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VIETNAMESSE 

Tờ dữ kiện cho Phụ huynh các Trẻ em có Nguy cơ bị Phản ứng quá mẫn 
 

Phản ứng quá mẫn là gì và được chữa trị ra sao?  
Phản ứng quá mẫn (anaphylaxis) là hình thức trầm trọng nhất của chứng dị ứng và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 
Phản ứng này thường xảy ra mau lẹ sau khi gặp phải những thứ mà người đó đã có dị ứng, chẳng hạn như thức ăn, sâu bọ 
hoặc thuốc men nào đó. Phải xem phản ứng quá mẫn là một tình trạng y tế khẩn cấp và cần chữa trị lập tức với adrenaline. 
Ống tiêm adrenaline tự động (Adrenaline autoinjectors) (EpiPen® hoặc Anapen®) được chế tạo để có thể được chích 
dùm bởi những người không phải nhân viên y tế, chẳng hạn như phụ huynh, nhân viên của trường hoặc nhân viên giữ trẻ, 
người qua đường, bạn bè, hoặc chính người bị dị ứng (nếu họ còn khỏe và đủ tuổi). Ống tiêm adrenaline tự động 
(adrenaline autoinjector devices) có chứa một liều lượng cố định adrenaline có hiệu quả mau lẹ để đảo ngược chứng quá 
mẫn. Các hướng dẫn sử dụng có trên nhãn của ống tiêm, trên ASCIA Action Plans for Anaphylaxis (Bản Kế hoạch Hành 
động ASCIA về Phản ứng quá mẫn) và trên trang mạng của ASCI: www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-
resources 
 

Nếu con em của quý vị đã được chẩn đoán là có nguy cơ bị phản ứng quá mẫn, bác sĩ chữa trị của con em 
quý vị cần cung ứng:  

 Hướng dẫn về cách phòng tránh các tác nhân dị ứng đã được biết (các chất gây ra dị ứng). Việc này đặc biệt 
quan trọng với phản ứng quá mẫn đối với thực phẩm mà có thể gây ra do lượng rất nhỏ thức ăn hoặc vô tình nhiễm 
phải. Ở nhà và ở trường, ở nhà trẻ hoặc vườn trẻ đều phải thi hành các phương sách nhằm tránh việc nhiễm phải các 
tác nhân gây dị ứng thực phẩm và sâu bọ đã biết. Muốn biết thêm thông tin, xem trang mạng của ASCIA:  
www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/anaphylaxis-guidelines-for-schools-and-childrens-
services 
Dị ứng thực phẩm - www.allergy.org.au/patients/food-allergy Dị ứng sâu bọ - www.allergy.org.au/patients/insect-allergy-
bites-and-stings 

 ASCIA Action Plan for Anaphylaxis. Bản kế hoạch này nêu ra những gì cần làm nếu con em quý vị bị dị ứng. Bản kế 
hoạch này cần được bác sĩ của con em quý vị điền vào và ký tên và được cất chung với bộ ống tiêm adrenaline tự 
động (adrenaline autoinjector), ngay cả khi con em quý vị mang theo bộ này. Bản kế hoạch này có chi tiết cá nhân, các 
thông tin về dấu hiệu của dị ứng, các chỉ dẫn cách dùng bộ ống tiêm này và việc nên dùng thêm các thuốc men nào 
khác hay không. 
Muốn biết thêm chi tiết, xem: www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/action-plans-for-allergic-
reactions-faq 

 Toa thuốc để mua hai bộ ống tiêm adrenaline tự động. Nhằm giúp quý vị cho con em luôn đem một bộ ống tiêm này 
bên mình (trong lúc ở nhà hoặc đi ra ngoài) còn một bộ thì để tại trường hoặc trung tâm giữ trẻ. Các học sinh trung học 
và các lớp cao ở tiểu học cần luôn mang theo một bộ ống tiêm này bên mình, và bộ thứ nhì để tại trường. Hai bộ ống 
tiêm adrenaline tự động này đều được PBS trợ giá tại Úc và cũng có thể mua thêm nhiều bộ nữa với trọn giá tại các 
tiệm thuốc tây. Muốn biết thêm chi tiết, xem: www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/adrenaline-
autoinjectors-faqs 

 Hướng dẫn về cách thức dùng bộ ống tiêm adrenaline tự động. Quý vị nên thường xuyên thực hành cách tiêm 
thuốc, bằng cách dùng một ống mẫu để tập tiêm thuốc adrenaline tự động mà con em của quý vị đã được kê toa. Bộ 
ống mẫu để tập cách tiêm (trainer versions) không có kim và không có chứa adrenaline, do đó có thể được dùng lại 
nhiều lần để thực hành cách tiêm và để hướng dẫn gia đình và bạn bè.  

