
Khái niệm chung 
Phát ban là sự thay đổi về màu sắc và kết cấu của da. Những vết này có thể gây ra cảm giác nóng, ngứa hoặc đau. Phát ban 
có thể xuất hiện ở một chỗ hoặc trên khắp cơ thể. Chúng có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.
Phát ban là tình trạng thường gặp ở trẻ em và trẻ sơ sinh. Có nhiều loại phát ban. Chúng có thể do vi-rút, dị ứng, cháy nắng, 
nhiệt độ cao hoặc thuốc gây ra.
Một số phát ban không gây hại và tự biến mất. Một số khác có thể cần được điều trị. Điều quan trọng là phải tìm ra nguyên 
nhân chính gây phát ban để có thể điều trị nguyên nhân đó. Phát ban chuyển sang màu trắng khi quý vị ấn vào chúng được 
gọi là phát ban trắng. Những vết này thường không nghiêm trọng. Phát ban không chuyển sang màu trắng khi quý vị ấn vào 
chúng có thể do nhiễm trùng hoặc vấn đề sức khỏe gây ra.

Bác sĩ đa khoa của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể tìm ra nguyên nhân chính gây phát ban ở con 
quý vị, dựa trên hình dạng và các triệu chứng của con quý vị, đồng thời đưa ra kế 
hoạch điều trị cho con quý vị. Nếu con quý vị có các triệu chứng khác, bác sĩ đa 
khoa của quý vị cũng sẽ điều trị những triệu chứng này. Việc điều trị phụ thuộc 
vào nguyên nhân gây phát ban. 
Nếu bác sĩ đa khoa của quý vị nghi ngờ tình trạng phát ban là vấn đề nghiêm 
trọng, quý vị sẽ được khám khẩn cấp. Nếu bác sĩ của quý vị tin rằng con quý vị 
mắc bệnh truyền nhiễm, con quý vị có thể cần phải cách ly (ở trong nhà, tránh xa 
những người khác) trong một khoảng thời gian.
Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể khám lại cho quý vị sau hai tuần để kiểm tra tình 
trạng phát ban và sức khỏe tổng thể của con quý vị. Nếu tình trạng phát ban của 
con quý vị không biến mất, bác sĩ đa khoa có thể đề nghị con quý vị đi khám bác 
sĩ chuyên khoa.

Tôi có thể làm gì? 
Nếu con quý vị bị phát ban, hãy gọi cho bác sĩ đa khoa của quý vị trước khi đến trung tâm y tế. Họ có thể muốn gặp quý vị 
trong xe hơi của quý vị hoặc trong một căn phòng biệt lập. Đây là trong trường hợp trẻ bị bệnh dễ lây nhiễm. 
Nhiều phát ban do vi-rút tự khỏi. Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể đề xuất các sản phẩm hoặc thay đổi cụ thể trong thói quen 
chăm sóc da để giúp kiểm soát một số tình trạng phát ban, chẳng hạn như phát ban do mặc tã/bỉm.
Phát ban do dị ứng có thể mất một thời gian để điều trị vì quý vị cần tìm ra nguyên nhân khiến trẻ bị dị ứng. Nếu vết phát ban 
gây ngứa ngáy, bác sĩ đa khoa của quý vị có thể gợi ý các loại kem hoặc phương pháp điều trị để giúp giảm ngứa. 
Hãy theo dõi các triệu chứng của con quý vị và liên hệ với bác sĩ đa khoa nếu triệu chứng không thuyên giảm.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne (The Royal Children’s Hospital Melbourne) – Phát ban: rch.org.au 
• Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne (The Royal Children’s Hospital Melbourne) – Triệu chứng phát ban ở trẻ em và 

cách điều trị: rch.org.au

Phát ban ở Trẻ em
Tờ thông tin về Tình trạng Sức khỏe
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Thông tin này dành cho người đã nhận được chẩn đoán từ 
bác sĩ của họ. Thông tin không được thiết kế để dùng cho 
việc chẩn đoán tình trạng bệnh hoặc thay thế cho việc 
chăm sóc y tế lâu dài

Tờ thông tin Danh mục Nguồn lực Y tế 
được xác nhận bởi Ủy ban Cố vấn 
Cộng đồng thuộc Mạng lưới Y tế Cơ 
bản Tây Nam Sydney và các bác sĩ đa 
khoa tại địa phương

Các dấu hiệu cần chú ý
Nếu con quý vị bị phát ban với 
những đốm hoặc vết bầm tím 

nhỏ, màu đỏ tươi hoặc màu tím 
mà không bạc màu, kèm theo 

sốt, nhức đầu, cứng cổ hoặc đau 
lưng, hãy đến gặp bác sĩ đa khoa 

càng sớm càng tốt.

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Rashes/
https://blogs.rch.org.au/drmargie/2017/08/11/childhood-rash-symptoms-and-treatment/

