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Bệnh Nghẽn Phổi Mãn Tính là gì?
COPD, hay Bệnh Nghẽn Phổi Mãn Tính, mô tả một loạt các bệnh về phổi, bao gồm khí phế thũng (tràn khí), viêm 
phế quản mãn tính, hen suyễn không thể hồi phục và một số dạng giãn phế quản.
COPD khiến quý vị khó thở. Quý vị cũng có thể bị tình trạng căng cứng ở ngực và thở khò khè. Hút thuốc là 
nguyên nhân chính gây COPD.
Mặc dù không có cách chữa trị, nhưng điều trị giúp cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống của quý vị. Điều 
quan trọng là phải được điều trị vì tình trạng này có thể dẫn đến các vấn đề về tim và nhiễm trùng.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ gia đình sẽ xác định xem tình trạng bệnh của quý vị là nhẹ, trung bình  
hay nặng trước khi đưa ra kế hoạch điều trị cho quý vị. Kế hoạch điều trị của  
quý vị sẽ giúp giảm các triệu chứng và yếu tố nguy cơ.
Bác sĩ gia đình của quý vị cũng sẽ:

• Cung cấp cho quý vị kết quả của bất kỳ xét nghiệm nào
• Giúp quý vị học cách nhận biết và kiểm soát các triệu chứng nguy hiểm
• Xem lại chế độ ăn uống và cân nặng của quý vị, và giới thiệu cho quý vị một 

chuyên gia dinh dưỡng nếu cần thiết
• Kê đơn thuốc nếu cần thiết
• Xem xét bất kỳ yếu tố nào ở nhà hoặc nơi làm việc có thể làm cho các triệu 

chứng của quý vị tồi tệ hơn
• Giúp quý vị phát triển một Kế Hoạch Hành Động Cho COPD
• Cho quý vị lời khuyên bỏ hút thuốc

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì trong tương lai?
Bác sĩ gia đình sẽ gặp quý vị thường xuyên để theo dõi các triệu chứng, thuốc 
men và kế hoạch hành động của quý vị. Bác sĩ gia đình của quý vị có thể thực 
hiện nhiều xét nghiệm và chụp X-quang hơn nếu có sự thay đổi trong các triệu 
chứng của quý vị theo thời gian.
Nếu các triệu chứng của quý vị không được cải thiện, bác sĩ gia đình của quý vị có 
thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa phổi hoặc chương trình điều trị khác.

Tôi có thể làm gì?
Khi quý vị bị COPD, bỏ hút thuốc là điều rất quan trọng - hãy gọi điện thoại 13QUIT để bắt đầu. Quý vị cũng nên cố 
gắng tránh bụi nếu có thể.
Làm theo lời khuyên trong Kế Hoạch Hành Động Cho COPD của quý vị và tiếp tục dùng bất kỳ loại thuốc theo toa 
kê nào. Gặp bác sĩ gia đình thường xuyên để kiểm tra. Ngoài ra, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị về việc tập 
thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh - quý vị có thể muốn gặp một chuyên gia dinh dưỡng.

Điện thoại Triple 0 (000) ngay lập tức nếu quý vị đang gặp khó khăn khi nói hoặc thở, quý vị bị đau 
ngực dữ dội, đau ngực ngày càng nặng hoặc quý vị đang ho ra một lượng lớn máu đỏ tươi.

Tờ Thông Tin Về Sức Khỏe
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Patient Name: .................................................................

Address: ................................................................................................................................................

Date of Birth:          /             /      

UPI: ...........................................................

1  - Loosen any restrictive clothing around your shoulders and 
neck

2  - Sit up as much as possible using pillows or cushions to 
support the upper body

3  - Put on fan if available or sit by open door or window 
4  - Try to keep calm – for example count slowly to 5 or listen to 

relaxing music
5  - Use the breathing techniques shown by your clinician. 

Examples of breathing techniques

Breathing around the Rectangle

Relaxed Tummy Breathing
Rise the tummy as you breathe in
Relax the breath out 
Rest and wait for the next breath to come 

Rise Relax

Rest

The 3R’s of Relaxed tummy breathing

Fast, panicky, upper chest breathing

Relaxed tummy breathing

Relax down onto the pillows as much as possible, 
having your legs apart may also help

Resting Position

Breathe out for 5

Breathe out for 5

Inhale: 
Relax your neck and 

shoulder muscles. 
Inhale slowly through 
your nose for 2 counts. 

Exhale: 
Pucker your lips as if you are 
going to blow out a candle. 

Exhale slowly and gently 
through your lips for 4 or 

more counts. 

Begin at the bottom right corner of the rectangle, going 
clockwise, breathe in (inhale) for 2 counts, then breathe out 

(exhale) for 5 counts. Continue this pattern around the 
rectangle, repeating 3 to 10 times.
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Direct the fan 
towards the  
lower half of 

the face 

1,2 1,2,3,4 

Shortness of Breath 
Action Plan
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Version Code 2018.10.V1.0

Kế Hoạch Hành Động 
Khi Bị Khó Thở

Tải xuống một bản sao của 
kế hoạch hành động khi bị 

khó thở để biết các phương 
cách đối phó với tình trạng 

khó thở. 

