Vietnamese – Asthma

Suyễn
Chung

Tờ thông tin của khoa cấp cứu

Suyễn là gì?

Điều trị

Suyễn là một bệnh trạng y khoa thường gặp, ảnh hưởng
đến các ống dẫn khí nhỏ của hai lá phổi. Trong cơn suyễn,
lớp màng lót của các ống dẫn khí sưng lên, có nhiều chất
nhày (đờm) tích tụ và cơ xung quanh các ống dẫn khí thắt
chặt lại. Hiện tượng này gây ra tình trạng nhỏ lại của các
ống dẫn khí (co thắt phế quản) và làm khó thở.

Với thuốc điều trị đúng và các cuộc kiểm tra sức khỏe tổng
thể đều đặn, suyễn có thể được quản lý để quý vị có một
cuộc sống bình thường, luôn hoạt động. Các thuốc chủ yếu
được dùng qua một ống hít được định liều (metered dose
inhaler - MDI) hoặc qua một ống xịt thuốc (‘puffer’). Các ống
đệm hay các buồng đệm được sử dụng để cấp thuốc cho
ống xịt thuốc. Các ống đệm này có các hình dáng và kích
cỡ khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi, kích cỡ và nhu cầu của
người dùng.

Ống dẫn khí bình thường

Ống dẫn khí trong cơn hen

Có các loại thuốc khác nhau để điều trị suyễn.
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Cơ bị co thắt
Lớp màng lót bị sưng

Lớp màng lót Thành cơ
(màng nhầy)

Chất nhày

Điều gì gây suyễn?
Những người bị suyễn có ống dẫn khí mẫn cảm.
Nguyên nhân chính xác gây suyễn vẫn là điều chưa được
biết. Các yếu tố có thể ‘là tác nhân’ gây cơn suyễn bao
gồm khói thuốc lá, các tình trạng nhiễm trùng do virút (cảm
cúm), các tình trạng dị ứng và hoạt động thể dục.

Ai bị suyễn?
Trên 600.000 người dân Victoria bị suyễn, trong đó cứ bốn
trẻ em thì một trẻ bị, bảy trẻ vị thành niên thì một trẻ bị và
cứ mười người lớn thì một người bị. Thường có bệnh sử
gia đình bị suyễn. Mỗi năm, khoảng 600 người Úc bị chết
vì suyễn.

Những gì là các triệu chứng của suyễn?
Một cơn suyễn có thể hình thành một cách đột ngột trong vài
phút hoặc có thể từ từ trong vài ngày. Các triệu chứng điển
hình bao gồm:
•
•
•
•

ho
thở khò khè (có tiếng rít trong ngực khi thở)
khó thở
thắt chặt ở ngực.

• Các thuốc làm giảm triệu chứng – nhanh chóng mở
rộng các ống dẫn khí bị thu hẹp. Các thuốc này bao gồm
Ventolin, Bricanyl và Atrovent. Các thuốc này chỉ được sử
dụng khi cần mà thôi, chẳng hạn trước hay trong lúc chơi
thể thao hoặc trong một cơn suyễn.
• Các thuốc ngăn ngừa – ngăn ngừa các cơn suyễn
bằng cách điều trị các ống dẫn khí đang bị viêm sưng.
Các thuốc này cần được sử dụng hàng ngày. Các thuốc
này bao gồm Pulmicort, Flixotide, Tilade hay Intal.
• Các thuốc kiểm soát triệu chứng – iúp giữ cho các ống
dẫn khí bị thu hẹp mở rộng trong một thời gian lâu hơn
(tới 12 giờ đồng hồ). Các thuốc này không giúp được
trong khi đang bị một cơn hen. Các thuốc này bao gồm
Serevent, Oxis, và Foradil.

