừa cơn hàng ngày để
giảm bớt nguy cơ xảy ra trường hợp bệnh bột phát
(lên cơn hen suyễn). Hầu hết các thuốc ngừa cơn có
corticosteroid dạng hít –loại thuốc làm dịu tình trạng
bị viêm bên trong phổi.
Một số loại thuốc khác (ví dụ như thuốc viên
prednisolone) được sử dụng cho trường hợp bệnh
hen suyễn bột phát nghiêm trọng.

Chăm sóc tốt bệnh hen suyễn cũng liên quan đến việc
điều trị các vấn đề sức khỏe khác có thể ảnh hưởng
đến bệnh hen suyễn.

Chúng ta không thể trị bệnh hen suyễn một cách an
toàn nếu không có thuốc – trường hợp bệnh bột phát
(lên cơn hen suyễn) nghiêm trọng có thể gây tử vong.

Lối sống lành mạnh giúp người bị hen suyễn kiềm chế
các triệu chứng bệnh và cảm thấy khỏe.

Cách điều trị tốt nhất sẽ phụ thuộc vào tuổi tác người
bệnh, triệu chứng và loại thuốc hít mà họ thấy dễ sử
dụng đúng cách nhất.

Mục đích chính khi điều trị bệnh hen suyễn là:
■■ giữ cho phổi khỏe tối đa nếu có thể
■■ kiềm chế các triệu chứng
■■ ngăn chặn bệnh hen suyễn gây trở ngại đối với học
hành, làm việc hay vui chơi
■■ ngăn chặn trường hợp bệnh bột phát hoặc 'lên cơn
hen suyễn'.

Thuốc
Hai loại thuốc hen suyễn chính là thuốc cắt cơn và
thuốc ngừa cơn.
Mọi trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người lớn bị hen
suyễn cần phải luôn luôn có thuốc hít thuốc cắt cơn
(ví dụ: ống thuốc xịt) để có thể sử dụng lập tức nếu bị
các triệu chứng hen suyễn.

Sử dụng thuốc hít đúng cách là điều quan trọng để
quý vị tận dụng trọn vẹn lợi ích của thuốc. Các bước
sẽ khác nhau tùy từng loại thuốc hít –hãy cẩn thận
làm theo hướng dẫn và nhờ bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ
chỉ dẫn cho quý vị.
Một số thuốc hít nên sử dụng với dụng cụ hòa thuốc.
Một số loại dụng cụ hòa thuốc nhựa phải được chuẩn
bị trước lần sử dụng đầu tiên – bằng không thuốc sẽ
dính vào bề mặt bên trong thay vì được hít vào phổi.
Loại dụng cụ hòa thuốc không có tĩnh điện thì không
cần chuẩn bị đặc biệt gì hết trước khi sử dụng lần đầu
tiên.
Đối với hầu hết các loại thuốc hen suyễn, hệ thống y
tế của Úc trả một phần chi phí. Để biết chắc sẽ phải
tốn bao nhiêu, hãy hỏi bác sĩ xem quý vị sẽ tốn bao
nhiêu tiền thuốc.
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ICS, inhaled corticosterioi
d | LABA, long-acting

Ở Úc có nhiều loại thuốc hen suyễn và thương hiệu khác nhau.
Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc (National Asthma
Council Australia) có danh sách đầy đủ các loại thuốc hen suyễn.
Quý vị cần phải thực tập để có thể sử dụng thuốc hít đúng
cách. Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc có video chỉ dẫn.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ HEN SUYỄN

Tác dụng phụ
Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ có thể xảy
ra. Hầu hết các loại thuốc hen đã được một số đông
trẻ em và người lớn trên khắp thế giới sử dụng trong
nhiều năm, vì vậy chúng ta có thông tin đáng tin cậy
về các tác dụng phụ có thể xảy ra.
Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về các tác dụng phụ có thể
xảy ra và quý vị có thể thực hiện những gì để tránh.
Thuốc ngừa cơn có corticosteroid dạng hít thuốc có
thể gây ra vấn đề khàn giọng và tưa miệng (một loại
nhiễm trùng cổ họng). Quý vị có thể giảm thiểu nguy
cơ này bằng cách gắn dụng cụ hòa thuốc vào ống
thuốc xịt khi sử dụng thuốc và sau đó súc miệng bằng
nước.
Các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn có thể xảy ra,
nhưng nguy cơ này là rất nhỏ đối với liều bình thường
(thấp). Nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ nghiêm trọng
sẽ cao hơn đối với người bị hen suyễn nặng cần sử
dụng liều mạnh hơn trong nhiều tháng hoặc nhiều
năm
Thuốc viên ngừa cơn có chất montelukast có thể gây
ra các vấn đề về tâm trạng và hành vi. Ở người lớn,
điều này có thể bao gồm các vấn đề về giấc ngủ, cảm
thấy kích động hoặc cảm thấy buồn nản (trầm cảm).
Trong trường hợp cực kỳ nghiệm trọng, người lớn sử
dụng montelukast cảm thấy muốn tự tử, nhưng điều
này hiếm xảy ra ở trẻ em, các tác dụng phụ có thể bao
gồm ác mộng, khó ngủ, cảm thấy buồn, dễ cáu gắt
hoặc nổi cơn giận.

Hãy báo cho bác sĩ biết ngay lập tức nếu quý vị nghĩ
rằng bản thân hoặc con quý vị có thể có bị vấn đề sức
khỏe gây ra bởi loại thuốc hen suyễn.

Kế hoạch hành động đối phó với bệnh hen
suyễn là gì?
Kế hoạch hành động đối phó với bệnh hen suyễn là
những hướng dẫn để đối phó với bệnh hen suyễn của
quý vị hoặc bệnh hen suyễn của con quý vị. Kế hoạch
này do quý vị và bác sĩ cùng nhau soạn thảo và sau đó
viết ra để quý vị cất giữ.
Kế hoạch hành động đối phó với bệnh hen suyễn
bao gồm:
■■ danh sách các loại thuốc hen suyễn thông thường
của người bệnh, bao gồm cả liều lượng
■■ hướng dẫn phải làm gì khi bị hen suyễn chuyển
nặng hơn, khi nào phải sử dụng thêm liều thuốc
hoặc thuốc bổ sung, và khi nào cần liên lạc với bác
sĩ hoặc đi đến khoa cấp cứu
■■ phải làm gì trong trường hợp cấp cứu bệnh hen
suyễn
■■ tên của bác sĩ hoặc chuyên viên y tế khác đã soạn
thảo kế hoạch này
■■ ngày.
Tất cả mọi người bị hen suyễn (tất cả trẻ em và người
lớn) nên có kế hoạch hành động đối phó với bệnh hen
suyễn của riêng họ. Nên rà soát và cập nhật kế hoạch
hành động đối phó với bệnh hen suyễn ít nhất mỗi
năm một lần. Mang theo kế hoạch hành động đối phó
với bệnh hen suyễn của quý vị hoặc của con quý vị bất
cứ khi nào quý vị đi khám bác sĩ.
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Trang mạng Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc
có thêm thông tin về kế hoạch hành động đối
phó với bệnh hen suyễn.