 Thông tin chạm khắc trên nữ trang (ví dụ vòng đeo tay) dùng để nhận dạng/lưu ý tình trạng sức khỏe. Đây là 
lựa chọn tùy ý và không thay thế kế hoạch ASCIA Action Plan for Anaphylaxis. 

 
Vai trò của phụ huynh là gì? 

 Thông báo cho hiệu trưởng của trường học hoặc giám thị của trung tâm giữ trẻ/vườn trẻ nếu con em của quý vị 
đã được kê toa dùng ống tiêm adrenaline tự động; đã có phản ứng quá mẫn trước kia hoặc sau đó, có thay đổi nào về 
các dị ứng; và có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nào khác hoặc có khuyết tật (kể cả những khó khăn trong việc học tập) 
mà có thể ảnh hưởng đến việc quản trị chứng quá mẫn.  

 Cung ứng một bản ASCIA Action Plan for Anaphylaxis đã được bác sĩ của con em quý vị điền vào và ký tên. 
Bản này cần được cập nhật (kể cả hình) mỗi khi tái hạn toa thuốc mua ống tiêm adrenaline tự động (thường sau mỗi 
12-18 tháng) hoặc khi có thay đổi về chứng dị ứng. Bản này là tài liệu y tế; và phụ huynh, nhân viên nhà trường hoặc 
nhân viên giữ trẻ không được điền vào hoặc sửa đổi bản này. 

 Trao một bộ ống tiêm adrenaline tự động cho nhà trường, trung tâm giữ trẻ hoặc vườn trẻ của con em quý vị. 
Luôn luôn lưu ý ngày hạn trên nhãn và thay thế bộ ống tiêm trước khi hết hạn. Ngay cả nếu như con em quý vị phải 
mang theo bộ ống tiêm adrenaline bên mình, quý vị cũng nên đưa cho nhà trường một bộ nữa. Việc này cần đến nhằm 
đề phòng trường hợp con em quý vị không có sẵn bộ này khi cần đến. 

 Trợ giúp việc soạn ra một Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Cá nhân hoặc Kế hoạch Giảm thiểu Nguy cơ. Đây là kế 
hoạch mà nhân viên trường, vườn trẻ hoặc trung tâm giữ trẻ soạn ra nhằm hỗ trợ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con 
em quý vị.  

 Giáo dục thích ứng với lứa tuổi. Giáo dục con em quý vị về cách thức tránh các tác nhân gây dị ứng đã biết và tại 
sao việc này quan trọng. Nhắc nhở các em rằng nếu các em cảm thấy đau yếu, thì phải lập tức báo ngay cho người 
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nào gần đó, ví dụ như giáo viên hoặc một người lớn. Trấn an các em rằng đó là điều nên làm, và các em đừng lo ngại 
rằng sẽ gặp rắc rối khi làm thế. 

 
Nhà trường, vườn trẻ hoặc dịch vụ giữ trẻ có các trách nhiệm gì?  

 Huấn luyện nhân viên trong việc nhận thức, điều hành, nhận ra và chữa trị khẩn cấp đối với chứng quá mẫn.  
 Thi hành các phương sách nhằm giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc ngẫu nhiên với các tác nhân gây dị ứng đã biết, kể cả 

trong các dịp đặc biệt như tham quan du ngoạn.  
 Cất giữ đúng cách các bộ tiêm adrenaline tự động và kèm với bản ASCIA Action Plan for Anaphylaxis ở một chỗ dễ 

lấy, tránh để ở nơi tiếp xúc trực tiếp với sức nóng và ánh sáng mặt trời. Nhân viên cũng cần phải biết các chỗ mà học 
sinh cất giữ ống tiêm mang theo như đã thỏa thuận trước (trong túi áo, túi đeo trước bụng, túi xách đi học). 

 
Muốn biết thêm chi tiết 

 Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) www.allergy.org.au  
Cơ quan y tế chuyên môn và cung ứng việc huấn luyện qua phương tiện điện tử, các tài liệu chuyên môn về y tế, thông 
tin cho bệnh nhân và người tiêu thụ, và các liên kết đến thông tin của NSW Department of Education and 
Communities về phản ứng quá mẫn:  
www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/anaphylaxis-guidelines-for-schools-and-
childrens-services 

 Allergy & Anaphylaxis Australia www.allergyfacts.org.au  
Cơquan hỗ trợ bệnh nhân toàn quốc, cung ứng hướng dẫn và tài liệu về chứng dị ứng và phản ứng quá mẫn  

 Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ) www.foodstandards.org.au  
Cung ứng thông tin về luật lệ về việc gắn nhãn trên thực phẩm và các tác nhân dị ứng thực phẩm được nêu trên nhãn 
thực phẩm.  