Điều trị cấp cứu
Trong khi đang ở khoa cấp cứu, quý vị có thể được cho
dùng thuốc làm giảm triệu chứng để giúp mở các ống dẫn
khí của quý vị. Quý vị có thể cảm thấy ‘run’ và ngực của quý
vị có thể cảm thấy như đang đập thình thình – đây là các tác
dụng phụ bình thường của Ventolin ở các liều lớn.
Thuốc làm giảm triệu chứng có thể đã được cấp dùng qua
một ống đệm hay máy tạo khí dung. Ống đệm hay buồng
đệm là một ống trong suốt mà quý vị ấn ống xịt thuốc vào
đó. Ống đệm đảm bảo là thuốc đi sâu vào trong phổi của
quý vị, tới những chỗ cần thuốc. Ống đệm dễ sử dụng tại
nhà và mang đi được.
Quý vị cũng có thể đã được cấp dùng một thuốc steroid nào
đó được gọi là prednisolone, giảm tình trạng sưng trong
các ống dẫn khí. Thuốc này được cấp dùng là dạng thuốc
viên hoặc xi-rô và mất từ bốn đến sáu giờ đồng hồ để có
tác dụng. Thuốc này thường được cấp dùng trong vài ngày
trong một cơn suyễn cấp, tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị.
Các steroid khác (như hydrocortisone hay dexamethasone)
có thể đã được cho dùng bằng cách chích vào tĩnh mạch
(vào trong tĩnh mạch) nếu tình trạng của quý vị là trầm trọng,
vì các thuốc này tác dụng nhanh hơn nhiều.
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Chăm sóc tại nhà
Trong hầu hết các trường hợp, quý vị có thể điều trị suyễn
của quý vị tại nhà.
• Hãy dùng các thuốc xịt cho suyễn của quý vị theo như
được chỉ định. Biết cách sử dụng ống xịt thuốc hay ống
đệm của quý vị đúng cách. Hãy luôn mang theo các thuốc
xịt của quý vị.
• Hãy theo dõi suyễn của quý vị. Hãy học cách sử dụng
máy đo lưu lượng đỉnh để kiểm tra hơi thở của quý vị.
• Hãy luôn hoạt động và khỏe mạnh. Hãy yêu cầu bác sĩ
của quý vị cho lời khuyên về hoạt động thể dục.
• Hãy xác định các yếu tố tác nhân gây hen và cố tránh
các yếu tố tác nhân này.
• Hãy tuân theo Kế Hoạch Điều Trị Suyễn Kế. Hoạch này
có thể cứu được mạng sống của quý vị bằng cách ngăn
ngừa các cơn suyễn, cảnh báo quý vị khi bệnh suyễn của
quý vị đang trở nên nặng hơn và hướng dẫn quý vị phải
làm gì. Hãy yêu cầu bác sĩ địa phương của quý vị cho quý
vị một Kế Hoạch Điều Trị Suyễn hợp với quý vị.
• Hãy kiểm tra sức khỏe tổng thể đều đặn ở chỗ bác sĩ
địa phương của quý vị.
Không:
• bỏ dùng thuốc của quý vị trừ khi bác sĩ của quý vị khuyên
quý vị bỏ
• hút thuốc lá hay phơi nhiễm trẻ em với các môi trường có
khói thuốc lá.
Ghi chú:

Tìm sự giúp đỡ
Nếu quý vị bị khó thở hay suyễn của quý vị
trở nên nặng hơn, hãy tuân theo Kế Hoạch
Điều Trị Suyễn dành riêng cho quý vị.
Nếu quý vị không đỡ hơn sau khi đã dùng
thuốc làm giảm triệu chứng và bị khó thở hay
khó nói, bị xanh xao và ra mồ hôi hay trở nên
tím tái quanh môi, hãy gọi cứu thương (hoặc
nhờ ai đó gọi cho quý vị) bằng cách quay số
000.
Hãy gặp bác sĩ hoặc chuyên viên chăm sóc y
tế địa phương của quý vị trong vòng 48 giờ
sau khi rời bệnh viện, đặc biệt là nếu quý vị
đang không đỡ hơn chút nào cả.
Quý vị nên gặp bác sĩ địa phương của quý vị
khi quý vị khỏe vì đó là lúc tốt nhất để lập ra
một Kế Hoạch Điều Trị Suyễn. Hãy hỏi bác sĩ
của quý vị về ‘Kế Hoạch Thăm Suyễn 3+’.
Để có lời khuyên y khoa từ một Y Tá Có
Đăng Ký (Registered Nurse), quý vị có thể
gọi NURSE-ON-CALL 24 giờ mỗi ngày
ở số 1300 60 60 24 từ bất cứ đâu trong Bang
Victoria với cước phí chỉ bằng một cuộc gọi
địa phương.*
NURSE-ON-CALL cung cấp việc tiếp cận
dịch vụ thông ngôn cho những người gọi
không tự tin về trình độ Anh Ngữ. Hãy gọi
số 1300 60 60 24.
*Các cuộc gọi từ điện thoại di động có thể bị tính một mức
phí cao hơn

Quý vị muốn biết thêm không?
• Hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên viên chăm sóc y tế địa
phương của quý vị.
• Hãy liên lạc Hội Bệnh Suyễn
(Asthma Foundation) Bang Victoria
Điện thoại 1800 645 130
www.asthma.org.au
• Hãy liên lạc Quit để được giúp đỡ về bỏ hút thuốc lá Hãy
gọi Đường Dây Giúp Bỏ Hút Thuốc Lá ở số
www.quit.org.au
• Hãy ghé thăm Better Health Channel
www.betterhealth.vic.gov.au

Nếu quý vị muốn nhận được ấn phẩm này ở một dạng văn bản có thể tiếp cận được,
xin hãy gọi số 9096 0578 hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ edfactsheets@health.gov.vic.au
Tháng Mười Hai năm 2010. Còn sẵn có trực tuyến tại địa chỉ www.health.vic.gov.au/edfactsheets
Khước từ trách nhiệm: Các thông tin về sức khỏe này là cho các mục đích giáo dục chung mà thôi. Xin hãy
tham khảo ý kiến của bác sĩ của quý vị hoặc chuyên viên y tế khác để đảm bảo là các thông tin này là đúng
cho quý vị.

Được ủy quyền bởi
Chính Phủ Bang Victoria,
Melbourne (1009025)

