
HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC 
TRẺ BỊ ĐỘNG KINH

Bệnh động kinh là một tình trạng bệnh lý ở não, có 
nhiều biểu hiện khác nhau bởi những cơn co giật 
đột ngột, nhất thời và lặp lại. Ngoài thời gian xảy ra 
các cơn động kinh, người bệnh có thể hoàn toàn 
khỏe mạnh như bình thường. Trẻ mắc bệnh động 
kinh có thể có các biểu hiện trong cơn động kinh 
như mắt nhìn ngược, co giật tay, chân, run giật nửa 
người hay toàn thân, cơn lặng người (vắng ý thức) 
hoặc đột nhiên mềm nhũn, ưỡng cứng người, v.v...

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TRẺ BỊ ĐỘNG KINH

I. Cách xử trí khi trẻ lên cơn động kinh:
Cần làm gì khi trẻ đang lên cơn động kinh?
• Nên ghi nhận thời gian xảy ra cơn động kinh lúc 

bắt đầu và lúc kết thúc đề xem cơn bệnh kéo dài 
bao lâu, cũng như tất cả các biểu hiện của cơn: 
hình thức co giật, giật bắt đầu từ đâu, mắt và đầu 
có quay sang một bên không, v.v...

• Ghi ngày giờ, tháng, năm xảy ra cơn động kinh.
• Nên có quyển sổ nhật ký ghi lại các cơn động kinh.
• Để mô tả cơn động kinh xảy ra nên quay hình trẻ 

lúc lên cơn trên điện thoại hay máy quay phim, rồi 
mang đến cho bác sỹ xem.

• Nên đến khám chuyên khoa thần kinh để có 
hướng điều trị và theo dõi ngoại trú lâu dài.

• Bảo vệ đầu trẻ (đặt vật mềm như khăn hay gối nhỏ 
dưới đầu hay có thể dùng hai tay để đỡ đầu bệnh 
nhân tránh đập đầu xuống đất)

• Nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng, gỡ mắt kính ra
• Đặt trẻ ở tư thế nằm nghiêng phải.

Không nên làm gì khi trẻ đang lên cơn động 
kinh?
• Đừng hoảng sợ, đừng ôm chặt 

chân tay của trẻ
• Đừng cho ăn hoặc uống.
• Đừng di chuyển trẻ trong cơn, trừ 

trường hợp đang trong tình 
trạng nguy hiểm (giữa đường xe cộ đông đúc, trên 
cầu thang cao, cạnh hồ nước, lửa ...)

• Không để vật gì trong miệng trẻ nếu bệnh nhân 
không có dấu hiệu đe dọa cắn lưỡi. Trường hợp 
trẻ có dấu hiệu đe dọa cắn lưỡi nên chặn một vật 
mềm như khăn vải vào hàm răng, vật mềm này sẽ 
giữ cho lưỡi không ở giữa hai hàm răng.

II.Thông tin điều trị
Bệnh động kinh cần được điều trị 
bằng thuốc. Cần đem trẻ đến khám 
Bác sĩ chuyên khoa thần kinh.
Bác sỹ sẽ kê toa thuốc chống 
động kinh và hướng dẫn bạn 
cách dùng , thời gian điều trị, các 
phản ứng phụ trong quá trình 
dùng thuốc. 
Hơn 70% số trẻ có cơn động kinh hoàn toàn hồi 
phục sau thời gian dùng thuốc. 
Bệnh động kinh phải được điều trị ngoại trú ít nhất 
là 2 năm. Tùy theo đáp ứng điều trị, thể loại cơn 
bệnh và thời gian cơn động kinh không còn xảy ra 
bác sĩ sẽ giảm liều hoặc cân nhắc việc ngưng thuốc.
Khi con dùng thuốc
Thuốc chống động kinh giúp kiểm soát cơn động 
kinh, số cơn sẽ ít hơn và từ từ biến mất. Việc kiểm 
soát cơn động kinh cực kỳ quan trọng do vậy hãy 
giúp trẻ tuân thủ các hướng dẫn điều trị sau: 
• Không thay đổi loại thuốc, ngay cả loại cùng hoạt 