DAT

EMERGENCY CONTACT DETAILS

DOCTOR’S CONTACT DETAILS
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TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN BỊ SỐT PHẤN HOA CỎ VÀO MÙA XUÂN
Luôn mang theo thuốc cắt cơn và dụng cụ
hòa thuốc để quý vị có thể sử dụng ngay
lập tức nếu bị các triệu chứng hen suyễn.
Vào mùa xuân và đầu mùa hè, vào những
ngày có rất nhiều phấn hoa trong không
khí, tránh ở ngoài trời ngay trước và trong
khi giông bão xảy ra, đặc biệt là những cơn
gió giật ngay trước khi trời bắt đầu đổ mưa.
Vào trong tòa nhà hoặc xe hơi và đóng các
cửa sổ lại.
Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc
có thêm thông tin dành cho người bị dị
ứng viêm mũi (sốt phấn hoa).

Những gì có thể khiến
bệnh hen suyễn chuyển
nặng hơn?

Hen suyễn do giông bão

Các triệu chứng hen suyễn có thể bột phát bởi vì:
■■ tập thể dục

Truy cập pollenforecast.com.au để biết số lượng
phấn hoa ở VIC, NSW, QLD và ACT.

■■ khói thuốc lá

Truy cập asthmaaustralia.org.org.au/sa để biết số
lượng phấn hoa tại SA.

■■ ô nhiễm không khí ngoài trời và trong nhà (ví dụ:
phương tiện giao thông, khói, sản phẩm tẩy rửa
nhà cửa)
■■ không khí lạnh, khô
■■ dị ứng (ví dụ dị ứng với động vật, ve bụi, nấm mốc
hoặc phấn hoa)

Người bị viêm mũi dị ứng vào mùa xuân (sốt phấn
hoa) và dị ứng với phấn hoa cỏ có thể bị lên cơn hen
nặng nếu họ ở ngoài trời ngay trước khi cơn giông
bão vào ngày số đếm phấn hoa cao.

Truy cập sense-t.org.au/projects-andresearch/health
để biết số lượng phấn hoa tại TAS.
Muốn biết về các cảnh báo giông bão, hãy truy cập
bom.gov.au.

■■ thuốc men quý vị đang sử dụng cho vấn đề sức
khỏe khác (ví dụ như thuốc giảm huyết áp).
Bệnh hen suyễn có thể sẽ khó kiềm chế hơn đối với
mọi người bị các vấn đề sức khỏe khác như viêm mũi
dị ứng (sốt phấn hoa), chứng trào ngược dạ dày thực
quản hoặc béo phì.
nationalasthma.org.au
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CÁC GỢI Ý TẬP THỂ DỤC DÀNH CHO
NGƯỜI BỊ HEN SUYỄN
Tập thể dục
Nhiều người lớn và trẻ em bị hen suyễn bị các triệu
chứng bệnh này khi tập thể dục. Điều này có thể là
ngăn ngừa bằng thuốc (chỉ cần sử dụng thuốc cắt
cơn trước khi tập thể dục, sử dụng thuốc ngừa cơn
thông thường, hoặc cả hai). Chuẩn bị đúng đắn
cũng có thể có ích – hãy xem các gợi ý tập thể dục
dành cho người bị hen suyễn.
Hãy báo cho bác sĩ của quý vị biết – đừng để bệnh
hen suyễn khiến quý vị hoặc con quý vị ngưng vận
động cơ thể.
Nếu có thể, quý vị hãy tham gia tập thể dục có tổ
chức. Người bị hen suyễn tham gia tập luyện thể
dục cảm thấy khỏe hơn.
Bơi lội là hình thức vận động phổ biến đối với trẻ
em bị hen suyễn, nhưng các bộ môn thể thao hoặc
sinh hoạt thông thường khác cũng tốt không kém.

■■ Khởi động đúng cách trước khi tập thể
dục.
■■ Tập luyện thể lực càng nhiều càng tốt – thể
lực càng tốt, quý vị càng có thể tập thể dục
nhiều hơn trước khi các triệu chứng hen
suyễn bắt đầu xảy ra.
■■ Tránh tập thể dục ở nơi có nhiều phấn
hoa, bụi, khói hoặc bị ô nhiễm nhiều.
■■ Tập thể dục ở nơi ấm áp và ẩm – tránh
không khí lạnh, khô nếu có thể.
■■ Cố gắng thở bằng mũi (đừng thở bằng
miệng) khi tập thể dục – điều này làm cho
không khí ấm và ẩm khi chúng vào đến
phổi quý vị.
■■ Nếu gần đây bị các triệu chứng hen
suyễn, quý vị hãy hỏi bác sĩ khi nào quý vị
có thể bắt đầu tập thể dục trở lại.

Trường hợp hen suyễn cấp cứu
Khi các triệu chứng hen suyễn không thuyên giảm ngay lập tức khi sử dụng thuốc cắt cơn, hoặc các
triệu chứng quay trở lại trong một thời gian ngắn, người bệnh cần được giúp đỡ ngay lập tức.
Đó là trường hợp khẩn cấp nếu người lớn hoặc trẻ
em bị bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào dưới đây:
■■ khó thở nghiêm trọng
■■ các triệu chứng chuyển nặng rất nhanh
■■ thuốc cắt cơn chỉ có tác dụng một ít hoặc không có
tác dụng
■■ khó nói thành câu
■■ môi tím tái
■■ buồn ngủ.
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GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM
SỐ 000) VÀ BẮT ĐẦU THỰC
HIỆN SƠ CỨU HEN SUYỄN.
Ở trang cuối tài liệu này có thông
tin hướng dẫn sơ cứu.
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Trẻ em bị
hen suyễn
NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN
■■ Hãy chắc chắn rằng luôn có sẵn ống thuốc xịt
thuốc cắt cơn để sử dụng khi xảy ra các triệu
chứng hen suyễn. (Đừng cất ống thuốc xịt trong
xe hơi nóng – quý vị hãy đem theo ống thuốc
xịt).
■■ Nói cho người chăm sóc, giáo viên, huấn luyện
viên thể thao, và bất kỳ người nào khác chịu
trách nhiệm cho con quý vị biết rằng cháu bị
hen suyễn. Bảo đảm rằng họ biết làm những gì
để giúp con quý vị sử dụng thuốc cắt cơn, và
biết khi nào và cách nào để cho người bệnh sử
dụng thuốc cắt cơn trong trường hợp khẩn cấp
■■ Nếu con quý vị cần sử dụng thuốc cắt cơn
thường xuyên, điều đó có nghĩa là chưa kiềm
chế bệnh hen suyễn hiệu quả. Cháu có thể có
nguy cơ bị lên cơn hen suyễn nghiêm trọng.
Hãy đi khám bệnh hen suyễn nếu con quý vị
cần sử dụng thuốc hít (ống thuốc xịt) hơn hai
lần một tuần để đối phó với các triệu chứng
bệnh.
■■ Hãy chắc chắn rằng quý vị biết chính xác cách
sử dụng thuốc hít dành cho trẻ em đúng cách
– hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ để bảo đảm quý
vị sử dụng một cách chính xác. Nếu con quý vị
đủ tuổi để sử dụng thuốc hít của riêng cháu,
hãy quan sát và bảo đảm cháu biết phải làm gì.
Yêu cầu chuyên viên y tế kiểm tra vào lần khám
bệnh hen suyễn tới của con quý vị.

