TÀI NGUYÊN THÔNG TIN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Các xét nghiệm máu và đếm tế bào máu
Blood tests and blood counts

Hồng huyết cầu
Các hồng huyết cầu có chứa haemoglobin (Hb), mang ô-xy
từ phổi đến các phần còn lại của cơ thể. Mức haemoglobin
cho chúng ta biết có bao nhiêu hồng huyết cầu. Khi mức
haemoglobin bị thấp, tình trạng này được gọi là thiếu máu.
Con quý vị có thể trông nhợt nhạt, cảm thấy mệt mỏi, chóng
mặt hoặc bị hụt hơi. Hãy gọi cho bệnh viện nếu quý vị thấy các
dấu hiệu này hoặc nếu quý vị quan ngại. Khi mức haemoglobin
bị thấp, con quý vị có thể cần phải đến bệnh viện để được
truyền máu. Sau cuộc truyền máu, con quý vị sẽ trông bớt nhợt
nhạt hơn và có thêm sinh lực.

Bạch huyết cầu
Tại sao chúng tôi lại yêu cầu có các xét
nghiệm máu
Hóa trị liệu tác dụng bằng cách tiêu diệt các tế bào phát
triển nhanh, như các tế bào ung thư. Tuy nhiên, nó cũng
tiêu diệt cả các tế bào khỏe mạnh khác mà đang phát triển
nhanh, như các huyết cầu được tạo ra trong tủy xương.
Nhóm y tế của quý vị sẽ yêu cầu các xét nghiệm máu đều
đặn để biết xem liệu họ có cần phải điều trị tình trạng số
lượng huyết cầu bị thấp hay không và để biết xem khi nào
thì việc cho dùng liều hóa trị kế tiếp là việc an toàn. Có thể
không phải lúc nào quý vị cũng phải tới bệnh viện để có
các xét nghiệm máu. Đôi khi, các xét nghiệm máu có thể
được y tá thực hiện tại cộng đồng của quý vị.

Nếu con quý vị bị sốt 38°C
hoặc cao hơn, thì quý vị phải gọi
cho bệnh viện ngay lập tức và
tìm đến sự chăm sóc y khoa.

Khi các bạch huyết cầu chiến đấu với tình trạng nhiễm trùng.
Các bạch huyết cầu quan trọng nhất là các bạch cầu trung tính
(neutrophils). Chúng chiến đấu với các tình trạng nhiễm trùng
do vi khuẩn. Khi số lượng bạch cầu trung tính bị thấp, tình trạng
này được gọi là chứng giảm bạch cầu trung tính. Con quý vị
đang có nguy cơ bị nhiễm khuẩn trầm trọng nếu mức bạch cầu
trung tính của chúng bị thấp. Nếu con quý vị bị sốt ở nhiệt độ
38°C hoặc cao hơn, thì quý vị phải gọi cho bệnh viện ngay lập
tức và tìm đến sự chăm sóc y khoa.

Tiểu cầu
Các tiểu cầu được cần đến để làm ra các cục máu nhằm làm
chấm dứt tình trạng chảy máu. Khi số lượng tiểu cầu của con
quý vị bị thấp, tình trạng này được gọi là thiếu phiến huyết nhỏ.
Đôi khi, nếu số lượng tiểu cầu của con quý vị là quá thấp, chúng
có thể cần được truyền tiểu cầu. Một số dấu hiệu khi con quý vị
có số lượng tiểu cầu thấp là, tình trạng bầm tím nhiều hơn, chảy
máu mũi, chảy máu nướu răng hay các chấm đỏ li ti đột ngột
xuất hiện trên da (đây là các vết bầm tím rất nhỏ). Hãy gọi cho
bệnh viện nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào trong các
triệu chứng này, hoặc nếu quý vị quan ngại.
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