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HERO Kids Registry 
Hướng dẫn đăng ký cho trẻ em và thanh thiếu niên 
HERO Kids Registry dành cho mọi trẻ em hoặc thanh thiếu niên từ 0-26 tuổi tại Oregon. Cha mẹ, 
người giám hộ hợp pháp và thanh thiếu niên từ 15-26 tuổi có thể thực hiện việc đăng ký. Lưu ý:  
Phụ Huynh Nguồn Lực của Oregon không được đăng ký cho trẻ em họ chăm sóc. 

 
Đăng ký với HERO Kids sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế cấp cứu (EMS) và khoa cấp cứu (ED)  
có khởi đầu thuận lợi trong việc hiểu rõ tiền sử bệnh của trẻ em hoặc thanh thiếu niên và các nhu cầu đặc 
biệt trong trường hợp cấp cứu. Lưu ý: “Nhà cung cấp” là bất kỳ ai cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bao 
gồm bác sĩ, y tá, nhân viên trợ giúp y tế, v.v. 

 
Việc đăng ký chỉ dành cho mục đích sử dụng y tế trong trường hợp cấp cứu. Việc đăng ký này không đảm 
bảo có được dịch vụ chăm sóc, điều trị, hành động hoặc bệnh viện cụ thể. 

HAI BƯỚC DỄ DÀNG ĐỂ ĐĂNG KÝ 
Quá trình này mất từ 15-60 phút và phải hoàn thành trong một lần truy cập, nếu không quý vị sẽ phải  
bắt đầu lại. 

1) Thu thập thông tin sức khỏe của trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Đọc hết các ghi chú dưới đây 
để biết chi tiết về những gì quý vị sẽ cần. Lời khuyên: Bản tóm tắt sau khám bệnh là một 
nguồn tốt cung cấp nhiều thông tin này. 

2) Hoàn thành biểu mẫu đăng ký trực tuyến tại www.herokidsregistry.org. 

KIỂM TRA HỘP THƯ CỦA QUÝ VỊ! Thư chào mừng, nhãn dán và thẻ ba lô sẽ được gửi đến sau 
hai đến bốn tuần. Nếu quý vị chưa nhận được gói chào mừng của mình hoặc quý vị có câu hỏi chung 
về HERO Kids Registry, vui lòng gọi cho văn phòng làm việc theo số 833-770-4376. 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HERO KIDS 
Đây là những trường thông tin quý vị cần nhập khi đăng ký và một số lưu ý về từng trường. Biểu mẫu 
đăng ký trực tuyến phải được hoàn thành trong một lần truy cập, nếu không quý vị phải bắt đầu lại. 

 
Nếu trường nào không áp dụng cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên, quý vị có thể để trống. Các trường 
bắt buộc sẽ được đánh dấu bằng dấu hoa thị màu đỏ (*). 

TRƯỜNG LƯU Ý 

Có ai giúp quý vị hoàn thành biểu 
mẫu này không? 

Điều này sẽ giúp nhóm HERO Kids Registry hỗ trợ các gia đình. 

Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin 
Đăng Ký 

Lựa chọn này cho phép HERO Kids Registry chia sẻ thông tin sức 
khỏe của trẻ em hoặc thanh thiếu niên với các dịch vụ y tế cấp 
cứu và khoa cấp cứu. 

Tên ưa thích/thích được gọi là Tên cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên. 
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Đại từ được sử dụng Ví dụ: anh ấy, cô ấy, họ, em ấy. 
Số An Sinh Xã Hội (SSN) Trường này KHÔNG bắt buộc. Trường này có thể giúp xác định 

một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên có cùng tên với một người 
khác trong sổ đăng ký. 

Giới tính Giới tính được in trên giấy khai sinh của trẻ em hoặc thanh thiếu 
niên hoặc một trong các lựa chọn từ danh sách thả xuống. 

Nhận dạng giới Cách trẻ em hoặc thanh thiếu niên nhìn nhận giới tính của 
mình và cách họ mô tả giới tính đó. Ví dụ: nam giới, nữ giới, 
con trai, con gái, phi nhị giới. Giới tính này có thể khác với 
giới tính được ấn định khi sinh. 

Chủng tộc Nhận dạng chủng tộc hoặc dân tộc của đứa trẻ hoặc thanh thiếu 
niên. Đánh dấu tất cả những lựa chọn phù hợp. 

Ngôn ngữ ưu tiên Ngôn ngữ được trẻ em hoặc thanh thiếu niên hiểu rõ nhất. Thông 
tin này sẽ được sử dụng để xác định khi nào cần thông dịch viên 
cho dịch vụ chăm sóc y tế cấp cứu. 