■■ Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về các tác dụng phụ có
thể xảy ra của thuốc hen suyễn của con quý vị.
Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào, quý vị hãy nói
cho bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ biết.
■■ Nếu con quý vị có loại thuốc ngừa cơn để sử
dụng hàng ngày, hãy bảo đảm rằng cháu sử
dụng thuốc mỗi ngày (ngay cả khi bị cảm và
bệnh hen suyễn bột phát). Đừng ngưng mà
không nói chuyện với bác sĩ của quý vị.
■■ Hãy chắc chắn rằng con quý vị có kế hoạch
hành động đối phó với bệnh hen suyễn đã cập
nhật.
■■ Hãy chắc chắn rằng trường mẫu giáo hoặc
trường của con quý vị có Kế hoạch Đối phó với
Bệnh hen suyễn (Asthma Care Plan). Quý vị có
thể yêu cầu bác sĩ của quý vị điền Kế hoạch Đối
phó với Bệnh hen suyễn để quý vị trao cho các
dịch vụ giáo dục và chăm sóc.

TẢI XUỐNG MỘT BẢN
nationalasthma.org.au
■■ Trẻ em bị dị ứng thực phẩm cũng như bị hen
suyễn cần có kế hoạch hành động bao gồm các
hướng dẫn khi nào nên sử dụng thuốc cắt cơn
hen suyễn, khi nào nên sử dụng bút tự động
tiêm adrenaline, và khi nào sử dụng cả hai.

nationalasthma.org.au
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Bệnh hen suyễn được chẩn
đoán như thế nào ở trẻ em?
Nếu con quý vị bị vấn đề về hô hấp và đó có thể
là bệnh hen suyễn, bác sĩ sẽ:
■■ hỏi về các triệu chứng và sức khỏe tổng quát
■■ hỏi về bệnh hen suyễn và các dị ứng trong gia đình
■■ khám sức khỏe (ví dụ: nghe phổi, khám bên trong
mũi)
■■ tìm kiếm các dấu hiệu các vấn đề sức khỏe khác có
thể gây ra các triệu chứng.
Bác sĩ có thể yêu cầu quý vị cho con quý vị sử dụng
thuốc hen suyễn trong một thời gian ngắn (ví dụ một
vài ngày hoặc một vài tuần) và cẩn thận quan sát những
thay đổi về các triệu chứng.
Trước khi chẩn đoán, bác sĩ có thể giới thiệu con quý vị
đi bác sĩ chuyên khoa (ví dụ bác sĩ nhi khoa hoặc bác
sĩ hô hấp nhi khoa).

NẾU CON QUÝ VỊ KHÓ THỞ KHI
THỞ KHÒ KHÈ (TỨC LÀ NẾU
QUÝ VỊ CÓ THỂ NHÌN THẤY CƠ
BẮP NGỰC VÀ CỔ CỦA CON
PHẢI GẮNG SỨC HƠN ĐỂ HÍT
KHÔNG KHI VÀO MỖI LẦN
THỞ), ĐƯA CON ĐI BÁC SĨ/BỆNH
VIỆN NGAY LẬP TỨC.

Cố gắng cho bác sĩ biết càng nhiều thông tin quý vị
biết về vấn đề con quý vị thở khò khè và hô hấp càng
tốt.
Trước khi đi bác sĩ, quý vị hãy quay video (hoặc thâu
âm) tiếng thở khò khè bằng điện thoại của quý vị, nếu
có thể. Hơi thở ồn ào, như tiếng rít, thường gặp ở trẻ
sơ sinh và trẻ mẫu giáo khỏe mạnh. Điều này không
giống như thở khò khè và không có nghĩa là trẻ bị hen
suyễn.
Quan sát ngực con quý vị khi cháu thở khò khè và nói
cho bác sĩ biết nếu nó nhìn khác với hô hấp khi không
có tiếng khò khè.
Bác sĩ sẽ hỏi xem tình trạng thở khò khè chỉ xảy ra
trong một vài ngày, thỉnh thoảng (ví dụ khi đứa trẻ bị
cảm) hoặc bất cứ lúc nào (ví dụ: ho và thở khò khè khi
vui chơi hoặc cười).

Trẻ em tuổi đi học
Trẻ em mẫu giáo
Thở khò khè và ho rất phổ biến ở trẻ nhỏ, ngay cả khi
các em này không bị hen suyễn. Nếu con quý vị vẫn
vui vẻ và năng động trong khi thở khò khè và dường
như không bị bất kỳ vấn đề hô hấp nào hết, có lẽ cháu
không bị hen suyễn và không cần phải điều trị.
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Ngoài việc hỏi về các triệu chứng và khám sức khỏe,
bác sĩ sẽ sắp xếp để làm xét nghiệm phế dung. Điều
này có thể được thực hiện tại phòng mạch bác sĩ hoặc
phòng xét nghiệm.
Một máy đo phế dung đo mức độ đứa trẻ có thể thở
ra mạnh và nhanh vào một ống ngậm thổi gắn liền với
một ống dẫn. Kết quả xét nghiệm này cho thấy phổi
của trẻ hoạt động hiệu quả như thế nào.
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Đối phó với bệnh hen
suyễn của trẻ con quý vị

■■ điều trị như thế nào trong vài ngày tới (thuốc viên,
thuốc hít hoặc cả hai)

Bắt đầu điều trị

■■ các dấu hiệu cảnh báo nào có nghĩa là quý vị nên
quay lại khoa cấp cứu hoặc gọi xe cứu thương

Hỏi bác sĩ về các loại thuốc để trị những gì và làm thế
nào để quý vị biết nếu thuốc có công hiệu.
Nói cho bác sĩ biết quý vị hy vọng như thế nào về việc
điều trị cho con mình (ví dụ để con quý vị có thể chơi
thể thao trường học mà không bị triệu chứng hen
suyễn) và nói cho bác sĩ biết nếu quý vị có bất kỳ mối
lo ngại nào (ví dụ như các nguy cơ xảy ra các tác dụng
phụ).
Để sử dụng thuốc hít thành thạo, các em cần thực tập.
Hầu hết trẻ em từ 4 tuổi trở lên đều có thể sử dụng
dụng cụ hòa thuốc nhỏ với ống thuốc xịt. Trẻ sơ sinh
và trẻ nhỏ có thể cần mặt nạ đặc biệt gắn vào dụng cụ
hòa thuốc để các em có thể hít thuốc hen suyễn. Mặt
nạ phải khít vừa vặn quanh miệng và mũi đứa trẻ để
bảo đảm thuốc không rò rỉ ra ngoài chút nào hết.
Một số trẻ em bị hen suyễn cần sử dụng thuốc ngừa
cơn thông thường mỗi ngày (thuốc hít hoặc thuốc
viên), cũng như sử dụng thuốc cắt cơn bất cứ khi nào
bị các triệu chứng hen suyễn. Một liều nhẹ thường là
đủ.

