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Nhiễm giun đường ruột là tình trạng khá phổ biến ở các nước đang phát triển trong vùng
nhiệt đới, do khí hậu nóng ẩm, tập quán ăn uống, vệ sinh môi trường kém. Hậu quả của
nhiễm giun đường ruột làm cho trẻ biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng và thiếu máu.

  

Các loại giun thường gây bệnh ở trẻ em:

      

  

Giun đũa. ở nước ta, trẻ em bị nhiễm giun đũa chiếm tới 80-90%. Giun đũa sống ở ruột non của
người, giun cái đẻ trứng, trứng theo phân ra ngoài gây ô nhiễm đất, nước. Qua nước, thức ăn,
tay bẩn ấu trùng vào cơ thể và trở thành giun trưởng thành. Giun có thể sinh sản tới hàng trăm
con trong ruột gây tắc ruột hoặc di chuyển vào đường gan – mật gây áp-xe gan. Trẻ bị nhiễm
giun đũa thường đau bụng vùng quanh rốn, nôn ra giun, đi ngoài ra giun, bụng ỏng, gầy yếu.
Nếu trẻ đau bụng dữ dội và kéo dài thường là biến chứng của giun như giun chui đường mật, tắc
ruột…

  

Giun kim. Sống ở ruột già, giun cái đẻ trứng ngay ở hậu môn gây ngứa hậu môn, trẻ gãi giun
qua tay lên miệng gây tái nhiễm giun rất nhanh. Khi trẻ bị nhiễm giun kim thường khó ngủ hay
quấy khóc do ngứa hậu môn, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, phân lỏng, có thể nhìn thấy
giun kim ở hậu môn hoặc trong phân.

  

Giun móc. Trẻ em nhiễm giun móc chiếm khoảng 10%. Giun móc ký sinh ở tá tràng, miệng bám
vào niêm mạc ruột để hút máu, trung bình mỗi ngày, một con giun móc có thể hút 0,2ml máu.
Ðường lây nhiễm giun móc chủ yếu qua miệng do ăn phải ấu trùng từ rau sống, tay bẩn, đất bụi
và qua da. Trẻ nhiễm giun móc thường đau bụng vùng trên rốn, phân đen, thiếu máu từ từ, da
xanh niêm mạc nhợt. Trường hợp nhiễm nặng dễ gây thiếu máu nặng, suy tim và có thể tử vong
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nếu không được điều trị kịp thời.

  

Xử trí: Cần tẩy giun cho trẻ nếu xét nghiệm phân có nhiễm trứng giun hoặc khi thấy trẻ nôn ra
giun, đi ngoài ra giun, ngứa hậu môn… Và khi có biến chứng giun chui ống mật, nhiễm trùng
đường mật, áp-xe gan, tắc ruột do giun.

  

Tẩy giun bằng các loại thuốc có tác dụng trên nhiều loại giun, ít độc, ít tác dụng phụ, không cần
bắt trẻ nhịn ăn, không cần phải dùng thuốc tẩy.

  

Mebendazol 500mg. Uống 1 lần duy nhất. Liều lượng thuốc không phụ thuộc vào tuổi và cân
nặng. Không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai.

  

Albendazol 400mg. Uống 1 lần duy nhất. Nếu nhiễm giun móc nặng có thể dùng 2 ngày liền
mỗi ngày 400mg. Không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai.

  

Phòng bệnh giun:

  

Tăng cường vệ sinh cá nhân

  
  

- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đại tiện.

  

- Ăn chín, uống nước đã đun sôi, nếu ăn rau sống phải rửa sạch.

  

- Không đi chân đất, tránh ấu trùng giun móc chui qua da.
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Vệ sinh môi trường

  
  

- Quản lý phân chặt chẽ, sử dụng hố xí hợp vệ sinh, chỉ đi đại tiện vào hố xí, trẻ nhỏ ỉa vào bô,
không dùng phân tươi để bón.

  

- Sử dụng nguồn nước sạch.

  

- Xử lý rác hợp vệ sinh.

    

Tẩy giun định kỳ

  

Tẩy giun cho trẻ trên 2 tuổi 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần.

  

Theo PGS. Ðào Ngọc Diễn – Sức Khoẻ & Đời Sống
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