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Hen suyễn là một bệnh lâu dài ảnh hưởng đến phổi. Bệnh này không thể chữa khỏi nhưng có thể 

kiểm soát được. Bệnh hen suyễn nếu được kiểm soát tốt sẽ giúp con quý vị luôn khỏe mạnh và 

năng động. Hãy truy cập trang www.asthma411.org để xem các liên kết và nguồn hỗ trợ cung cấp 

thông tin về hen suyễn. 

 

 

 

 

 

 

Theo CDC, những người bị hen suyễn mức vừa đến nặng có thể có nguy cơ bị bệnh nặng do 

nhiễm COVID-19 cao hơn. Hãy thực hiện các bước sau để giảm nguy cơ đó cho trẻ: 

 
• Đảm bảo trẻ vẫn tiếp tục dùng thuốc hen suyễn như thường lệ 

• Trao đổi với trẻ về việc thực hành giãn cách xã hội tại trường 

• Khuyến khích trẻ đeo khẩu trang, kiểm tra xem khi đó trẻ có thể thở bình thường không 

• Nhắc trẻ tránh chạm tay lên mặt 

• Nhấn mạnh việc rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng chất sát khuẩn tay chứa cồn 

• Lau sạch và khử trùng các bề mặt thường được chạm vào 

 

 
 

 

Lên kế hoạch đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ để thăm khám định kỳ về hen 

suyễn. Trẻ bị hen suyễn nên được khám định kỳ tối thiểu một lần mỗi năm. Quý vị nên đến bác sĩ 

của trẻ thường xuyên hơn nếu trẻ đang có bất kỳ triệu chứng hen suyễn nào. Trong quá trình 

thăm khám: 

 

 

• Rà soát lại các loại thuốc hen suyễn của trẻ 

• Xem lại và kiểm tra kỹ thuật dùng ống hít 

• Đề nghị nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe điền vào bất kỳ biểu mẫu nào của trường 

học 

• Lập hoặc cập nhật Kế Hoạch Hành Động Xử Trí Hen Suyễn của trẻ 

• Hỏi xem trẻ có cần dùng lưu lượng đỉnh kế không. Đó là dụng cụ hữu hiệu để kiểm tra và theo 

dõi khả năng thở của trẻ. 

• Nếu trẻ bị dị ứng theo mùa, hãy hỏi xin kế hoạch điều trị và các loại thuốc điều trị trước khi các 

triệu chứng theo mùa của trẻ xuất hiện. 

• Nếu trẻ thường dùng máy xông khí dung, hãy trao đổi với bác sĩ của trẻ về việc chuyển sang 

ống hít có buồng đệm. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, đây là cách được ưu tiên để cho trẻ 

dùng thuốc cắt cơn suyễn nhanh chóng ở trường. 

https://www.asthma411.org/


Lập một Kế Hoạch Hành Động Xử Trí Hen Suyễn 

Trao đổi với y tá trường học 

Lên lịch thăm khám định kỳ hen suyễn (tiếp) 

 
 

 

 

• Trao đổi với bác sĩ của trẻ về việc dự phòng sẵn cho trường hợp khẩn cấp các loại thuốc kê toa và không 

kê toa, gồm cả ống hít hen suyễn. Đây là việc rất nên làm trong giai đoạn đại dịch COVID-19. 

• Nếu con quý vị sử dụng buồng đệm, hãy đề nghị bác sĩ của trẻ kê toa thêm buồng đệm thứ 

hai để trẻ có thể dùng ở trường. Đây là việc rất nên làm trong giai đoạn đại dịch COVID-19. 

 
 

Kế Hoạch Hành Động Xử Trí Hen Suyễn là một bảng tính do quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe của quý vị lập nên, được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của trẻ. Bản kế hoạch này 

giúp quý vị kiểm soát được các triệu chứng hen suyễn của con. Kế Hoạch Hành Động Xử Trí Hen 

Suyễn bao gồm: 

 

 

• Danh sách các yếu tố khởi phát và triệu chứng hen suyễn của trẻ 

• Tên các loại thuốc của trẻ 

• Liều lượng thuốc phải dùng khi cần 

• Các bước xử trí cơn hen suyễn hoặc tình trạng khó thở khẩn cấp 

 

Đưa một bản sao kế hoạch này cho tất cả những người có tiếp xúc với con quý vị ở trường. Những người 

này bao gồm: y tá trường, giáo viên, người hướng dẫn, tài xế xe buýt trường học và các chương trình 

chăm sóc sau giờ học. Giữ một bản sao cho chính quý vị. Đồng thời, chia sẻ bản kế hoạch này với ông bà, 

người chăm sóc trẻ và người trông trẻ. 

 

 

 
 

 

Do COVID-19, trường học mùa thu năm nay sẽ khác biệt một chút. Trường của con quý vị có thể 

sẽ bố trí các lớp học trực tiếp, học từ xa hoặc cả hai hình thức. Nếu con quý vị sẽ tham gia học trực 

tiếp, hãy trao đổi với y tá trường về các nhu cầu liên quan đến hen suyễn của trẻ. Hãy thực hiện 

các bước sau đây để giúp con quý vị an toàn tại trường học: 

 

 

• Điền các biểu mẫu thông tin sức khỏe mà nhà trường cần – ghi rõ rằng con quý vị bị hen suyễn. 

Nếu trong hồ sơ sức khỏe của trẻ không liệt kê bệnh hen suyễn, các triệu chứng hen suyễn của trẻ 

có thể sẽ bị nhầm lẫn với COVID-19. Điều này có thể dẫn đến kết quả là con quý vị sẽ bị gửi về 

nhà. 

• Điền, ký tên và nộp lại các mẫu thông tin điều trị hen suyễn đã ký tên. Điều này giúp đảm bảo 

con quý vị có thể sử dụng ống hít của trẻ tại trường. 

• Chia sẻ Kế Hoạch Hành Động Xử Trí Hen Suyễn của con quý vị với y tá trường. 

• Đảm bảo rằng trong phòng y tá của trường có trữ thuốc hen suyễn của con quý vị. 

• Trao đổi với y tá trường về các yếu tố khởi phát cơn hen của con quý vị và những cách để giảm 

bớt các yếu tố đó tại trường. 

• Xác nhận xem nhà trường đã có thông tin liên hệ khẩn cấp mới nhất của con quý vị chưa. 