Trường hợp bệnh hen suyễn bột phát (lên cơn
hen suyễn)
Nếu con quý vị bị các triệu chứng hen suyễn, quý vị
hãy sử dụng thuốc cắt cơn và làm theo kế hoạch hành
động đối phó với bệnh hen suyễn.
Nếu các triệu chứng không ngưng ngay lập tức, hoặc
nếu chúng quay lại sau chưa đầy 4 tiếng, bắt đầu thực
hiện sơ cứu (làm theo các bước ở trang cuối hoặc
trong kế hoạch hành động đối phó với bệnh hen
suyễn của đứa trẻ).
Nếu con quý vị đã được điều trị bệnh hen suyễn
ở khoa cấp cứu hoặc bệnh viện, quý vị hãy bảo
đảm rằng mình biết chính xác cần làm những gì
sau khi quý vị về nhà. Nếu bệnh viện không cung
cấp cho quý vị tài liệu hướng dẫn nào để làm
theo, quý vị hãy yêu cầu họ viết xuống:

■■ phải làm gì nếu con quý vị gặp vấn đề hô hấp ở nhà

■■ khi nào nên quay lại bác sĩ gia đình (GP). Theo các
hướng dẫn toàn quốc, quý vị nên đi bác sĩ trong
vòng 3 ngày, sau đó đi khám bệnh hen suyễn lần
nữa trong 3–4 tuần sau.
Nếu việc điều trị bao gồm thuốc hít, quý vị hãy chắc
chắn rằng quý vị biết chính xác cách sử dụng loại
thuốc hít đó đúng cách.
Hãy đem theo kế hoạch hành động đối phó với bệnh
hen suyễn của con quý vị khi quý vị đi bác sĩ gia đình
(GP) – có khi kế hoạch này cần được cập nhật.

Khám bệnh hen suyễn
Hầu hết trẻ bị hen suyễn nên được khám bệnh hen
suyễn mỗi 3–6 tháng, và khám sức khỏe thêm sau khi
khi xảy ra trường hợp bệnh hen suyễn bột phát (lên
cơn hen suyễn) hoặc khi việc điều trị có thay đổi.
Khám bệnh hen suyễn là điều quan trọng – chúng
giúp bác sĩ điều chỉnh việc điều trị để kiềm chế hiệu
quả các triệu chứng hen suyễn, tránh trường hợp
bệnh hen suyễn bột phát (lên cơn hen suyễn), và tránh
điều trị quá mức. Thuốc ngừa cơn nên được kê toa ở
liều lượng thấp nhất mà vẫn có công hiệu – sử dụng
liều thuốc mạnh hơn cần thiết đối với đứa trẻ không
đem lại thêm lợi ích gì khác.

Khi con quý vị không kiềm chế bệnh hen
suyễn hiệu quả
Trước khi tăng liều lượng hoặc đổi thuốc, bác sĩ sẽ
kiểm tra lý do tại sao liều lượng hiện tại lại không công
hiệu (ví dụ như gặp vấn đề sử dụng thuốc hít đúng
cách) và bảo đảm không có bất kỳ vấn đề sức khỏe
nào khác gây các triệu chứng này.
Nếu khó kiềm chế các triệu chứng hen suyễn của con
quý vị, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đi bác sĩ chuyên
khoa (ví dụ bác sĩ hô hấp nhi khoa hoặc bác sĩ nhi
khoa).

nationalasthma.org.au
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NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN BIẾT VỀ CHĂM SÓC BỆNH HEN SUYỄN CỦA CON
Quý vị hãy chắc chắn rằng mình có thể trả lời tất cả những câu hỏi dưới đây
về bệnh hen suyễn của con. Nếu không rõ, quý vị hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc
dược sĩ.

	Kế hoạch hành động đối phó với bệnh hen suyễn của con tôi có cập nhật hay

■

không?

	Khi nào nên sử dụng từng loại thuốc hen suyễn (và liều lượng bao nhiêu)?

■

	Tôi (hoặc con tôi) có đang sử dụng thuốc hít đúng cách để thuốc sẽ có công hiệu

■

cao nhất hay không?

	Các tác dụng phụ có thể xảy ra của các loại thuốc là gì?

■

	Tôi nên theo dõi các triệu chứng hen suyễn của con tôi bằng cách nào?

■

	Tôi có thể làm gì khác để tránh các triệu chứng hen suyễn hoặc trường hợp bệnh

■

bột phát?

	Tôi nên làm gì nếu các triệu chứng hen suyễn của con tôi chuyển nặng hơn?

■

	Các toa thuốc là cập nhật cho bất kỳ loại thuốc nào con tôi có thể cần hay không?

■

■

Tôi nên làm gì trong trường hợp hen suyễn cấp cứu?

■

Khi nào thì con tôi đi khám bệnh hen suyễn lần tới?

	Tôi nên cho nhà trẻ/trường mẫu giáo/trường học/các tổ chức khác biết thông tin

■

gì về bệnh hen suyễn của con tôi?
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Người lớn
bị hen
suyễn

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN
■■ Luôn mang theo sẵn thuốc hít thuốc cắt cơn
để sử dụng nếu quý vị bị các triệu chứng hen
suyễn. Đừng cất thuốc hít trong xe hơi nóng.
■■ Nếu cần sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên,
điều đó có nghĩa là quý vị không kiềm chế bệnh
hen suyễn hữu hiệu. Quý vị có thể có nguy cơ bị
lên cơn hen suyễn nghiêm trọng. Hãy đi khám
bệnh hen suyễn nếu quý vị sử dụng thuốc cắt
cơn hơn hai lần một tuần để đối phó với các
triệu chứng bệnh.
■■ Hầu hết người lớn bị hen suyễn nên sử dụng
thuốc ngừa cơn thông thường. Nếu đã được
bác sĩ kê toa thuốc ngừa cơn, quý vị hãy sử
dụng thuốc này mỗi ngày (ngay cả khi bị cảm
và trường hợp bệnh hen suyễn bột phát). Đừng
ngưng mà không nói chuyện với bác sĩ của quý
vị.

■■ Hãy chắc chắn rằng quý vị biết chính xác cách
sử dụng thuốc hít của mình đúng cách – hỏi
bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ để bảo đảm quý vị sử
dụng đúng cách.
■■ Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về các tác dụng phụ có
thể xảy ra của thuốc hen suyễn của quý vị. Nếu
có bất kỳ mối lo ngại nào, quý vị hãy nói bác sĩ, y
tá hoặc dược sĩ biết.
■■ Hãy chắc chắn rằng quý vị có Kế hoạch Đối phó
với Bệnh hen suyễn (Asthma Care Plan) cập nhật
do bác sĩ hoặc y tá hen suyễn soạn thảo.
■■ Đối với thanh thiếu niên, việc chẩn đoán và đối
phó với hen suyễn thường tương tự như đối với
người lớn.

