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                                                    (Kế Hoạch Hành động chống Suyễn) 
Tên học sinh  Ngày sinh  ID #  
Trường   Điện thoại trường  
Tên phụ huynh/giám hộ   Điện thoại Phụ huynh/giámn hộ   
Tên người liên hệ lúc khẩn cấp    Điện thoại liên lạc khẩn cấp  
Tên người chăm sóc sức khỏe    Điện thoại người chăm sóc  
 
Lưu ý:  Phụ huynh/Giám hộ/Nhân viên trường: BẤT CỨ học sinh nào bị suyễn (bị nặng) có thể có một cơn suyễn NẶNG 
Suyễn bị gây ra bởi·   Tập luyện    Không khí lạnh   Lông thú vật   Mùi nặng    Cỏ/Phấn hoa/Pollen    Cảm/Cúm    Mốc meo    Thứ khác 

 

 Nếu học sinh không có thuốc men ở trường, hãy baó phụ huynh ngay Gọi 911 nếu cac triệu chứng tồn tại lâu hơn 10 phút. 

Thuốc trị bịnh ở nhà  Lượng dùng Độ thường xuyên Các chỉ dẫn khác 
  số lần trong ngày 

   MỖI NGÀY 
  Rửa, súc miệng sau khi dùng 

CHỈ DẪN ĐẶC BIỆT: KHI TÔI ☺ khỏe,  tệ hơn,  có báo động y khoa 
Tôi cảm thấy khỏe                    (Vùng màu xanh) NGĂN NGỪA  triệu chứng suyễn mỗi ngày: 
• Thở tốt và 
• Không ho, thờ khò khè, tức ngực hay hụt hơi ban ngày, ban đêm và   
• Có thể làm việc hay chơi đùa bình thường. 
• Cao điểm lưu lượng thở (cho trẻ 5 tuổi trở lên): 
______ tới ____(80% - 100% là tốt nhất của cá nhân) 
Cao điể lưu lượng thở của cá nhân là _____________ 

 Dùng thuốc kềm chế (nói trên) mỗi ngày ở nhà 

 Trước khi tập luyện, lấy _____hơi ____________ với ống spacer 
(nếu có) 10 phút trước khi tập luyện. 

 

Tôi không cảm thấy khỏe              (Vùng màu vàng) LƯU Ý, tiếp tục dùng thuốc kềm chế ở nhà mỗi ngày, VÀ:   
• Ho, thở khò khè, tức ngực, hay hụt hơi hay có thể hoạt động đôi chút 

nhưng không phải là tất cả những hoạt động thường lệ. 
• Đi band đêm vì triệu chứng suyễn 

 
Trông chừng triệu chứng Vùng Đỏ. 
 
• Cao điểm lưu lượng (cho trẻ 5 tuổi trở lên): 
______ tới ____(50% - 79% là tốt nhất của cá nhân) 

Bắt đầu dùng thuốc CẤP CỨU NGAY BÂY GIỜ.  

• Lấy _____ hơi ________         wvới ống spacer (nếu có). 

• Đợi 15 – 20 phút. Nếu các triệu chứng không thấy khá hơn thì lập 
lại liều trên và đợi thêm 15 phút.  

• Nếu các triệu chứng quay trở lại VÙNG XANH thì hãy đợi 15 phút.  
• Nếu các triệu chứng vẫn ở VÙnG XANH, thì hãy quay trở lại lớp và 

tiếp tục dùng thuốc CẤP CỨU _______ hơi mỗi _____ giờ như cần 
thiết.  

 Nếu KHÔNG trở lại Vùng Xanh sau liều thứ hai dùng thuốc THÌ TỚI 
VÙNG ĐỎ.   

Cảnh báo y khoa                   (Vùng Đỏ) KHẨN CẤP ! Tìm kiếm giúp đỡ! Đừng bỏ mặc em học sinh! 

 

• Ngực khó thở, hay là 
• Hụt hơi hay ho không dứt hay là  
• Mũi mở rộng hay xương sườn hiện ra khi thở, hay là 
• Thuốc cấp cứu không giúp được gì, hay là 
• Nói năng, đi đứng khó khăn hay là 
• Môi hay móng tay tái nhợt hay buồn ngủ hay hoang mang 
 
Cao điểm lưu lượng (trẻ 5 tuổi trở lên) dưới ____(50% tốt nhất cá nhân) 

Lấy  4 hay  6 hơi _______________________ với ống spacer (nếu 
được). 

Lập lại mỗi 10 – 15 phút cho tới khi xe cứu thương tới  

 Gọi 911 ngay lập tức và gọi Phụ huynh/Giám hộ  
 

 
Người chăm sóc y tế: Chữ  ký  của  tôi  là  cho  phép  theo  mệnh  lệnh  trên   Tôi hiểu rằng tất cả thủ tục sẽ được thi hành theo luật lệ tiểu bang  
Học sinh mang thuốc tự trị suyễn: Có  Không 
Tên người chăm sóc y tế viết chữ in/Bằng cấp: _________________________Chữ ký______________________________________Ngày _______  
Sự cho phép này có giá trị một năm kể từ ngày ký. 
 
Yêu cầu và cho phép của Phụ huynh: Tôi yêu cầu trường giúp con tôi với thuốc trị suyễn ở trên và Kế hoạch hành động chống suyễn theo người chăm 
sóc y tế theo luật lệ tiểu bang. Tôi hiểu rằng thuốc dùng thì phải có nhãn hiệu tiệm thuốc , tên học sinh và người/hãng chăm sóc y tế. Tôi cho phép y tá 
trường liên lạc với hãng y tế về những vấn đề liên quan tới Kế hoạch Hành động chống suyễn.   
Con tôi có thể mang theo thuốc chống suyễn tự dùng:  Có     Không 
Tên Phụ huynh/Giám hộ: ________________________________Chữ ký______________________________________Ngày _______  
 


