FEVER
Vietnamese
[DOH-6045]

T© HÜ§ng DÅn
Bnh SÓt (Fever)
Có th xem t© hÜ§ng dÅn này tåi ÇÎa chÌ liên mång internet:
www.chw.edu.au/parents/factsheets/feverj.htm.

Chú : t© hÜ§ng dÅn này chÌ dùng cho møc Çích giáo døc. Xin hãy tham khäo  kin bác sï
ho¥c các nhân viên y t khác Ç bäo Çäm r¢ng nh»ng thông tin này là thích h®p cho con
em cûa qu vÎ.

Bnh SÓt là gì ?
SÓt là khi mà nhit Ç¶ cÖ th tæng cao hÖn mÙc bình thÜ©ng.
Nhit Ç¶ cÖ th cûa con ngÜ©i thÜ©ng n¢m trong m¶t phåm vi rÃt hËp. Thông thÜ©ng thì
m¶t ÇÙa trÈ bÎ sÓt khi nhit Ç¶ cûa chúng lên cao hÖn 37.50C (khi lÃy nhit Ç¶ tØ ming
ho¥c nách)
TrÈ bÎ sÓt thÜ©ng có vÈ m¥t nóng và ÇÕ ºng. Trán có th thÃy nóng. Và em nhÕ cÛng có
th cäm thÃy nóng ho¥c thÌnh thoäng ngay cä run lÄy bÄy. Tay và chân cûa em có th thÃy
lånh, ngay cä khi nh»ng phÀn thân th khác thì nóng. Các em bÎ sÓt thÜ©ng kh° sª và mt
nhc.

BÎ SÓt là tÓt hay xÃu ?
SÓt là phän Ùng t¿ nhiên cûa cÖ th khi bÎ nhiÍm trùng. S¿ gia tæng thân nhit giúp cho cÖ
th chÓng låi vic nhiÍm trùng nên không phäi lúc nào cÛng cÀn phäi ch»a trÎ bnh sÓt.
Tuy nhiên, trÈ em bÎ sÓt thÜ©ng cäm thÃy khó chÎu và yu ngÜ©i, do Çó vic Ço lÜ©ng Ç
làm hå thân nhit có th là h»u ích.
Các cÖn sÓt, Ç¥c bit nu chúng tæng nhanh có th dÅn t§i vic co giÆt (convulsions) ª các
trÈ dÜ§i 5 tu°i. S¿ co giÆt tuy không nguy him nhÜng có th rÃt Çáng s®. Gi» cho thân
nhit cûa trÈ ÇØng lên quá cao có th ngØa ÇÜ®c các cÖn co giÆt.

ñiu gì gây ra bnh sÓt ?
Nguyên nhân thông thÜ©ng nhÃt gây ra sÓt là s¿ nhiÍm trùng. S¿ nhiÍm trùng ª phÀn trên
cûa ÇÜ©ng hô hÃp, thí dø nhÜ cäm và cúm rÃt thÜ©ng xÄy ra, Ç¥c bit ª các em nhÕ thu¶c
lÙa tu°i Çi vÜ©n trÈ. Các em này có th bÎ nhiÍm trùng tØ 5 Çn 10 lÀn mi næm. Các s¿
nhiÍm trùng này do vi khuÄn gây ra và së t¿ thuyên giäm mà không cÀn dùng trø sinh.
M¶t vài s¿ nhiÍm trùng khác, thí dø nhÜ ª tai và m¶t vài trÜ©ng h®p nhiÍm trùng c° hng
có th do vi trùng gây ra. Nu con em qu vÎ bÎ nhiÍm trùng do vi trùng, em nhÕ së lành
bnh nhanh hÖn nhiu nu dùng trø sinh do bác sï cho toa.
SÓt còn có th do các yu tÓ khác gây ra, thí dø nhÜ ª ngoài n¡ng quá lâu trong m¶t ngày
nóng n¿c.
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Khi nào qu vÎ cÀn g¥p bác sï ?
CÀn phäi g¥p bác sï nu con em qu vÎ bÎ sÓt và :
● con em qu vÎ quá nhÕ (6 tháng ho¥c nhÕ hÖn)
● con em qu vÎ có vÈ bÎ Çau n¥ng
Qu vÎ cÛng cÀn phäi g¥p bác sï nu con em :
● bÎ Çau tai
● nuÓt khó
● thª gÃp
● n°i ban
● nôn mºa
● gáy bÎ cÙng ÇÖ
● phÀn thóp (ch mm ª trên ÇÀu em bé) bÎ phình lên
● ngû thiêm thip, ngÀy ngÆt
Nói chung, các trÈ l§n hÖn nu bÎ cäm lånh nhÜng không n¥ng l¡m thì không cÀn g¥p bác
sï mi khi bÎ sÓt.

Trông nom, chæm sóc bnh sÓt
Vì bnh sÓt là phän Ùng t¿ nhiên cûa cÖ th chÓng låi s¿ nhiÍm trùng nên không cÀn phäi
luôn luôn làm giäm cÖn sÓt. Tuy nhiên, nu con em qu vÎ bÎ nóng quá và khó chÎu thì qu
vÎ có th làm nh»ng vic ÇÖn giän sau Çây :
● cªi quÀn áo cûa em nhÕ ra.
● cho uÓng thuÓc giäm sÓt, thí dø nhÜ Panadol ho¥c Nurofen. Nh»ng thÙ thuÓc
này phäi cho dùng Çúng liu lÜ®ng, do Çó hãy hÕi nhà thuÓc tây ho¥c bác sï Ç
ÇÜ®c bit Çúng liu lÜ®ng.
● cho con em uÓng thÆt nhiu nÜ§c. TrÈ bÎ sÓt cÀn nhiu nÜ§c hÖn bình thÜ©ng.
● hÕi  kin bác sï nu cÖn sÓt không thuyên giäm ho¥c con em vÅn còn bnh.

Hãy nh§ :

phÀn l§n các cÖn sÓt là do vi khuÄn gây ra
cho con em uÓng thÆt nhiu nÜ§c
em bé dÜ§i 6 tháng tu°i có thân nhit tæng cao cÀn phäi ÇÜ®c bác sï khám
nghim
● hãy g¥p bác sï nu con em qu vÎ có vÈ bÎ Çau n¥ng
●
●
●
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