
Trong trường hợp cấp cứu, gọi ba số không (000) xin xe cứu thương.
Học sơ cứu. Vào trang mạng www.stjohn.org.au hoặc gọi số 1300 360 455.
© St John Ambulance Australia. Không được phép sao chép hay in lại thông tin này mà không có thư của nhà xuất bản cho phép trước. Thông tin này   
không thay thế cho khóa huấn luyện sơ cứu. St John khuyên mọi người nên học sơ cứu.

Dấu hiệu & triệu chứng
Dấu hiệu & triệu chứng phụ thuộc loại 
chất độc là gì. Chất độc có thể đã được 
nuốt, hít vào, hấp thụ hoặc tiêm vào cơ 
thể.
•	đau phần bụng

•	ngầy ngật

•	đau rát từ miệng đến dạ dày

•	khó thở

•	thắt ngực

•	mắt bị mờ

•	hơi thở có mùi

•	da đổi màu, môi quầng thâm

•	ngã quỵ bất ngờ.

Cách đối phó

1. Làm theo DRSABCD.

Bệnh nhân bị bất tỉnh
1. Bảo đảm đã gọi xe cứu thương: ba số không 

(000).

2. Gọi đội cứu hỏa nếu không khí bị ô nhiễm khói 
hoặc khí.

Bệnh nhân còn tỉnh
1. Nghe bệnh nhân nói và trấn an nhưng không 

khuyên gì hết.

2. Tìm cách xác định loại chất độc đã vào cơ thể  
là gì.

3. Gọi cho Trung tâm Thông tin Độc chất   
(Poisons Information Centre) qua số 13 11 26.

4. Gửi bất kỳ chất nôn ói, đồ đựng và/hoặc thư 
tuyệt mạng cùng với bệnh nhân đến bệnh viện.

Ngộ độc
Cách đối phó với trường hợp ngộ độc

Poisoning

Cảnh Báo
•	 ĐỪNG làm cho bệnh nhân nôn ra 

trừ phi Trung tâm Thông tin Độc 
chất (Poisons Information Centre) 
khuyên nên làm như vậy.

•	 ĐỪNG cho bệnh nhân ăn uống gì 
hết.

•	 Lấy nước rửa chất đó trong miệng 
và trên mặt 