nationalasthma.org.au
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Bệnh hen suyễn được chẩn
đoán như thế nào ở người
lớn và thanh thiếu niên?
Nếu quý vị bị các triệu chứng có thể là do hen
suyễn gây ra, bác sĩ sẽ:
■■ hỏi về các triệu chứng bệnh
■■ hỏi về sức khỏe tổng quát của quý vị, bao gồm các
dị ứng và sốt phấn hoa
■■ khám sức khỏe (ví dụ: nghe phổi, khám bên trong
mũi)
■■ xem xét các nguyên nhân khác có thể gây các triệu
chứng
■■ sắp xếp làm xét nghiệm đo phế dung, tại phòng
mạch bác sĩ hoặc tại phòng xét nghiệm.
Hiện nay không có xét nghiệm duy nhất cho bệnh
hen suyễn. Bác sĩ sẽ chẩn đoán bệnh hen suyễn khi cá
nhân bị các triệu chứng hô hấp đặc trưng của bệnh
hen suyễn, thường là sau khi làm xét nghiệm hô hấp.
Xét nghiệm hô hấp đo mức độ không khí ra vào phổi
dễ dàng như thế nào và liệu luồng không khí có mạnh
nhẹ khác nhau hay không.
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Luồng không khí cũng có thể sẽ mạnh nhẹ khác nhau
ở người khỏe mạnh (ví dụ như khi phổi của người bị
cảm có khi không hoạt động hiệu quả như thường lệ).
Nhưng đối với người bị hen suyễn, sự khác biệt sẽ lớn
hơn nhiều giữa mức hiệu quả của phổi lúc tốt nhất và
tệ nhất.
Chức năng phổi của quý vị (phổi của quý vị hoạt động
tốt như thế nào) được kiểm tra bằng máy đo phế
dung. Quý vị thổi vào một ống càng mạnh càng tốt
trong một vài giây. Máy đo phế dung đo lượng không
khí đẩy qua ống cùng các số đo khác của phổi.
Nếu các triệu chứng của quý vị chỉ hoặc chủ yếu xảy
ra tại nơi làm việc, bác sĩ gia đình (GP) có khi sẽ giới
thiệu quý vị đi bác sĩ chuyên khoa.
Nếu bác sĩ đã chẩn đoán quý vị bị hen suyễn trong
quá khứ và quý vị đến gặp bác sĩ mới, chẩn đoán này
có thể cần phải được kiểm tra lại. Điều này có thể liên
quan đến thay đổi hoặc giảm thuốc trong vài tuần và
làm xét nghiệm phế dung một lần nữa.

NGƯỜI LỚN BỊ HEN SUYỄN

Kiềm chế bệnh hen suyễn
của quý vị
Hãy cho bác sĩ của quý vị biết nếu quý vị có bất kỳ mục tiêu
cụ thể nào cho việc điều trị (ví dụ như chơi thể thao mà
không bị các triệu chứng hen suyễn) hoặc mối lo ngại
(ví dụ như nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ).

Bắt đầu điều trị
Hầu hết người lớn bị hen suyễn cần sử dụng liều
nhẹ một loại thuốc ngừa cơn 'hít corticosteroid' mỗi
ngày, cũng như sử dụng thuốc cắt cơn khi bị các triệu
chứng
Loại thuốc ngừa cơn này làm dịu tình trạng bị viêm
trong đường hô hấp và làm giảm xác suất xảy ra
trường hợp hen suyễn bột phát (lên cơn hen suyễn)
nghiêm trọng. Hầu hết người lớn có thể kiềm chế hiệu
quả các triệu chứng hen suyễn với liều lượng nhẹ.
Bác sĩ thường kê toa loại thuốc corticosteroid
dạng hít cho người lớn hoặc thanh thiếu niên trả
lời 'có' đối với bất kỳ câu hỏi nào dưới đây:
■■ Trong tháng qua, quý vị có bị các triệu chứng hen
suyễn hai lần trở lên hay không?
■■ Quý vị có bao giờ thức dậy và bị các triệu chứng
hen suyễn hay không?
■■ Trong 12 tháng qua, quý vị có bị trường hợp bệnh
bột phát (cơn hen suyễn) đủ nghiêm trọng để cần
khẩn cấp đi gặp bác sĩ gia đình (GP) hoặc khoa cấp
cứu của bệnh viện hay không?
Một số thuốc ngừa cơn bao gồm một loại thuốc thứ
hai cùng corticosteroid dạng hít.
Bác sĩ thường kê toa các loại thuốc kết hợp mà quý
vị có thể sử dụng như là thuốc ngừa con hàng ngày
thông thường cũng như sử dụng thêm liều khi quý
vị bị các triệu chứng khi sử dụng cùng một thuốc hít.
Điều này gọi là 'Liệu pháp duy trì và cắt cơn' (MART).

Khám bệnh hen suyễn
Thuốc hen suyễn của quý vị nên được điều chỉnh lên
và xuống khi cần thiết để có thể kiềm chế hiệu quả
các triệu chứng và tránh trường hợp bệnh bột phát.
Mục đích là sử dụng liều nhẹ nhất để kiềm chế triệu
chứng – sử dụng liều thuốc mạnh hơn cần thiết đối
với quý vị không đem lại thêm lợi ích gì khác.
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Điều này có nghĩa là quý vị cần đi khám bệnh hen
suyễn thường xuyên, không chỉ đi bác sĩ khi quý vị bị
các triệu chứng hen suyễn mà thôi.
Lập kế hoạch đi khám bệnh hen suyễn mỗi 6 hoặc 12
tháng (ngay cả khi quý vị không bị các triệu chứng).
Quý vị cũng cần đi khám bệnh hen suyễn ngay sau
khi trường hợp bệnh bột phát xảy ra, và khoảng 1–3
tháng sau khi bắt đầu điều trị bằng thuốc ngừa cơn
hoặc điều chỉnh liều lượng..
Mỗi lần đi khám bệnh, bác sĩ sẽ hỏi về các triệu chứng
trong tháng trước.

Hãy để ý theo dõi các triệu chứng của quý vị
Hầu hết người lớn và thanh thiếu niên có thể theo dõi
và đối với phó bệnh hen suyễn của chính bản thân,
giữa các lần đi bác sĩ, bằng cách làm theo kế hoạch
hành động đối phó với bệnh hen suyễn của mình.
Ghi lại các triệu chứng hen suyễn của mình để quý
vị có thể cho bác sĩ biết khi quý vị đi khám bệnh hen
suyễn lần tới.
Viết xuống các triệu chứng xảy ra thường xuyên như
thế nào trong ngày hay đêm, quý vị bị các triệu chứng
gì, quý vị có sử dụng thuốc cắt cơn để đối phó với các
triệu chứng bệnh hay không, và thuốc có công hiệu
nhanh chóng hay không.
Hãy báo cho bác sĩ biết nếu các triệu chứng bệnh thay
đổi theo thời gian (trong một ngày, tuần hoặc năm) và
liệu có điều gì làm cho chúng chuyển nặng hơn (ví dụ
như tập thể dục, cảm và cúm, dị ứng).

BẠN CỦA NGƯỜI BỊ HEN SUYỄN
LÀ TRANG MẠNG DÀNH RIÊNG
CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG,
GIÚP QUÝ VỊ THEO DÕI CÁC
TRIỆU CHỨNG HEN SUYỄN CỦA
MÌNH VÀ CÓ THÔNG TIN CẬP
NHẬT VỀ HEN SUYỄN
TRUY CẬP asthmabuddy.org.au
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Khi quý vị không kiềm chế bệnh hen suyễn
hữu hiệu
Nếu các triệu chứng hen suyễn của quý vị đang gây ra
các vấn đề, bác sĩ có thể tăng cường việc điều trị của
quý vị. Bác sĩ có thể tăng số liều lượng mỗi ngày, đổi
sang liều mạnh hơn hoặc thêm thuốc thứ hai (thuốc
hít hoặc thuốc viên khác).
Trước khi tăng liều lượng hoặc đổi thuốc, bác sĩ sẽ
kiểm tra lý do tại sao liều lượng hiện tại lại không công
hiệu (ví dụ như gặp vấn đề sử dụng thuốc hít đúng
cách) và bảo đảm không có bất kỳ vấn đề sức khỏe
nào khác gây các triệu chứng này.

