TÀI NGUYÊN THÔNG TIN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Khi nào thì gọi đến bệnh viện?
When to call the hospital

Hãy gọi đến bệnh viện của quý vị nếu quý
vị đang lo lắng về những điều này:
• Nếu thân nhiệt của con quý vị là 38° C hoặc hơn
• B
 ất kỳ khi nào con quý vị cảm thấy không khỏe
hay trông không bình thường
• Bất kỳ khi nào quý vị lo lắng về con mình
• Các cơn ớn lạnh hay run rẩy
• Tình trạng nôn ói hay tiêu chảy quá nhiều
• T ình trạng nhiễm trùng: đỏ, đau mỗi khi chạm tới
hay đau ở bất kỳ đâu trên cơ thể
• Tiếp xúc với bệnh thủy đậu, sởi hay quai bị
• Bất kỳ loại ra máu hay bầm tím nào hay bất kỳ vết
ban đỏ nào
Số điện thoại của bệnh viện:

• Tình trạng mệt mỏi, nhợt nhạt quá mức hoặc bị
hụt hơi
• Tình trạng mất nước: nước tiểu giảm bớt, miệng khô
• Tình trạng đau: trầm trọng hoặc kéo dài
• Không chịu uống

Nhớ rằng, chúng tôi tin là không có
câu hỏi nào là câu hỏi ngớ ngẩn cả.

• Không nuốt nước bọt
• Đã bỏ lỡ một liều thuốc
• Nôn ói dưới nửa giờ đồng hồ sau khi dùng thuốc.

Khước từ trách nhiệm: Chỉ để hướng dẫn và là thông tin mà thôi. Nội dung chính xác tại thời điểm xuất bản, tuy nhiên, theo thời gian, thông tin có thể thay đổi. Hãy luôn có
lời khuyên từ nhóm y tế của quý vị để có câu trả lời cho các câu hỏi y khoa của quý vị. Được xuất bản vào tháng Sáu năm 2014.
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