
Quý vị đã bị thương não nhẹ, thường được gọi là chấn động.
Đa số người sẽ phục hồi hoàn toàn. Theo lệ thường quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy khá 
hơn trong vòng một vài ngày và có thể trở lại bình thường trong vòng một vài tuần. 
Trong một số rất ít trường hợp, các biến chứng trầm trọng có thể xảy ra trong 24 giờ 
đầu tiên sau khi bị thương.

Nếu quý vị hoặc người chăm sóc để ý thấy bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, lập tức đi gặp bác sĩ trong vùng quý 
vị cư ngụ, đi đến khoa cấp cứu của bệnh viện hoặc gọi ba số không (000):

Hướng dẫn xuất viện sau khi bị thương não nhẹ 
(dành cho người lớn)

Các dấu hiệu cảnh báo: 24 giờ đầu sau khi bị thương

Tôi có thể đi ngủ?

Hãy bảo đảm quý 
vị đi về nhà và có 
người lớn chăm sóc.

• ngất xỉu hay bất tỉnh hoặc lên cơn động kinh
• không thể cử động các bộ phận cơ thể
• vụng về
• mắt bị mờ hoặc nói líu lưỡi
• tai hoặc mũi bị chảy chất dịch hoặc chảy máu
• không nghe được
• nôn/ói nhiều hơn hai lần

• cảm giác muốn xỉu hoặc ngầy ngật
• không đánh thức được
• có hành động kỳ lạ, nói những điều vô nghĩa
• bị nhức đầu dữ dội liên tục hoặc nhức đầu ngày

càng nặng
• không thể nhớ những sự việc mới, nhận ra người

khác hoặc nơi chốn

Được. Quý vị có thể đi ngủ, nhưng phải có người lớn chăm sóc trong 24 giờ đầu tiên. Nếu cần thiết, bác sĩ có 
thể cho biết cần phải đánh thức quý vị và kiểm tra.

   Đi khám bác sĩ nếu quý vị:
• bị bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào
• lo ngại về bất kỳ triệu chứng nào của mình
• muốn trở lại chơi thể thao va chạm
• đang sử dụng bất cứ loại thuốc nào khác
• phân vân không biết quý vị có thể trở lại lái xe hoặc vận hành máy móc
• lo lắng về vấn đề trở lại làm việc hoặc học tập
• thân nhân hay bạn bè lo lắng về quý vị.

Các triệu chứng thường gặp sau khi bị thương não nhẹ: 

Ngủ

Khó ngủ
Ngủ quá nhiều
Thiếu ngủ
Cảm thấy mệt mỏi hơn và không có sức

Tâm trạng/hành vi

Nổi giận
Dễ cảm thấy bực bội
Cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng
Dễ xúc động hơn hay buồn

Nếu quý vị bị bất kỳ những triệu chứng nào dưới đây, bác sĩ có thể theo dõi chúng giùm quý vị.

Xin nhớ đa số người sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng một vài ngày hoặc vài tuần.

Thể chất

Nhức đầu nhẹ (không thuyên giảm)
Cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn/ói mà không nôn/ói 
(buồn nôn)
Dễ bị cảm thấy khó chịu đối với tiếng ồn và ánh sáng
Bị trở ngại giữ thăng bằng

Suy nghĩ/trí nhớ

Khó tập trung hay chú ý
Khó nhớ hoặc hay quên
Cảm giác đầu óc mơ hồ hoặc 'suy nghĩ không rõ ràng'
Khó giải quyết vấn đề và quyết định

Vietnamese



Bãi miễn trách nhiệm: Mục đich của thông tin về sức khỏe này là để giáo dục tổng quát. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên 
y tế khác để bảo đảm thông tin này là phù hợp quý vị.

Các đề nghị khi xuất viện

Trích từ “Mild Head Injury Discharge Advice” của Bs.Duncan Reed (2007), Giám đốc Chấn thương, Bệnh viện Gosford. Viện Quản lý Chấn thương và Thương tích NSW (NSW Institute 
of Trauma and Injury Management).

Trong 4 tuần đầu sau khi bị thương

Nghỉ ngơi/ngủ
Trong 24 giờ đầu tiên, quý vị hãy bảo đảm rằng mình có người lớn có trách nhiệm chăm 
sóc. Nếu cần thiết bác sĩ có thể cho biết cần phải đánh thức quý vị và kiểm tra.
Điều quan trọng là ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi về tinh thần để bộ não có cơ hội phục hồi. 

Uống paracetamol hoặc paracetamol/codeine để trị chứng nhức đầu. 
Đừng uống aspirin hoặc thuốc giảm đau chống viêm như ibuprofen hoặc naproxen 
(NSAIDs).

Giảm đau

Đừng lái xe hoặc vận hành máy móc ít nhất 24 giờ. 
Quý vị không nên lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi quý vị cảm thấy khỏe hơn và 
có thể tập trung đúng mức. 
Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu quý vị không chắc.

Không uống bia rượu, uống thuốc ngủ hoặc thuốc giải trí trong 48 giờ. Những thứ này sẽ 
làm cho quý vị cảm thấy tệ hơn nhiều. Chúng cũng làm cho người khác khó biết có phải quý 
vị bị thương tích ảnh hưởng hay không. 
Nếu đang uống thuốc theo toa bác sĩ, đừng ngưng uống thuốc trừ khi bác sĩ dặn như vậy.

Không chơi thể thao hoặc vận động mệt sức trong 48 giờ và cho đến khi quý vị không còn 
bị bất kỳ triệu chứng nào nữa.
Để cho não bị thương một lần nữa là nguy hiểm nếu não chưa hồi phục sau lần bị thương 
trước. Hãy nói chuyện với bác sĩ về việc trở lại chơi thể thao và vận động. Nếu nghi ngại, 
'ráng đợi'. 

Nhiều khi quý vị cần phải nghỉ làm hoặc nghỉ học nếu khó tập trung hoặc ghi nhớ các thứ. 
Mọi người đều khác nhau. 
Hãy thảo luận điều này với bác sĩ và chủ doanh nghiệp /nhân viên giám thị tại nơi làm việc 
của quý vị.

Đôi khi các triệu chứng của quý vị có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của quý vị với gia 
đình và bạn bè, chẳng hạn như nóng tính hoặc lo âu. Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu quý vị, 
gia đình hoặc bạn bè quý vị có bất kỳ mối quan tâm nào.

Đi làm/đi học

Lái xe

Thể thao

Uống bia rượu/ 
sử dụng ma túy

Mối quan hệ
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