chất, và không thay đổi liều dùng mà không có ý 
kiến của bác sĩ điều trị

• Dùng thuốc đúng giờ. 
• Hãy trao đổi với bác sĩ về các khả năng xảy ra nếu 

quên uống liều thuốc. 
• Không được ngưng thuốc vì bất kỳ lý do nào mà 

không có ý kiến của bác sĩ. 
• Đối với trẻ lớn hãy để trẻ tự dùng thuốc với sự theo 

dõi của bạn, trẻ sẽ có cảm giác tự kiểm soát cơn 
động kinh, điều này giúp trẻ trở nên tự tin hơn. 

• Nên chú ý các biểu hiện do tác dụng phụ của 
thuốc như: ngủ nhiều, tiêu chảy, nổi mẩn trên da, 
buồn nôn.

• Tuân theo sự hướng dẫn điều trị của thầy thuốc, 
đảm bảo thăm khám định kỳ theo hẹn.

III. Chăm sóc hàng ngày
• Về dinh dưỡng cho trẻ ăn đủ 

chất đường, đạm, béo. Đối với 
trẻ mắc động kinh thể khó 
chữa thì ăn hạn chế đường, 
đạm (thịt, cá) thay vào đó là 
tăng chất béo như dầu thực 
vật.

• Chú ý không để trẻ bị stress, căng 
thẳng thần kinh. Đối với trẻ nhỏ không doạ trẻ, 
tránh để trẻ khóc dài, sợ hãi. Luôn tôn trọng, 
động viên khuyến khích gần gũi trẻ để hiểu tâm 
tư, tạo cho trẻ tính tự lập và tự tin. 

• Đảm bảo giấc ngủ đêm 8-9 
giờ. Hạn chế chơi trò chơi điện 
tử, thức khuya.

• Không nên bàn luận về bệnh 
động kinh trước mặt trẻ.

• Nếu trẻ có đau ốm, ngoài uống thuốc để điều trị 
bệnh này, thì vẫn phải uống thuốc chống động 
kinh. Thông báo với bác sỹ điều trị bệnh này về 
thuốc động kinh trẻ đang uống để phòng tránh 
các tương tác thuốc

• Trẻ đang uống thuốc chống động kinh không có 
cơn giật có thể đi học bình thường.

IV. Những lưu ý khi làm điện não đồ
Điện não đồ là phương pháp thăm dò rất quan trọng 
ở những trẻ có hiện tượng co giật, gồm hai loại: điện 
não đồ thông thường và điện não đồ Video. 
Những yêu cầu khi trẻ làm điện não đồ:
Để có bản ghi điện não đồ đạt tiêu chuẩn cần có sự 
chuẩn bị tốt, do vậy cần thiết liên hệ và đặt lịch hẹn 
với cán bộ kỹ thuật.
Gội đầu, giữ tóc khô, không bôi hay vuốt gel.
Giữ trạng thái tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng 
khi làm điện não đồ. Đối với trẻ nhỏ có thể chuẩn 
bị một số đồ chơi, sách báo.
Đối với trẻ nhỏ nên đóng bỉm cho trẻ, cho trẻ ăn, 
mang theo bình nước/sữa và những thứ cần thiết 
khác.
Trong trường hợp khó dỗ dành trẻ ngồi yên trong 
phòng điện não đồ, nên liên hệ trước với kỹ thuật 
viên để có cách xử trí tốt nhất.
Đối với điện não đồ giấc ngủ: tốt nhất là ghi điện 
não ở trạng thái ngủ tự nhiên, không nên dùng các 
thuốc an thần. Với trẻ nhỏ nên trì hoãn giấc ngủ 
đến khi làm điện não đồ.

