
  

   

 
Head injury (Vietnamese) 

Chăm sóc chấn thương 
đầu sau khi rời khỏi cấp 
cứu  
 

Con quý vị đã được đưa vào Khoa Cấp cứu sau khi bị chấn thương ở đầu và an toàn về nhà. Hầu hết trẻ em bị chấn 

thương đầu nhẹ sẽ hồi phục nhanh chóng nhưng điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ con quý vị trong tuần kế 

tiếp để phát hiện xem có các dấu hiệu chấn thương đầu nghiêm trọng hơn không. 

Chăm sóc ở nhà 

Trong 48 giờ đầu tiên sau khi bị chấn thương đầu, hãy khuyến khích con quý vị: 

• nghỉ ngơi (nhưng giữ thói quen ngủ/thức bình thường của em) 

• ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước 

• tránh tiếng ồn lớn và màn hình/thiết bị kỹ thuật số  

• tránh các hoạt động làm cho các triệu chứng nặng hơn 

Khi nào tới gặp bác sĩ  

Đưa con quý vị đến phòng cấp cứu gần nhất nếu trẻ:  

 đau đầu dữ dội, đặc biệt nếu triệu 

chứng ngày càng trở nặng hơn mặc dù 

đã uống thuốc giảm đau 

 
đang nói lắp (nói khó khăn) 

 chóng mặt và/hoặc không vững khi đi 

bộ 

 
thị lực bị mờ/song thị 

 cảm thấy buồn nôn (giống như trẻ cần 

phải nôn mửa) hoặc nôn mửa liên tục 

 

bị động kinh (co giật hoặc run rẩy không kiểm 

soát được) 

 
bất ngờ buồn ngủ hoặc yếu sức 

 

khóc liên tục và không ngủ yên (trẻ sơ sinh) 

 cáu kỉnh (tức giận hoặc buồn bực) 

 bối rối hoặc mất phương hướng (không 

biết mình đang ở đâu) 

 

không bú khỏe (trẻ sơ sinh). 

 

Trong trường hợp khẩn cấp, luôn gọi cho Ba Số 0 (000) ngay tức thì.  



Head injury (Vietnamese)  Chấn thương đầu sau khi rời khỏi cấp cứu 

Page 2 of 2 

 

Chấn động não 

Một số trẻ bị chấn động não (có những thay đổi ngắn hạn trong não) sau khi bị chấn thương nhẹ ở đầu. 

Nếu con quý vị bị chấn động não, em có thể có một số trong các triệu chứng sau trong quá trình hồi phục: 

• đau đầu nhẹ sẽ biến mất khi nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau 

• chóng mặt nhẹ 

• cảm thấy mệt 

• khó chú ý hoặc ghi nhớ mọi thứ 

• cảm thấy xúc động hoặc thất thường. 

Các triệu chứng này thường biến mất theo thời gian. Hãy đi gặp bác sĩ gia đình nếu quý vị lo lắng.  

Đi học lại  

Báo cho trường học hoặc nhà trẻ của con quý vị về việc em bị chấn thương đầu. Việc dần dần trở lại trường học hoặc 

nhà trẻ có thể giúp con quý vị ứng phó với bất kỳ sự mệt mỏi nào về tinh thần và thể chất. Một số trẻ em có thể cần 

được xem xét đặc biệt đối với các kỳ thi xảy ra ngay sau bị chấn thương đầu. 

Tham gia thể thao trở lại 

Con quý vị có thể bắt đầu tập thể dục sau khi nghỉ ngơi vài ngày để các triệu chứng ổn định. Con quý vị nên trở lại dần 

dần với thể thao, bắt đầu bằng việc tập luyện nhẹ nhàng và tăng cường trong vài ngày trước khi trở lại tham gia toàn 

bộ một môn thể thao. Con quý vị không nên tham gia các môn thể thao thi đấu trong 2 tuần sau khi bị chấn thương. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do Khoa Cấp Cứu, thuộc Bệnh Viện Nhi Đồng Queensland, soạn thảo. Chúng tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của người tiêu dùng và người 
chăm sóc. 
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Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tạo ra chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và hỗ trợ; 
thông tin này không thay cho việc tư vấn với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe của con quý vị. Thông tin được cập nhật 
thường xuyên, vì vậy hãy kiểm tra rằng quý vị đang tham khảo phiên bản mới gần đây nhất. Nếu quý vị lo ngại về sức khỏe của con 
mình, hãy tìm kiếm lời khuyên về y tế, khi thích hợp. 