Mang nó đến bác sĩ của 
quý vị để thảo luận về các 
loại thuốc và có thể viết 

chúng ở mặt sau.

Khi nào tôi nên gọi xe cứu thương?

https://healthresourcedirectory.org.au/en/health-resource-directory/shortness-of-breath-action-plan/?swcfpc=1
https://lungfoundation.com.au/wp-content/uploads/2018/09/Information-paper-COPD-Action-Plan-Feb2019.pdf


Bệnh Nghẽn Phổi Mãn Tính (COPD)

Có những sự hỗ trợ gì?
Các Phòng Khám Hô Hấp Của Bệnh Viện
Các phòng khám của bệnh viện sau đây cung cấp đánh giá và điều trị cho COPD:

• Phòng Khám Hô Hấp Của Bệnh Viện Bankstown: Điện thoại 9722 8243
• Phòng Khám Hô Hấp Của Bệnh Viện Bowral: Điện thoại 4861 0181
• Phòng Khám Hô Hấp Của Bệnh Viện Camden: Điện thoại 4654 6174
• Phòng Khám Hô Hấp Của Bệnh Viện Campbelltown: Điện thoại 4634 4963
• Đơn Vị Chăm Sóc Di Động Của Bệnh Viện Fairfield: Điện thoại 9616 8999
• Khoa Hô Hấp và Y Học Giấc Ngủ Của Bệnh Viện Liverpool: Điện thoại 8738 4101

Chương Trình Theo Dõi Bệnh Từ Xa
Theo dõi bệnh từ xa là một chương trình miễn phí cung cấp cho quý vị các thiết bị để theo dõi beejnh COPD  
của quý vị ở nhà. Thông qua chương trình này, bác sĩ gia đình của quý vị nhận được các báo cáo hàng ngày  
về những dấu hiệu quan trọng của quý vị. Nếu quý vị phát triển bất kỳ triệu chứng rủi ro nào, bác sĩ gia đình của 
quý vị và nhóm chương trình sẽ được thông báo. Hãy nhờ bác sĩ của quý vị giới thiệu quý vị, hoặc gọi điện thoại 
1800 455 511 để tìm hiểu thêm. 

Các Bác Sĩ Chuyên Khoa Tư
Hãy nhờ bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu quý vị đến một bác sĩ chuyên khoa hô hấp tư.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn đọc thêm về COPD, các tờ thông tin của Quỹ Tài Trợ Bệnh Phổi Úc có thể giúp ích:

• Quỹ Tài Trợ Bệnh Phổi Úc: lungfoundation.com.au 
 ¡ Hít thở dễ dàng hơn - hướng dẫn cho quý vị về copd
 ¡ Sống tốt hơn với COPD - hướng dẫn dành cho bệnh nhân
 ¡ Những Tờ Thông Tin Về Phổi
 ¡ Bắt đầu sử dụng oxy tại nhà

• copdfoundation.org: copdfoundation.org
• copd-international.com: copd-international.com

Thông tin này sẽ được đọc bởi một người đã nhận 
được chẩn đoán từ bác sĩ của họ. Nó không được thiết 
kế để được sử dụng cho chẩn đoán một bệnh về sức 
khỏe hoặc thay thế cho sự chăm sóc y tế đang diễn ra

Những tờ thông tin thuộc Danh 
Mục Tài Nguyên Y Tế được Ủy 
Ban Tư Vấn Cộng Đồng của PHN 
Tây Nam Sydney và những Bác Sĩ 
Gia Đình Địa Phương phê chuẩn

Làm thế nào tôi có thể tránh làm cho COPD của tôi tồi 
tệ hơn?

Làm thế nào tôi có thể được giúp đỡ bỏ thuốc lá?

Điều gì có thể làm cho COPD của tôi tồi tệ hơn ở nhà?

Những triệu chứng gì tôi nên tìm ra?

Tôi phải làm gì nếu tôi bị khó thở?

Tôi đang dùng thuốc đúng cách không?

Tác dụng phụ của thuốc của tôi là gì?

Tôi có cần thay đổi chế độ ăn uống của mình 
không?

Những câu hỏi tôi có thể hỏi bác sĩ của mình?

https://lungfoundation.com.au/
https://lungfoundation.com.au/resources/?search=better%20living%20with%20COPD%20booklet
https://lungfoundation.com.au/wp-content/uploads/2018/09/Book-Better-Living-with-COPD-Dec2016.pdf
https://lungfoundation.com.au/patients-carers/support-services/support/
https://lungfoundation.com.au/resources/home-oxygen-booklet/
https://www.copdfoundation.org/
http://www.copd-international.com/

