Preventing heat-related illness

Ngừa bệnh tật liên quan đến nhiệt
Vietnamese
Bệnh tật liên quan đến nhiệt là
gì?
Bệnh tật liên quan đến nhiệt có thể xảy
ra khi cơ thể không thể tự giải nhiệt đúng
mức. Bình thường cơ thể tự giải nhiệt bằng
cách toát mồ hôi, nhưng đôi khi cách thức
này không đủ sức giải nhiệt và thân nhiệt
tiếp tục tăng. Bệnh tật liên quan đến nhiệt
có thể từ tình trạng nhẹ chẳng hạn như
nổi mẩn hoặc vọp bẻ cho đến tình trạng
rất nặng như bị ngất xỉu vì nóng khiến nạn
nhân có thể bị tử vong. Nhiệt có thể làm cho
bệnh trạng của một số người vốn bị bệnh
sẵn, chẳng hạn bệnh tim, chuyển nặng.
Ngăn ngừa là cách hay nhất để đối phó với
bệnh tật liên quan đến nhiệt.

Ai dễ bị bệnh tật liên quan đến
nhiệt?
Bất cứ ai cũng đều có thể bị bệnh tật liên
quan đến nhiệt, nhưng những thành phần
dễ bị lâm nguy nhất là:
•

Người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên),
nhất là người ở một mình mà không
có máy điều hòa không khí

•

Trẻ sơ sinh

•

Thai phụ và mẹ đang nuôi em bé

•

Người bị đau ốm, đặc biệt là người bị
bệnh tim hoặc cao huyết áp

•

Người đang uống thuốc trị bệnh tâm
thần

Người cao niên thường dễ bị nhiệt ảnh
hưởng hơn so với người trẻ tuổi bởi lẽ cơ
thể của người cao niên khó có thể thích
nghi mau lẹ với tình trạng nhiệt độ thay đổi
thình lình. Họ thường hay bị mắc bệnh mạn
tính và uống những loại thuốc men có thể
cản trở khả năng điều tiết nhiệt của cơ thể.
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Bệnh tật liên quan đến nhiệt:
Vọp bẻ vì nóng

Quý vị có thể làm gì để tự bảo
vệ mình và người khác?
Ngăn ngừa là cách tốt nhất.

Vọp bẻ vì nóng là trường hợp bắp thịt bị
đau hoặc co giật, thông thường xảy ra ở
phần bụng, tay hoặc chân. Vọp bẻ có thể
xảy ra sau khi vận động thái quá trong một
môi trường nóng, khi cơ thể bị mất nhiều
muối và nước. Vọp bẻ có thể là triệu chứng
của trường hợp kiệt sức vì nóng.

•

Uống thật nhiều nước và chất lỏng
(không có cồn) (Lưu ý: Nếu bình
thường bác sĩ giới hạn lượng chất
lỏng quý vị tiêu thụ hoặc quý vị đang
uống thuốc trị các bệnh về chất lỏng,
có lẽ quý vị cần phải hỏi bác sĩ xem
lúc trời nóng quý vị nên uống bao
nhiêu nước/chất lỏng)

Kiệt sức vì nóng

•

Kiệt sức vì nóng là trường hợp nghiêm
trọng, có thể dẫn tới tình trạng ngất xỉu vì
nóng.

Ở trong nhà, nếu được thì ở nơi có
máy điều hòa không khí hoặc trong
bóng mát

•

Tắm vòi sen hay tắm bồn nước lạnh

Những dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm:

•

Mặc quần áo mỏng, rộng rãi

Xanh xao và toát mồ hôi

•

Bớt vận động

•

Tim đập nhanh

•

•

Bắp thịt bị vọp bẻ, yếu

Để ý đến người già, yếu, bệnh vì có
thể họ cần được giúp đỡ để chịu
đựng sức nóng

•

Chóng mặt, nhức đầu

•

•

Buồn nôn, ói mửa

Không bao giờ để bất cứ ai ở trong
xe đang đậu, đóng kín cửa kiếng

•

Ngất xỉu

•

Đừng trông cậy vào quạt làm mát trừ
khi ở chỗ đủ thoáng khí.

•

Biết những dấu hiệu và triệu chứng
của trường hợp bị nóng quá độ và
biết cách đối phó

•

Ngất xỉu vì nóng
Ngất xỉu vì nóng là trường hợp khẩn cấp có
thể nguy đến tính mạng. Trường hợp này
xảy ra khi cơ thể không thể ngăn chặn thân
nhiệt tăng nhanh.
Những triệu chứng của trường hợp ngất xỉu
vì nóng có thể cũng giống như trường hợp
kiệt sức vì nóng nhưng da có thể bị khô mà
không toát mồ hôi và tình trạng tâm thần
của người này tệ dần. Họ có thể bị lảo đảo,
có vẻ ngơ ngác, lên cơn động kinh hoặc ngã
gục và bị bất tỉnh.

Nếu phải ra ngoài nắng nóng
•

Giới hạn sinh hoạt ngoài trời trong
buổi sáng hoặc buổi tối

•

Bảo vệ chống nắng, đội mũ/nón, mặc
quần áo che phủ da, thoa kem chống
nắng khi ra ngoài trời

•

Nghỉ ngơi đều đặn ở trong bóng mát
và thường xuyên uống chất lỏng.

Nên làm gì đối với tình trạng bị
vọp bẻ vì nóng
•

Ngưng hoạt động và ngồi yên ở chỗ
mát

•

Tăng lượng chất lỏng tiêu thụ

•

Nghỉ ngơi một vài tiếng trước khi vận
động lại

•

Đi bác sĩ nếu thấy không thuyên
giảm

Nên làm gì đối với tình trạng bị
kiệt sức vì nóng
•

Dời nạn nhân vào nơi mát và đặt họ
nằm xuống

•

Cởi quần áo ngoài

•

Dùng nước mát hay khăn ướt làm
ướt làn da

•

Nhờ bác sĩ hướng dẫn

Muốn biết thêm thông tin
Nếu cảm thấy lo ngại có người có thể bị
bệnh tật liên quan đến nhiệt, xin liên lạc với
bác sĩ địa phương quý vị.
Muốn biết những hướng dẫn hoặc thông tin
y tế khác, xin liên lạc với:
Nurse on Call (Y Tá Thường Trực) –
1300 60 60 24
Quý vị có thể tìm thấy những thông tin hữu
ích khác tại:
www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/
www.betterhealth.vic.gov.au/

Nên làm gì đối với tình trạng bị
ngất xỉu vì nóng
•

Gọi xe cứu thương

•

Dời nạn nhân vào nơi mát và đặt họ
nằm xuống

•

Cởi bỏ quần áo và dùng nước làm
ẩm làn da, quạt liên tục

•

Đặt nạn nhân bị bất tỉnh nằm
nghiêng và làm thông khí quản
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