
  

   

 
Seizures First Aid (Vietnamese) 

Sơ cứu cho các cơn động kinh 
 

Các cơn động kinh, mất ý thức do động kinh hoặc co giật, (run không thể kiểm soát được) ở trẻ em có 

thể là do sốt, chấn thương đầu, chấn động não gây động kinh và các tình trạng khác.  

Dấu hiệu của cơn động kinh 

 Sự lẫn lộn 
 

 
Cứng hoặc giật mạnh tay và 
chân 

 
Mất ý thức (ngất xỉu 
trong giây lát) 

 
Mắt trợn ngược  
Đầu ngữa về phía sau 

 Khó thở   

 
Hãy gọi Ba Số 0 (000) ngay khi cơn động kinh khởi phát.  

Chăm sóc trong khi xảy ra cơn động kinh 

 
               Làm 

• di chuyển trẻ đến vị trí an toàn trên sàn nhà/mặt đất và lấy đi bất kỳ vật sắc nhọn nào có thể làm  
tổn thương trẻ 

• ở bên cạnh trẻ 

• ghi lại thời gian bắt đầu của cơn động kinh và những gì xảy ra với trẻ trong cơn động kinh để quý vị có 
thể nói với các nhân viên cứu thương và bác sĩ.  

                Không được 

• ôm ghì trẻ 

• để trẻ một mình 

• cho bất cứ thứ gì vào miệng trẻ 

• cho trẻ bất kỳ thức ăn hoặc thức uống. 

Ngay sau khi có cơn động kinh 

• Lăn con quý vị sang một bên  

• Nói chuyện với trẻ một cách bình tĩnh cho đến khi em đã hồi phục hoàn toàn, hoặc sự giúp đỡ đã đến. 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cách chăm sóc một đứa trẻ đang bị động kinh bằng cách hoàn tất khóa học sơ cứu.  
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