
Sơ cứu Co giật
Làm thế nào để giúp người bị co giật

STAY with the person until they are 
awake and alert after the seizure.
✓Time the seizure   ✓Remain calm
✓Check for medical ID

1
Keep the person SAFE.
✓Move or guide away from harm.2
Turn the person onto their SIDE if 
they are not awake and aware.
✓Keep airway clear
✓Loosen tight clothes around neck
✓Put something small and soft under the head

3

✗ KHÔNG giữ ghì..
✗ KHÔNG đặt bất cứ đồ vật gì trong miệng của họ.

✓Thuốc cứu hộ có thể được cho dùng nếu được chỉ định bởi một
chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Call
911
if...

Do
NOT

▲

 Repeated seizures

▲

 First time seizure

▲

 Difficulty breathing

▲

 Seizure occurs in water

▲

 Seizure lasts longer than 5 minutes

▲
 Person does not return to their usual state

▲

 Person is injured, pregnant, or sick

Ấn phẩm này được tạo bởi Quỹ Động kinh, đó là một tổ chức mạng lưới toàn cầu và là một phần của chiến dịch ý thức END EPILEPSY. Ấn phẩm này được thực hiện với sự tài trợ của Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) theo thỏa thuận tài trợ hợp tác số 1NU58DP006256-04-00. Nội dung của nó hoàn toàn là trách nhiệm của Quỹ Động kinh và không nhất thiết thể hiện quan điểm của CDC. 
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Learn more: epilepsy.com/firstaid

Ở CẠNH  người đó cho đến khi họ
tỉnh lại và tỉnh táo sau cơn cơ giật.
✓Tính thời gian cơn co giật   ✓Giữ bình tĩnh
✓Kiểm tra ID y tế

Giúp cho người đó được AN TOÀN.
✓Di chuyển hoặc tránh xa nguy hiểm

Để người đó nằm nghiêng sang một BÊN 
nếu họ không tỉnh táo và nhận thức được.
✓  Giữ cho đường thở không bị cản trở
✓  Nới lỏng quần áo chật quanh cổ
✓  Đặt một cái gì đó nhỏ và mềm dưới đầu

Gọi
911

 nếu...

KHÔNG

▲

 Co giật lặp đi lặp lại

▲

 Co giật lần đầu tiên

▲

 Khó thở

▲

 Co giật xảy ra dưới nước

▲

 Cơn co giật kéo dài hơn 5 phút 

▲
 Người đó không trở lại trạng thái bình thường

▲

 Người đó bị thương, có thai hoặc bị bệnh

Tìm hiểu Thêm và Đăng ký Đào tạo: epilepsy.com/firstaid
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