
Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh. 
Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài 
Nguyên Y Tế (Health Resource Directory) 
được sự chuẩn y của Ủy Ban Tư Vấn Cộng 
Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản Tây 
Nam Sydney (South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Commi�ee) và của 
các bác sĩ gia đình tại địa phương
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Khái niệm chung 
Ngứa là từ dùng trong y khoa để chỉ tình trạng da bị ngứa. Có nhiều lý do khiến da của quý vị có thể bị ngứa. Quý vị có thể 
bị phát ban hoặc bệnh về da khác. Da ngứa cũng có thể xảy ra với các bệnh khác như các vấn đề về gan hoặc trong quá 
trình lọc máu. Ngứa có thể xuất hiện ở một chỗ hoặc toàn thân. Tình trạng này có thể là ngắn hạn hoặc diễn ra trong một 
thời gian dài (được gọi là mãn tính). Việc gãi ngứa có thể khiến da bị tổn thương.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Khi có thể, bác sĩ có thể cố gắng tìm hiểu và điều trị nguyên nhân đằng sau khiến da bị ngứa. Bác sĩ cũng có thể:

• Khuyên quý vị sử dụng kem hoặc thuốc mỡ nếu quý vị có làn da khô
• Yêu cầu xét nghiệm máu hoặc làm sinh thiết da
• Giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa da (bác sĩ da liễu)

Bác sĩ cũng có thể cho quý vị lời khuyên chung về cách chăm sóc da (xem phần ‘Tôi nên làm gì?).

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ sẽ muốn khám lại cho quý vị để xem tình hình điều trị của quý vị. Nếu tình trạng ngứa không được cải thiện, bác sĩ có 
thể kê cho quý vị một loại thuốc như thuốc kháng histamine hoặc steroid. Nếu quý vị chưa khám bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ 
có thể đề xuất giới thiệu cho quý vị đi khám.

Tôi nên làm gì?
Tránh gãi vùng ngứa. Gãi có thể làm tổn thương da của quý vị. Cắt ngắn móng tay để tránh làm tổn thương da nếu quý vị gãi. Tắm 
nước mát. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì tắm quá nhiều có thể khiến bệnh trầm trọng hơn. Nhẹ nhàng lau khô người bằng khăn sạch 
sau khi tắm. Không chà xát hoặc dùng khăn để gãi. Tránh sử dụng bất kỳ loại xà phòng, sữa tắm hoặc sản phẩm tắm tạo bọt nào. 
Chúng có thể làm khô da và khiến tình trạng ngứa trở nên trầm trọng hơn. Mặc quần áo cotton rộng rãi khi có thể. Điều này có 
thể giúp quý vị không bị nóng quá và làm cho cơn ngứa trầm trọng hơn.

Bệnh Ngứa
Tờ Thông Tin Về Bệnh
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Tôi có cần dùng thuốc gì không? 
Nếu tình trạng ngứa da của tôi không cải 
thiện thì sao?

Làm cách nào để chăm sóc da tốt nhất?  

Tôi nên tránh những tác nhân nào?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Khoa Da Liễu Bệnh Viện Liverpool
Khoa Da Liễu Bệnh Viện Liverpool cung cấp một loạt các dịch vụ về da với các bác sĩ da liễu chuyên khoa. Với đội ngũ 
nhân viên chuyên về các bệnh ngoài da thông thường và hiếm gặp, đội ngũ cung cấp dịch vụ điều trị cho mọi lứa tuổi, từ 
trẻ sơ sinh đến người già và phụ nữ mang thai. Hãy đề nghị bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu đi.

Phòng khám tư
Các phòng khám chuyên khoa tư cũng có tại Khu Vực Y Tế Tây Nam Sydney. Hãy đề nghị bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu.

Tôi nên tìm hiểu thêm ở đâu?
• Health Direct – da ngứa: healthdirect.gov.au


