
Báo Cáo Khám Bệnh Hen Suyễn gửi Cha Mẹ/Người Giám Hộ 
Phòng Dịch Vụ Y Tế 

Chương trình Hen Asthma 411  
 

Kính gửi cha mẹ/người giám hộ của em__________________________ Ngày _________________ 
 

Hôm nay, con quý vị đã đến gặp y tá của trường do những vấn đề sau:
 Thở khò khè 
 Ho 
 Khó thở 
 Tức ngực 
 Gặp khó khăn khi học Giáo dục Thể chất do khó thở/hen suyễn 
 Nhiều lần đến phòng y tế trường do khó thở/hen suyễn 
 Cần phải điều trị khẩn cấp do khó thở/hen suyễn 

 

Tại phòng y tế của trường, chúng tôi đã giúp xử lý tình trạng khó thở/hen suyễn của trẻ bằng cách: 

 Cho trẻ dùng thuốc theo đơn đã kê 
 Cho trẻ dùng một phương pháp điều trị đường thở (ống hít chứa thuốc Albuterol). Sau đó, trẻ 

đã quay lại lớp khi cảm thấy tốt hơn. (Thông tin đính kèm) 
 Liên hệ EMS (Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp) về tình trạng khó thở/hen suyễn 
 Khác_______________________________________________________________________ 

Vui lòng gửi các mục dưới đây cho y tá trường. Việc này sẽ giúp nhà trường hỗ trợ cho tình hình sức 
khỏe của con quý vị. 
 Kế Hoạch Hành Động Xử Trí Hen Suyễn mới hoặc cập nhật do bác sĩ của con quý vị cấp (Mẫu 

đính kèm) 
 Giấy cho phép dùng thuốc 
 Bất kỳ loại thuốc nào khác mà con quý vị cần dùng ở trường 
 Một buồng đệm cho ống hít của trẻ để giúp trẻ dùng thuốc 
 Mẫu đơn chấp thuận đã ký tên theo chương trình Hen Asthma 411. (Xem đính kèm) 

 

Vui lòng hẹn gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị. Mang theo phiếu này 
để chia sẻ thông tin với họ. 
 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào, xin đừng ngại liên hệ với y tá của trường.  
 
Xin cảm ơn! 
 
Trân trọng, 
 
______________________________________________         
Y Tá Trường           
 
_______________________________________________ 
Thông tin liên hệ 