Thông tin liên hệ khi cấp cứu (Những) người nên liên hệ trong trường hợp cấp cứu. 
Chọn nhận email từ HERO Kids Tùy chọn này cho phép HERO Kids Registry gửi email cho phụ 

huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc thanh thiếu niên thông tin 
hoặc lời nhắc về việc đăng ký HERO Kids của họ. Địa chỉ email sẽ 
không được chia sẻ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. 

(Các) chẩn đoán/tình trạng chính (Các) vấn đề hoặc (các) tình trạng y tế có ảnh hưởng lớn nhất đến 
trẻ em hoặc thanh thiếu niên. 

 
Ví dụ: co giật, khuyết tật hình dạng, yếu ớt về mặt y tế, Tự Kỷ, hội 
chứng Down. 

Các chỉ số sự sống cơ bản nằm 
ngoài phạm vi bình thường theo 
độ tuổi 

Ví dụ: Một đứa trẻ bị bệnh tim có thể có độ bão hòa oxy thấp hơn 
so với hầu hết trẻ em ở độ tuổi đó. Việc có được thông tin này sẽ 
giúp các nhà cung cấp dịch vụ cấp cứu biết điều gì là “bình 
thường” hoặc "điển hình" đối với trẻ em hoặc thanh thiếu niên đó. 

Thiết bị hoặc công nghệ y tế Thiết bị hoặc công nghệ mà trẻ em hoặc thanh thiếu niên sử dụng 
thường xuyên. Ví dụ: ống dẫn lưu, bơm, đường truyền, bộ phận 
cấy ghép, bộ phận giả. 

Thiết bị vận động Các thiết bị mà trẻ em hoặc thanh thiếu niên sử dụng thường 
xuyên để di chuyển hoặc đi bộ. Ví dụ: khung tập đi, nạng, xe lăn. 

Dị ứng thuốc Các loại thuốc mà trẻ em hoặc thanh thiếu niên bị dị ứng hoặc có 
phản ứng tiêu cực. Ví dụ: aspirin, latex. 

Dị ứng môi trường hoặc  
thực phẩm 

Thực phẩm hoặc những thứ trong môi trường gây dị ứng hoặc phản 
ứng tiêu cực cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Ví dụ: ong đốt, lạc, cỏ. 

Thuốc Bất kỳ loại thuốc kê toa hoặc không kê toa, vitamin hoặc thảo 
dược bổ sung nào mà trẻ em hoặc thanh thiếu niên dùng thường 
xuyên. Bao gồm cả cần sa y tế và cannabidiol (CBD). 

Tiền sử sử dụng rượu Biết được điều này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ cấp cứu 
đưa ra các quyết định chăm sóc sáng suốt nhất. Ví dụ: bia, rượu 
vang, rượu mạnh. 

Tiền sử sử dụng thuốc gây nghiện Biết được điều này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ cấp cứu 
đưa ra các quyết định chăm sóc sáng suốt nhất. Thuốc không kê 
đơn. Ví dụ: cocain, cần sa, methamphetamine. 
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Nếu cần vận chuyển, bệnh viện 
ưu tiên là bệnh viện nào? 

HERO Kids Registry không thể đảm bảo rằng EMS sẽ có thể thực 
hiện theo đúng ưu tiên này. 

Trẻ em hoặc thanh thiếu niên rất 
có thể cần các dịch vụ y tế cấp 
cứu vì lý do: 

Lý do có khả năng cao nhất khiến trẻ em hoặc thanh thiếu niên 
cần các dịch vụ y tế cấp cứu. Ví dụ: co giật, các vấn đề về hô hấp, 
các vấn đề về tâm thần hoặc sức khỏe tâm thần, dị ứng đe dọa 
đến tính mạng. 

Trẻ em hoặc thanh thiếu niên có 
biểu mẫu POLST trong Oregon 
POLST Registry? 

POLST là viết tắt của "Yêu Cầu Di Động về Điều Trị Duy Trì Sự 
Sống." Nếu trẻ em hoặc thanh thiếu niên đã đăng ký với  
Oregon POLST Registry, hãy cung cấp số ID POLST nếu biết. 

EMS có thể quan sát những điều 
sau đây 

Các hành vi hoặc phản ứng bình thường đối với trẻ em hoặc 
thanh thiếu niên. Ví dụ: tránh giao tiếp bằng mắt, rất nhạy cảm 
với ánh sáng, âm thanh, xúc giác hoặc mùi, vỗ đập, lắc lư,  
xoay tròn. 