V. Các hướng dẫn an toàn cho trẻ
Ở trường
Thông báo cho thầy cô giáo, bảo mẫu, y tế trường, 
tài xế, v.v... về cơn động kinh, các xử trí ban đầu 
cũng như các tình huống có thể ảnh hưởng xấu 
đến trẻ. Trao đổi với y tế trường về các loại thuốc 
trẻ đang dùng, các tương tác, tác dụng phụ có thể 
xảy ra. Trao đổi với Thầy cô để có sự hỗ trợ tinh 
thần, giúp trẻ tự tin và hòa đồng với bạn bè
Ở khu vui chơi
Nên luôn đội mũ bảo hiểm khi chạy xe đạp hay xe 
máy.
Trong hồ bơi: không để trẻ bơi một mình, nên 
mang áo phao khi bơi.
Không để trẻ đứng trên các vách hay các vị trí 
không an toàn

Trong phòng tắm
Hãy ở bên trẻ trong suốt thời gian tắm
Đối với trẻ lớn: không để trẻ tắm khi không có ai ở 
nhà.
Cửa phòng tắm có thề mở từ bên ngoài,để tránh 
cửa bị khóa khi trẻ ngã bên trong.
Các khay đựng xà phòng nên được thiết kế âm 
trong tường để tránh gây tổn thương khi bị ngã.
Trong nhà
Mài các góc cạnh nhọn của bàn & ghế. Dùng bàn 
tròn thay cho bàn góc 
Che chắn trước nơi có lửa.
Để các khoảng không gian trống trong nhà.
Trong phòng ngủ
Sử dụng gối an toàn cho trẻ tránh nguy cơ bị ngạt thở
Nên lưu ý tiếng động có thể cảnh báo cơn động 
kinh xảy ra.
Tốt nhất là để trẻ ngủ giường thấp hay ngủ trên 
nệm đặt trên sàn nhà.
Tóm lại: Trẻ mắc bệnh động kinh phải được theo 
dõi, điều trị liên tục, lâu dài và có thể chữa khỏi.

Chương trình này được tài trợ bởi công ty
Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương
Số 18 Ngõ 879 Đường La Thành, 

Quận Đống Đa, Hà Nội.
 Email: k.thankinh@nhp.org.vn
 Điện thoại: 04-6273 8814
 Website: www.nhp.org.vn

Bệnh Viện Nhi Trung Ương
Khoa Thần Kinh
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đến khi làm điện não đồ.

V. Các hướng dẫn an toàn cho trẻ
Ở trường
Thông báo cho thầy cô giáo, bảo mẫu, y tế trường, 
tài xế, v.v... về cơn động kinh, các xử trí ban đầu 
cũng như các tình huống có thể ảnh hưởng xấu 
đến trẻ. Trao đổi với y tế trường về các loại thuốc 
trẻ đang dùng, các tương tác, tác dụng phụ có thể 
xảy ra. Trao đổi với Thầy cô để có sự hỗ trợ tinh 
thần, giúp trẻ tự tin và hòa đồng với bạn bè
Ở khu vui chơi
Nên luôn đội mũ bảo hiểm khi chạy xe đạp hay xe 
máy.
Trong hồ bơi: không để trẻ bơi một mình, nên 
mang áo phao khi bơi.
Không để trẻ đứng trên các vách hay các vị trí 
không an toàn

Trong phòng tắm
Hãy ở bên trẻ trong suốt thời gian tắm
Đối với trẻ lớn: không để trẻ tắm khi không có ai ở 
nhà.
Cửa phòng tắm có thề mở từ bên ngoài,để tránh 
cửa bị khóa khi trẻ ngã bên trong.
Các khay đựng xà phòng nên được thiết kế âm 
trong tường để tránh gây tổn thương khi bị ngã.
Trong nhà
Mài các góc cạnh nhọn của bàn & ghế. Dùng bàn 
tròn thay cho bàn góc 
Che chắn trước nơi có lửa.
Để các khoảng không gian trống trong nhà.
Trong phòng ngủ
Sử dụng gối an toàn cho trẻ tránh nguy cơ bị ngạt thở
Nên lưu ý tiếng động có thể cảnh báo cơn động 
kinh xảy ra.
Tốt nhất là để trẻ ngủ giường thấp hay ngủ trên 
nệm đặt trên sàn nhà.
Tóm lại: Trẻ mắc bệnh động kinh phải được theo 
dõi, điều trị liên tục, lâu dài và có thể chữa khỏi.


