When Should I Call My Baby’s
Doctor?
Call 911 if your baby turns blue or has trouble breathing.
Call your baby’s doctor if your baby has any of the following:
•

Cries non-stop for several hours or is more irritable and soothing does not stop
crying

•

A temperature above 100.4 degrees Fahrenheit checked under the arm for
babies older than 2 months, or rectally for babies less than 2 months of age.

•

Frequent discharge from the eyes

•

A hard time breathing

•

Yellowing or rash on the skin that gets worse

•

Redness, discharge or a foul smell from a healing umbilical cord or
circumcision area

•

Breastfeeding less often or taking less formula for more than 8 hours

•

Green vomit or vomiting after more than 2 feedings in a row

•

Hard to wake up

•

Fewer than 6 to 8 wet diapers in 24 hours

•

Change in stool patterns, constipation or diarrhea

•

Cough that will not go away, especially if there is a rash

•

Poor muscle control or baby feels floppy when held

•

Convulsions or seizures
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Khi Nào thì Nên Gọi Bác Sĩ Của Bé?
Gọi 911 nếu con quý vị bị tái xanh hay khó thở.
Gọi cho bác sĩ của trẻ nếu con của quý vị có bất kỳ triệu chứng nào trong những
triệu chứng sau:
•

Khóc liên tục trong nhiều giờ hoặc càng lúc càng gắt gỏng và dỗ dành nhưng
không nín

•

Nhiệt độ trên100,4 độ F (38 độ C) được lấy dưới cánh tay đối với trẻ lớn hơn 2
tháng tuổi hoặc hậu môn đối với trẻ nhỏ hơn 2 tháng tuổi.

•

Mắt chảy ghèn thường xuyên

•

Khó thở

•

Da trở nên vàng hay nổi sởi càng lúc càng tệ hơn

•

Chỗ cuống rốn hoặc vùng cắt bao quy đầu đang lành thâm đỏ, bị chảy nước hay
có mùi hôi

•

Bú vú hay bú bình ít hơn trong hơn 8 giờ

•

Ói mửa ra màu xanh lá cây hay sau hai lần bú liên tục

•

Khó đánh thức dậy

•

Có ít hơn 6 đến 8 đến bỉm ướt trong 24 giờ

•

Thay đổi các thói quen đi tiêu, bị táo bón hay tiêu chảy

•

Ho không dứt, đặc biệt khi có nổi sởi

•

Kiểm soát cơ bắp kém hoặc trẻ cảm thấy mềm khi cầm nắm

•

Động kinh hoặc co giật
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If you have any concerns about your baby’s health, call your baby’s doctor, family
doctor or health clinic. Never be shy about calling the doctor’s office. Often talking
to your baby’s doctor or nurse will help you decide if your baby needs medical
care. When you call the doctor, have written down:
•

What is wrong with your baby and when the signs started

•

Your baby’s temperature

•

Any allergies your baby has to food, medicine or environment

•

The name and phone number of your pharmacy

Keep a paper and pen nearby to write down the doctor’s instructions.
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Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về sức khỏe của trẻ thì gọi bác sĩ của bé, bác sĩ
gia đình hay bệnh xá y tế. Không ngần ngại gọi đến phòng khám của bác sĩ. Nên
nói chuyện thường xuyên với bác sĩ hay y tá để biết là trẻ có cần được chăm sóc y
tế hay không. Khi gọi cho bác sĩ, cần viết ra và cho bác sĩ biết:
•

Trẻ có vấn đề gì và khi nào các dấu hiệu bắt đầu

•

Nhiệt độ của trẻ

•

Bất kỳ loại dị ứng nào con quý vị có với thực phẩm, thuốc hoặc môi trường

•

Tên và số điện thoại của nhà thuốc

Chuẩn bị giấy và bút để ghi lại các hướng dẫn của bác sĩ.
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