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Khái niệm chung 
Viêm khớp tự phát ở thiếu niên là loại viêm khớp xuất hiện ở trẻ từ 16 tuổi trở xuống. Bệnh này gây ra viêm và cứng khớp.
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết điều gì gây ra bệnh viêm khớp tự phát ở thiếu niên. Tại Úc, ít nhất 5000 trẻ em cùng 
bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này tại một thời điểm. Các triệu chứng có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Đối với 
nhiều người trẻ tuổi, các triệu chứng biến mất hoàn toàn mà không có tác dụng phụ lâu dài.
Nếu con quý vị được chẩn đoán, đừng hoảng sợ - có nhiều phương pháp điều trị và nguồn lực có sẵn để giúp con quý vị 
kiểm soát các triệu chứng của mình.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ sẽ đánh giá các triệu chứng của con quý vị và thực hiện khám sức khỏe để quyết định xem quý vị có cần được giới 
thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hay không. Bác sĩ cũng sẽ:

• Cho con quý vị các lựa chọn để giảm đau
• Kê toa thuốc để giúp kiểm soát các triệu chứng
• Cung cấp cho quý vị các bài tập và cách thức nhằm giúp ích cho chức năng khớp của con quý vị
• Cung cấp nguồn lực, hỗ trợ và giáo dục
• Kiểm tra tác dụng phụ của thuốc
• Giúp quý vị kiểm soát các cơn bùng phát (giai đoạn đau khớp hoặc sưng tấy)
• Sắp xếp xét nghiệm máu và chuẩn bị kế hoạch chăm sóc liên tục
• Giới thiệu con quý vị đến một bác sĩ chuyên khoa, được gọi là bác sĩ thấp khớp nhi khoa, và giúp quý vị tiếp cận với 

đội ngũ các chuyên gia y tế có thể trợ giúp
• Tiếp tục quản lý sức khỏe thể chất và tinh thần chung của con quý vị, bao gồm cả việc chủng ngừa, cân nặng và sự 

phát triển.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe và sự điều trị của con quý vị bằng các cuộc kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Quý vị 
có thể cần được bác sĩ chuyên khoa, được gọi là bác sĩ thấp khớp nhi khoa, tái khám thường xuyên nếu các triệu chứng 
của con quý vị chuyển nặng hơn.
Bác sĩ cũng có thể thảo luận về các cách thức để thông báo cho nhà trường và giúp quý vị quản lý bất kỳ sự sắp xếp đặc 
biệt nào cần thiết.

Tôi nên làm gì? 
Tiếp tục chăm sóc con quý vị tốt nhất có thể. Ghi lại các triệu chứng của con quý vị và biết phải làm gì trong trường hợp 
có cơn bùng phát.
Thay đổi thói quen của con quý vị để các hoạt động như thể thao dễ dàng hơn. Quý vị không cần phải tránh tập thể dục 
hoàn toàn. Nói chuyện với bác sĩ gia đình về những cách quý vị có thể giúp con mình duy trì vận động để duy trì sức 
mạnh và sự linh hoạt của cơ bắp.
Hãy nhớ rằng, phải luôn lạc quan. Tìm kiếm các nhóm hỗ trợ địa phương và kết nối với những phụ huynh khác đang trải 
qua điều tương tự.

Viêm Khớp Tự Phát Ở 
Thiếu Niên

Nếu con quý vị bị sốt cao và có vẻ mệt mỏi, hãy gọi cho Ba Số 0 (000) 
hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.

Khi nào tôi nên gọi xe cấp cứu?

Tờ Thông Tin về Bệnh
Phát hành Tháng Tư 2020



Thông tin này dành cho người đã được bác sĩ chẩn 
đoán bệnh. Thông tin này không được soạn ra để 
dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế cho việc chăm 
sóc y tế liên tục

Các tờ thông tin 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 Committee) và của các bác sĩ gia 
đình tại địa phương

Viêm Khớp Tự Phát Ở Thiếu Niên

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Phòng Khám Thấp Khớp Nhi Khoa Bệnh Viện Liverpool:
Phòng khám nằm tại Phòng Khám 112, Tầng 1, Thang Máy B, Bệnh Viện Liverpool. Điện thoại 8738 4088

Phòng Khám Thấp Khớp Nhi Khoa thuộc Bệnh Viện Nhi tại Westmead:
Phòng khám nằm tại Các Phòng Khám Ngoại Trú và Bandaged Bear (Gấu Băng Bó), Bệnh Viện Nhi Westmead, Góc 
Hawkesbury Rd and Hainsworth St, Westmead. Điện thoại  9845 2525

Phòng Khám Thấp Khớp Bệnh Viện Nhi Sydney:  
Phòng khám nằm tại Phòng Khám Thấp Khớp Nhi Khoa, Phòng Khám Ngoại Trú cho Trẻ Em, Level 0, High Street, 
Randwick. Điện thoại 9382 1597
Chuyên gia y tế tư: 
Quý vị có thể tiếp cận với các bác sĩ thấp khớp nhi khoa tư hoặc các chuyên gia y tế liên ngành - hãy nói chuyện với bác sĩ 
gia đình của quý vị để được giới thiệu và giảm giá

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Viêm Khớp Úc Châu: arthritisaustralia.com.au
• Hội Viêm Khớp – trẻ em cũng bị viêm khớp: kidsgetarthritistoo.org
• Kênh Sức Khỏe Tốt Hơn – canxi: betterhealth.vic.gov.au 
• Thông tin về bệnh và thuốc: rheumatology.org.au 
• Viêm Khớp Úc Châu– viêm khớp ở thiếu niên: arthritisaustralia.com.au 
• Tổ Chức về Bệnh Viêm Khớp Tự Phát Ở Thiếu Niên: jia.org.uk
• Mạng Lưới Các Bệnh Viện Nhi Sydney – bản thông tin về bệnh mãn tính: schn.health.nsw.gov.au 
• Bệnh Viện Nhi Hoàng Gia Melbourne – thông tin về JIA cho thanh thiếu niên: rch.org.au 
• Bệnh Viện Nhi Hoàng Gia Melbourne – thông tin cho phụ huynh: rch.org.au 

Điều gì gây ra tình trạng của con tôi? 

Có những lựa chọn điều trị nào? 

Con tôi có cần phẫu thuật không?

Tôi có cần gọi cho bác sĩ nếu con tôi bị 
bùng phát?

Tôi phải làm sao để có thể quản lý cơn bùng phát?

Liệu con tôi lớn lên có hết bệnh này không? 

Tôi cần đề phòng những rủi ro nào?

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

https://arthritisaustralia.com.au/
https://www.arthritis.org/juvenile-arthritis
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/calcium
https://rheumatology.org.au/
https://arthritisaustralia.com.au/types-of-arthritis/jia/
https://jia.org.uk/
https://www.schn.health.nsw.gov.au/fact-sheets/chronic-illness
https://www.rch.org.au/rheumatology/information_about_rheumatological_conditions/Information_on_JIA_for_young_people/
https://www.rch.org.au/rheumatology/information_about_rheumatological_conditions/For_Parents/