Hen suyễn và thai nghén
Điều đặc biệt quan trọng là cẩn thận kiềm chế bệnh
hen suyễn trong khi mang thai bởi vì quý vị thở cho
em bé.
Tiếp tục sử dụng thuốc hen suyễn của quý vị như
thường lệ. Ngay khi điều kiện cho phép, quý vị hãy nói
chuyện với bác sĩ về việc chăm sóc bệnh hen suyễn
của quý vị trong khi mang thai.
Hãy yêu cầu bác sĩ để khám bệnh hen suyễn của quý
vị thường xuyên hơn trong khi quý vị đang mang thai.
Theo các hướng dẫn toàn quốc, quý vị nên đi khám
bệnh hen suyễn mỗi 4–6 tuần.

Nếu khó kiềm chế các triệu chứng hen suyễn của quý vị,
bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đi bác sĩ hô hấp.

Trường hợp bệnh hen suyễn bột phát (lên cơn
hen suyễn)
Nếu bị các triệu chứng hen suyễn, quý vị hãy sử dụng
thuốc cắt cơn và làm theo kế hoạch hành động đối
phó với bệnh hen suyễn của mình.
Nếu các triệu chứng không thuyên giảm ngay lập tức
hoặc nếu các triệu chứng quay trở lại sau chưa đầy 4
tiếng, quý vị hãy đi bác sĩ/bệnh viện.
Nếu đã được điều trị bệnh hen suyễn ở khoa cấp
cứu hoặc bệnh viện, quý vị hãy chắc chắn rằng
quý vị biết chính xác cần làm những gì sau khi
quý vị về nhà. Trước khi về, quý vị hãy hỏi rõ về:
■■ điều trị như thế nào trong vài ngày tới
■■ nên làm gì nếu quý vị bị các triệu chứng hen suyễn
■■ các dấu hiệu cảnh báo nào có nghĩa là quý vị nên
quay lại khoa cấp cứu hoặc gọi xe cứu thương
■■ khi nào nên quay lại bác sĩ gia đình (GP). Theo các
hướng dẫn toàn quốc, quý vị nên đi bác sĩ trong
vòng 3 ngày, sau đó đi khám bệnh hen suyễn lần
nữa trong 3–4 tuần sau.
Hãy đem theo kế hoạch hành động đối phó với bệnh
hen suyễn của cquý vị khi đi bác sĩ gia đình (GP) – có
khi kế hoạch này cần được cập nhật.

18

nationalasthma.org.au

Hen suyễn và sốt phấn hoa mùa xuân
Người bị viêm mũi dị ứng vào mùa xuân (sốt phấn
hoa) có thể có nguy cơ bị hen suyễn do giông bão ở
các vùng có nhiều phấn hoa trong không khí. Đối với
người bị sốt phấn hoa mùa xuân, điều đặc biệt quan
trọng là tiếp tục sử dụng thuốc hen suyễn hít thông
thường mỗi ngày.

NGƯỜI LỚN BỊ HEN SUYỄN
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Sống khỏe dù bị hen suyễn
Đối phó với các dị ứng của quý vị – Hen suyễn
và các dị ứng liên quan mật thiết với nhau. Hầu hết
những người bị hen suyễn bị hen suyễn dị ứng.
Không cần làm xét nghiệm dị ứng để chẩn đoán hen
suyễn, nhưng bác sĩ của quý vị có thể đề nghị làm xét
nghiệm này. Làm xét nghiệm có thể giúp quý vị biết
liệu quý vị cần suy nghĩ về việc kiềm chế dị ứng như
là một phần của việc kiềm chế bệnh hen suyễn của
mình.
Kiềm chế bệnh hen suyễn dị ứng bao gồm:
■■ điều trị sốt phấn hoa, nếu quý vị bị sốt phấn hoa
■■ biết những tác nhân gây dị ứng nào gây ra các triệu
chứng hen suyễn của quý vị (ví dụ như ve bụi, vật
nuôi, phấn hoa, nấm mốc)
■■ tránh các tác nhân có thể tránh được (chỉ khi nào
thực hiện được trên thực tế) và đối phó với tác
nhân không thể tránh được.
Sống không khói thuốc – Đừng hút thuốc và tránh
khói thuốc lá của người khác (ngay cả ở ngoài trời).
Hút thuốc và hen suyễn là sự kết hợp nguy hiểm.
Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng – Cố gắng ăn
nhiều trái cây và rau quả mỗi ngày, thường xuyên ăn
cá và hạn chế thức ăn giàu chất béo bão hòa (ví dụ thức
ăn nhanh). Tình trạng thừa cân có thể làm cho bệnh hen
suyễn khó đối phó hơn. Dù chỉ giảm cân một chút
cũng thực sự có thể giúp bệnh hen suyễn khá hơn.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần của quý vị – Hãy nói
cho bác sĩ biết nếu quý vị cảm thấy suy sụp tinh thần,
lo lắng, hoặc không tận hưởng các thứ nhiều như
thường lệ. Sức khỏe tâm thần của quý vị có thể ảnh
hưởng đến bệnh hen suyễn và bệnh hen suyễn của
quý vị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của
quý vị.
Luôn chủng ngừa cúm cập nhật – hãy hỏi bác sĩ
hoặc xem tại trang mạng Bộ Y tế Chính phủ Úc để biết
thông tin..

Thêm thông tin
Chương trình Lựa chọn Nhạy cảm (Sensitive Choice) của chúng tôi giúp
i người dân dễ dàng xác định các sản phẩm và dịch vụ có thể giúp điều
trị bệnh hen suyễn và các dị ứng.
Hãy để ý tìm con bướm màu xanh dương trên các sản phẩm đã được
phê duyệt hoặc truy cập trang mạng để tìm hiểu thêm về cách kiềm chế
bệnh hen suyễn và các dị ứng.
TRUY CẬP sensitivechoice.com
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NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN BIẾT VỀ CHĂM SÓC BỆNH HEN SUYỄN CỦA MÌNH

Hãy chắc chắn rằng quý vị có thể trả lời tất cả những câu hỏi dưới đây về
bệnh hen suyễn của mình. Nếu không rõ, quý vị hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc
dược sĩ.

	Kế hoạch hành động đối phó với bệnh hen suyễn của tôi có cập nhật hay không?

■

	Khi nào nên sử dụng từng loại thuốc hen suyễn (và liều lượng bao nhiêu)?

■

	Tôi có đang sử dụng ống thuốc xịt/thuốc hít đúng cách để thuốc sẽ có công hiệu

■

cao nhất hay không?

	Các tác dụng phụ có thể xảy ra của các loại thuốc của tôi là gì?

■

	Tôi nên theo dõi các triệu chứng hen suyễn của tôi bằng cách nào?

■

	Tôi có thể làm gì khác để tránh các triệu chứng hen suyễn hoặc trường hợp bệnh

■

bột phát?

	Tôi nên làm gì nếu các triệu chứng hen suyễn của tôi chuyển nặng hơn?

■

	Các toa thuốc hen suyễn của tôi có cập nhật hay không?

■

	Tôi nên làm gì trong trường hợp hen suyễn cấp cứu?

■

	Khi nào thì tôi đi khám bệnh hen suyễn lần tới?

