Khi nào nên ở nhà

Chăm sóc và chữa bệnh
cúm tại nhà

Với bệnh cúm theo mùa, cách tốt nhất để
ngăn ngừa tình trạng lây lan H1N1 là tránh
để người mắc bệnh cúm tiếp xúc với những
người khác.
• Nếu con quý vị bị sốt VÀ đau họng hoặc ho,
các em nên ở nhà cho tới ít nhất 24 giờ sau
khi hết sốt.
• Nếu con quý vị chỉ bị sốt, hoặc chỉ có các
triệu chứng như ói mửa, tiêu chảy HOẶC
đau họng, em nên ở nhà cho tới khi các triệu
chứng đã hết trong 24 giờ.

Khi nào cần đi
khám bác sĩ
Quý vị nên theo dõi bệnh cúm H1N1 giống
như cách theo dõi bệnh cúm theo mùa trong
bất kỳ mùa cúm nào khác. Nếu quý vị thường
không gọi bác sĩ của mình vì các triệu chứng
hiện có, quý vị không cần phải gọi họ ngay
bây giờ. Quý vị nên theo dõi các dấu hiệu
cảnh báo về bệnh nặng như khó thở, đau
ngực, co giật và lẫn trí.

Người thân yêu của
quý vị mắc bệnh cúm:
cách chăm sóc
họ ở nhà.

Nâng cao kiến thức
về bệnh cúm
• Connecticut Flu Watch – www.ct.gov/
ctfluwatch để biết tin tức cập nhật và thông
tin thêm
• Flu.gov – www.flu.gov
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Chuẩn bị sẵn sàng
Cho dù chăm sóc bản thân quý vị hay người
khác đang mắc bệnh cúm theo mùa hoặc
H1N1, điều quan trọng là quý vị cần chuẩn
bị sẵn sàng. Hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt
trên trang mạng www.ct.gov/ctfluwatch và
chuẩn bị sẵn các loại thuốc hạ sốt (ibuprofen,
acetaminophen) và uống thật nhiều nước.

Những việc cần làm
cho người mắc bệnh
cúm theo mùa và
bệnh cúm H1N1
Cho dù họ mắc bệnh cúm theo mùa hay bệnh
cúm H1N1, cách chăm sóc vẫn như nhau.
Các triệu chứng của cả hai dạng bệnh cúm
này là: sốt, đau đầu, ho, đau họng, ngạt mũi,
nhức mỏi cơ thể và mệt mỏi, và mức độ bệnh
có thể từ nhẹ đến nặng.
Một số người, kể cả phụ nữ đang mang thai
và những người mắc các chứng bệnh mãn
tính như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim, có
thể dễ có nguy cơ bị bệnh nặng do H1N1 hơn
và nên được khám chữa trị ngay khi có dấu
hiệu đầu tiên của các triệu chứng giống như
bệnh cúm. Tuy nhiên, đa số chúng ta có thể
được chăm sóc chữa trị an toàn ở nhà.

Chăm sóc chữa trị
Nghỉ ngơi
Người bệnh cần ngủ hoặc nghỉ ngơi thật
nhiều. Nếu có thể được, hãy tạo một “căn
phòng dưỡng bệnh” cho người bệnh để họ
tránh tiếp xúc với những người khỏe mạnh.
“Căn phòng dưỡng bệnh” nên có cửa sổ để
giúp không khí lưu thông.
Uống thật nhiều nước
Uống thật nhiều nước và tiếp tục cung cấp
thêm nước cho cơ thể là việc rất quan trọng để
chữa bệnh cúm theo mùa và H1N1.
• Nên cho dùng nước thường xuyên với
số lượng ít, ngay cả khi người đó không cảm
thấy khát.
• Những người bệnh ói mửa, đừng nên cho ăn
hoặc uống trong ít nhất một giờ đồng hồ.
Sau đó, cho dùng các loại nước trong
suốt như trà, nước hoặc thậm chí cả cà rem
trái cây với số lượng ít.
• Những em bé đang bú sữa mẹ và ói mửa có
thể tiếp tục bú sữa mẹ, nhưng với số lượng ít
hơn.

Dùng thuốc
Có thể hạ sốt và làm thuyên giảm các triệu
chứng cúm khác bằng các loại thuốc thông
thường không cần toa bác sĩ mà quý vị có thể
mua tại tiệm thuốc.
• Dùng ibuprofen hoặc acetaminophen để
hạ sốt và giúp chữa đau họng hoặc các triệu
chứng khác.
• Không bao giờ cho bất kỳ cho ai dưới 20 tuổi
dùng aspirin vì thuốc này có liên quan tới một
căn bệnh đe dọa tới tính mạng hoặc hội
chứng Reye.
Theo dõi
Gọi bác sĩ ngay nếu người bệnh mà quý vị
đang chăm sóc:
• Khó thở hoặc thở nhanh quá.
• Da hoặc môi chuyển sang màu tái xám.
• Gây đau ngực hoặc tức ngực.
• Có vẻ như lẫn trí.
• Co giật hoặc co cứng cơ.
• Bệnh trầm trọng hơn sau khi có tưởng đã đỡ
bệnh.