Các vật dụng vỗ về Đồ vật mà trẻ em hoặc thanh thiếu niên thấy an ủi hoặc xoa dịu. 
HERO Kids Registry không thể đảm bảo rằng EMS sẽ có thể vận 
chuyển vật này đến bệnh viện. 

Từ ngữ an toàn Các từ hoặc cụm từ mà EMS hoặc các nhà cung cấp khoa cấp cứu 
có thể sử dụng để an ủi hoặc trấn an trẻ em hoặc thanh thiếu niên. 

Các yếu tố hoặc điều kiện có thể 
ảnh hưởng đến việc chăm sóc 

Ví dụ: mù, thị lực kém hoặc khó nhìn, điếc hoặc lãng tai, khó nuốt, 
không thể đi lại. 

Nếu được vận chuyển bằng xe 
cứu thương, trẻ em hoặc thanh 
thiếu niên sẽ cảm thấy thoải mái 
nhất ở tư thế này 

Một số điều kiện yêu cầu trẻ em hoặc thanh thiếu niên phải được 
vận chuyển ở một tư thế cụ thể. 

 
Ghế Xe Hơi: ghế an toàn trẻ em 
Fowler: ngồi ngả người với phần đầu giường ở góc 45-60 độ 
Nằm Nghiêng Trái: nằm nghiêng bên trái 
Nằm Nghiêng Phải: nằm nghiêng bên phải 
Khác 
Nằm Sấp: nằm úp mặt 
Bán Fowler: nằm với phần đầu giường ở góc 15-45 độ 
Ngồi: ngồi thẳng lưng 
Nằm Ngửa: nằm ngửa mặt 
Trendelenburg: nằm ngửa với đầu hơi thấp hơn chân 

Người ưu tiên đi cùng trẻ em 
hoặc thanh thiếu niên 

HERO Kids Registry không thể đảm bảo rằng EMS sẽ có thể thực 
hiện theo đúng ưu tiên này. 

Thư Giao Thức Cấp Cứu Một lá thư có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe đưa ra các hướng dẫn chăm sóc cụ thể cho các nhà cung 
cấp dịch vụ cấp cứu. Ví dụ: Thư Giao Thức Cấp Cứu 
(tinyurl.com/4nu3pvjs). 

Biểu Mẫu Thông Tin Cấp Cứu Biểu Mẫu Thông Tin Cấp Cứu cho Nhu Cầu Đặc Biệt 
(tinyurl.com/227ure2k) là biểu mẫu được chấp nhận rộng 
rãi, cung cấp thông tin sức khỏe chi tiết về trẻ em hoặc thanh 
thiếu niên. 

 
 
 
 

http://orpolstregistry.wordpress.com/
https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EMSTRAUMASYSTEMS/EMSFORCHILDREN/Documents/EMSC%20Main%20Page/Health-Emergencies-Protocol-Letter.pdf
http://tinyurl.com/4nu3pvjs
https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EMSTRAUMASYSTEMS/EMSFORCHILDREN/Documents/EMSC%20Main%20Page/emergency-information-form.pdf
http://tinyurl.com/227ure2k
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Các nút quý vị sẽ thấy khi đăng ký: 

NÚT LƯU Ý 
 

 Trường bắt buộc. 
 

 Gửi biểu mẫu đăng ký. 
 

 
Xóa tất cả thông tin đã nhập và đóng biểu mẫu đăng ký. Không có thông tin 
nào được lưu. 

 

 Quay lại trang trước. 

 

 Di chuyển đến trang tiếp theo. 

 

 
Mở danh sách thả xuống một lựa chọn. 

 

 
Mở danh sách thả xuống nhiều lựa chọn. 

 

 

Chọn tất cả các mục trong danh sách thả xuống nhiều lựa chọn. 

 

 

Xóa tất cả các mục đã chọn trong danh sách thả xuống nhiều lựa chọn. 

 

 

Xóa bộ lọc kết quả trong danh sách thả xuống nhiều lựa chọn. 

 

 

Xác nhận các mục được chọn trong danh sách thả xuống. 

 

 

Hủy các mục đã chọn trong danh sách thả xuống. 

 

 
Cho phép bổ sung thông tin cho các trường cụ thể. Ví dụ: liên hệ khẩn cấp, 
địa chỉ thực tế. 

 

 Thu nhỏ một phần. 

 
 
 

www.herokidsregistry.org 
herokids@ohsu.edu 
Văn phòng làm việc: 833-770-4376 

http://www.herokidsregistry.org/
mailto:herokids@ohsu.edu