■
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Tìm thêm thông
tin ở đâu
■■ Bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của quý vị
■■ Muốn biết thêm thông tin, truy cập Hội đồng Bệnh
Hen suyễn Toàn quốc Úc: nationalasthma.org.au
■■ Liên lạc với đường dây trợ giúp của Asthma Australia
1800 278 462 hoặc truy cập asthmaustralia.org.au

THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY
TRÍCH TỪ:
Cẩm nang hen suyễn của Úc (Australian Asthma Handbook) (tài liệu
hướng dẫn toàn quốc cho bác sĩ, y tá và dược sĩ, do Hội đồng Bệnh Hen
suyễn Toàn quốc Úc soạn thảo) asthmahandbook.org.au
Sơ lược về bệnh hen suyễn (Asthma snapshot) (bản báo cáo trực tuyến
do Viện Y tế và An sinh, Chính phủ Úc đăng, cập nhật lần cuối vào
tháng 10 năm 2018) aihw.gov.au
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Sơ cứu Bệnh hen suyễn
1
2
3

Đặt người bệnh ngồi thoải mái, thẳng người.
Hãy bình tĩnh và trấn an.
Đừng để người bệnh một mình.

Cho người này sử dụng 4 lần xịt thuốc cắt
cơn màu xanh dương/xám
(ví dụ: Ventolin, Asmol hoặc Airomir)
Sử dụng dụng cụ hòa thuốc, nếu có sẵn.

HOẶC

Cho người này sử dụng 2
liều thuốc hít Bricanyl hoặc
Symbicort rời nhau

Sử dụng thuốc hít của người này nếu có thể.

Nếu không có sẵn thuốc hít, quý vị có thể sử
dụng Symbicort (người trên 12 tuổi) hoặc
Bricanyl, ngay cả khi người này bình thường
không sử dụng những loại thuốc này.

Đợi 4 phút.

Đợi 4 phút.

Mỗi lần, cho người này sử dụng 1 lần xịt, hít 4 hơi thở sau mỗi lần xịt
Nếu không, sử dụng thuốc hít trong bộ vật dụng sơ cứu hoặc mượn một cái.

Nếu người này vẫn không thở được bình thường,

Nếu người này vẫn không thể thở bình thường,

cho họ sử dụng thêm 1 liều nữa.

hãy cho họ sử dụng thêm 4 lần xịt.
Nếu người này vẫn không thể thở bình thường,

4

Nói rằng có người đang lên cơn hen suyễn (asthma attack).

Nếu người này vẫn không thở bình thường,
LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM 000)
Nói rằng có người đang lên cơn hen suyễn.

Tiếp tục cho người này sử dụng thuốc cắt cơn.

Tiếp tục cho sử dụng thuốc cắt cơn trong khi
đợi xe cứu thương:

Cho người này sử dụng 4 lần xịt mỗi 4 phút cho đến khi xe cứu thương đến nơi.

Đối với Bricanyl, cho sử dụng 1 liều mỗi 4 phút

LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM 000)

Trẻ em: mỗi lần 4 lần xịt là liều lượng an toàn.
Người lớn: Đối với trường hợp lên cơn hen suyễn nghiêm trọng, quý vị có thể cho họ sử dụng tối đa 6–8 lần
xịt mỗi 4 phút

CÓ DỤNG CỤ HÒA THUỐC

CÁCH
SỬ DỤNG
THUỐC
HÍT

• Lắp ráp dụng cụ hòa thuốc
• Tháo nắp ống thuốc xịt và lắc đều
• Gắn ống thuốc xịt vào dụng cụ hòa thuốc
theo chiều thẳng đứng
• Đặt ống ngậm giữa các răng và môi bịt kín
quanh nó
• Bấm mạnh một lần lên ống thuốc xịt
để bơm một liều thuốc vào dụng cụ hòa
thuốc
• Hít vào và thở ra 4 hơi từ dụng cụ hòa
thuốc
• Lấy dụng cụ hòa thuốc ra khỏi miệng
• Lặp lại, mỗi lần xịt 1 cái cho đến khi đã sử
dụng 4 lần xịt thuốc – nhớ lắc thuốc trước
mỗi lần xịt
• Đậy nắp lại

KHÔNG CÓ DỤNG CỤ HÒA THUỐC

• Tháo nắp và lắc đều
• Thở ra không có ống thuốc xịt
• Đặt ống ngậm giữa các răng và môi bịt kín
quanh nó
• Bấm mạnh một lần lên ống thuốc xịt
trong khi hít vào từ từ và sâu
• Lấy ống thuốc xịt khỏi miệng
• Giữ nguyên hơi thở trong 4 giây hoặc
khoảng thời gian cảm thấy thoải mái
• Thở ra từ từ cách xa ống thuốc xịt
• Lặp lại, mỗi lần xịt 1 cái cho đến khi đã sử
dụng 4 lần xịt thuốc – nhớ lắc thuốc trước
mỗi lần xịt
• Đậy nắp lại

Đối với Symbicort, cứ sau 4 phút lại xịt thêm 1 liều (tối đa 3
liều nữa)

BRICANYL HOẶC SYMBICORT

• Vặn nắp và tháo ra
• Cầm thuốc hít theo chiều thẳng đứng
và vặn chỗ cầm theo vòng tròn và sau đó
vặn trở lại
• Thở ra cách xa thuốc hít
• Đặt ống ngậm giữa các răng và môi bịt
kín quanh nó
• Hít mạnh và sâu
• Lấy ống thuốc xịt khỏi miệng
• Thở ra từ từ cách xa thuốc hít
• Lặp lại để sử dụng liều thứ hai – nhớ vặn
chỗ cầm cả hai chiều để nạp thuốc lại
trước mỗi liều
• Đậy nắp lại

Không chắc là hen suyễn?
LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM 000)

Phản ứng Dị ứng Nghiêm trọng
LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM 000)

Nếu người bệnh tỉnh táo và vấn đề chính của họ dường như là hô hấp, hãy làm
theo các bước sơ cứu hen suyễn. Thuốc cắt cơn hen suyễn có lẽ sẽ không có hại
ngay cả khi họ không bị hen suyễn.

Làm theo Kế hoạch Hành động Đối phó với Sốc phản vệ (Action Plan for Anaphylaxis) của cá nhân này, nếu có. Nếu người này bị các dị ứng nặng đã biết và
dường như bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng, hãy sử dụng bút tự động tiêm
adrenaline của họ (ví dụ như EpiPen, Anapen) trước khi cho họ sử dụng thuốc
cắt cơn hen suyễn.

Muốn biết thêm thông tin về bệnh hen suyễn, truy cập:
Hiệp hội Bênh Hen suyễn (Asthma Foundations) www.asthmaaustralia.org.au
Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc (National Asthma Council Australia) –
www.nationalasthma.org.au
Dù đã hết sức cẩn thận, biểu đồ này chỉ có tính cách hướng dẫn tổng quát chứ không nhằm mục đích thay thế lời hướng dẫn/việc điều trị y tế riêng. Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc cụ thể từ chối mọi
trách nhiệm (bao gồm sơ suất) đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc thương tật cá nhân nào xảy ra vì đã căn cứ vào thông tin trong biểu đồ. © Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc Năm 2011.
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Sơ cứu Bệnh hen suyễn Trẻ em

1
2
3

Đặt đứa trẻ ngồi thẳng người.
Giữ bình tĩnh và trấn an đứa trẻ.
Đừng để đứa trẻ một mình.

Cho đứa trẻ sử dụng 4 lần xịt thuốc cắt cơn rời
nhau – ống thuốc xịt màu xanh dương/xám
(ví dụ: Ventolin, Asmol hoặc Airomir)
Sử dụng dụng cụ hòa thuốc, nếu có sẵn.

HOẶC

Mỗi lần, xịt 1 lần, hít thở 4–6 hơi sau mỗi lần xịt.

Sử dụng thuốc hít thuốc cắt cơn của đứa trẻ nếu có.

Cách
sử dụng
thuốc hít

Nếu không có sẵn thuốc hít, quý vị có
thể sử dụng Bricanyl cho trẻ em từ 6
tuổi trở lên, ngay cả khi đứa trẻ bình
thường không sử dụng thuốc này.

Nếu không, sử dụng thuốc hít trong bộ vật dụng cụ sơ cứu hoặc mượn một cái.

Đợi 4 phút.

Đợi 4 phút.

thêm 4 liều thuốc xịt nữa.

Nếu trẻ vẫn không thở bình thường, cho
cháu sử dụng thêm 1 liều nữa.

Nếu đứa trẻ vẫn không thể thở bình thường, hãy cho cháu sử dụng
Mỗi lần, xịt 1 liều thuốc (Sử dụng dụng cụ hòa thuốc, nếu có).

Nếu đứa trẻ vẫn không thể thở bình thường,

4

Cho đứa trẻ sử dụng 2 liều thuốc hít
Bricanyl rời nhau

LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM 000)
Nói rằng có đứa trẻ đang lên cơn hen suyễn.

Tiếp tục cho đứa trẻ sử dụng thuốc cắt cơn.
Cho đứa trẻ sử dụng 4 liều thuốc xịt rời nhau mỗi 4 phút cho đến khi xe
cứu thương đến nơi.

Nếu đứa trẻ vẫn không thể thở bình
thường,
LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM
000)
Nói rằng có đứa trẻ đang lên cơn hen
suyễn.
Tiếp tục cho đứa trẻ sử dụng thuốc cắt
cơn.
Cứ 4 phút lại cho đứa trẻ sử dụng thêm
một liều thuốc cho đến khi xe cứu thương
đến nơi

CÓ DỤNG CỤ HÒA THUỐC

KHÔNG CÓ DỤNG CỤ HÒA THUỐC

BRICANYL

Sử dụng dụng cụ hòa thuốc nếu có sẵn*

Trẻ em trên 7 tuổi nếu không có dụng cụ hòa thuốc

Chỉ dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên mà thôi

• Lắp ráp dụng cụ hòa thuốc (gắn mặt nạ nếu
đứa trẻ dưới 4 tuổi)
• Tháo nắp ống thuốc xịt và lắc đều
• Gắn ống thuốc xịt vào dụng cụ hòa thuốc theo
chiều thẳng đứng
• Đặt ống ngậm giữa răng của đứa trẻ và môi bịt
kín quanh nó HOẶC đặt mặt nạ lên miệng và
mũi đứa trẻ phù trùm kín mít
• Bấm mạnh một lần lên ống thuốc xịt để bơm
một liều thuốc vào dụng cụ hòa thuốc
• Đứa trẻ hít vào và thở ra 4–6 hơi từ dụng cụ
hòa thuốc
• Lặp lại, mỗi lần xịt 1 cái cho đến khi đã sử dụng 4
lần xịt thuốc – nhớ lắc thuốc trước mỗi lần xịt
• Đậy nắp lại

• Tháo nắp và lắc đều
• Bảo đứa trẻ thở ra cách xa ống thuốc xịt
• Đặt ống ngậm giữa răng của đứa trẻ và
môi bịt kín quanh nó
• Bảo đứa trẻ hít thở chậm, sâu
• Bấm mạnh một lần lên ống thuốc xịt
trong khi đứa trẻ hít vào
• Bảo đứa trẻ nín thở ít nhất 4 giây, rồi thở ra
từ từ cách lý ống thuốc xịt
• Lặp lại, mỗi lần xịt 1 cái cho đến khi đã sử
dụng 4 lần xịt thuốc – nhớ lắc thuốc trước
mỗi lần xịt
• Đậy nắp lại

• Vặn nắp và tháo ra
• Cầm thuốc hít theo chiều thẳng đứng và
vặn chỗ cầm theo vòng tròn và sau đó vặn
trở lại
• Bảo đứa trẻ thở ra cách xa thuốc hít
• Đặt ống ngậm giữa răng của đứa trẻ và môi
bịt kín quanh nó
• Bảo đứa trẻ hít một hơi thật mạnh
• Bảo đứa trẻ thở ra từ từ cách xa thuốc hít
• Lặp lại để sử dụng liều thứ hai – nhớ vặn
chỗ cầm cả hai chiều để nạp thuốc lại trước
mỗi liều
• Đậy nắp lại

Không chắc là hen suyễn?
LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM 000)
Nếu đứa trẻ tỉnh táo và vấn đề chính của cháu dường như là hô hấp,
hãy làm theo các bước sơ cứu hen suyễn. Thuốc cắt cơn hen suyễn
có lẽ sẽ không có hại ngay cả khi đứa trẻ không bị hen suyễn.

MSC552

*Nếu không có dụng cụ hòa thuốc cho trẻ em dưới 7 tuổi, hãy bụm tay đứa trẻ/người trợ giúp quanh mũi và miệng đứa trẻ để
bịt kín mít lại. Xịt thuốc qua tay vào khoảng trống không khí. Tlàm theo các bước dành cho CÓ DỤNG CỤ HÒA THUỐC.

Phản ứng Dị ứng Nghiêm trọng
LẬP TỨC GỌI XE CỨU THƯƠNG (BẤM 000)

Làm theo Kế hoạch Hành động Đối phó với Sốc phản vệ (Action Plan for
Anaphylaxis) của đứa trẻ, nếu có. Nếu quý vị biết đứa trẻ bị các dị ứng nặng
và dường như bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng, hãy sử dụng bút tự động
tiêm adrenaline của cháu (ví dụ như EpiPen, Anapen) trước khi cho đứa trẻ sử
dụng thuốc cắt cơn hen suyễn.

Muốn biết thêm thông tin về bệnh hen suyễn, truy cập: Hiệp hội Bệnh Hen suyễn (Asthma Foundations) www.asthmaaustralia.org.au
Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc (National Asthma Council Australia) www.nationalasthma.org.au
nếu người trưởng thành bị lên cơn hen suyễn, quý vị có thể làm theo các bước trên cho đến khi quý vị có thể tìm được người hướng dẫn về y tế.
Dù đã hết sức cẩn thận, biểu đồ này chỉ có tính cách hướng dẫn tổng quát chứ không nhằm mục đích thay thế lời hướng dẫn/ việc điều trị y tế riêng. Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc cụ thể từ chối mọi trách nhiệm
(bao gồm sơ suất) đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc thương tật cá nhân nào xảy ra do đã căn cứ vào thông tin trong biểu đồ. © Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc Năm 2011.
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Muốn biết thêm thông tin,
truy cập trang mạng Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc:

nationalasthma.org.au
©2019

Lời cảm tạ
Hội đồng Bệnh Hen suyễn Toàn quốc Úc soạn thảo, hội ý với
ban chuyên gia các bác sĩ về dị ứng và hen suyễn.
Được GSK Australia cấp ngân khoản tài trợ. Ngoài cấp ngân khoản tài trợ, GSK Australia không
tham gia soạn thảo, đề xuất, đánh giá hoặc hiệu đính ấn phẩm này.

