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Nhiều phụ huynh thấy con bị tiêu chảy cho trẻ uống thuốc cầm tiêu chảy mua ở các hiệu thuốc.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, hành động này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.   
     Suýt tắc ruột vì uống thuốc cầm tiêu chảy    Đó là trường hợp của bé Bùi Thu Hà, 20 tháng
tuổi, ở thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.     Ch
ị Hồng, mẹ bé Hà cho biết, 1 tuần trước đây, bé Hà bị nôn ói và tiêu chảy 4- 5 lần/ngày. Vì
đang là mùa gặt, chị không có thời gian đưa con đến bệnh viện khám. Chị Hồng đã tự chữa
cho con bằng cách nghiền nhỏ 2 viên thuốc cầm tiêu chảy của người lớn (thông thường người
lớn uống từ 5- 10 viên/lần) pha loãng vào nước cho con gái uống.
 
 
Sau vài cữ thuốc, bé Hà có chuyển biến không đi ngoài nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, chỉ
sau 2 ngày thuyên giảm bệnh tiêu chảy, bé bỏ ăn và bụng ngày càng chướng to, sờ thấy rất
cứng. Chị Hồng vội đưa con đến phòng khám gần nhà, các bác sĩ cho biết con gái chị suýt bị
tắc ruột do phân ứ không bài xuất ra ngoài được.
 
 
GS.TS Nguyễn Thu Nhạn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trường hợp ứ
phân trong ruột ở trẻ có thể dẫn đến tình trạng viêm, tắc ruột, thủng ruột, thậm chí tử vong nếu
để lâu ngày. Tương tự, bác sĩ Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng 1,
TP HCM cũng cho rằng, tiêu chảy ở trẻ em đa phần do nhiễm trùng đường ruột. Đi ngoài phân
lỏng cũng là cách giúp trẻ thải trừ vi trùng, chất độc ở đường ruột. Các thuốc cầm tiêu chảy là
những loại thuốc làm giảm nhu động ruột, liệt ruột khiến phân không được thải ra ngoài trong khi
trẻ vẫn bị “tiêu chảy”. Nếu phân ứ lại trong ruột sẽ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Vì vậy,
tuyệt đối không được sử dụng các loại thuốc cầm tiêu chảy đối với trẻ em.
 
 
 

 1 / 2



Dùng thuốc cầm tiêu chảy, trẻ dễ bị tắc ruột  - UGroup | UG Health
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2009 05:53

      Chú ý khi trẻ miệng khô, khóc không ra nước mắt    Cũng theo bác sĩ Hoàng Lê Phúc, nếutrẻ bị tiêu chảy không mất nước có thể điều trị tại nhà và tái khám theo hướng dẫn của nhânviên y tế. Tuy nhiên, trẻ cần phải được theo dõi chặt chẽ số lần, số lượng, màu sắc của phân vàkhả năng ăn, uống bù nước. Thông thường, nếu trẻ đi ngoài phân lỏng, không đàm máu thìbệnh thường kéo dài trung bình từ 5- 7 ngày, sau đó tự giới hạn. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất củatiêu chảy ở trẻ nhỏ là do mất nước và muối, có thể tử vong nếu không được bù nước thích hợpvà kịp thời. Vì vậy, cần đưa trẻ đến viện ngay nếu thấy trẻ lâm vào tình trạng sốt cao liên tục,co giật, nôn ói nhiều, không ăn uống được, chướng bụng... Hoặc khi cha mẹ thấy trẻ có dấuhiệu chuyển bệnh nặng hơn vì tiêu chảy có thể là biểu hiện của một bệnh khác nặng hơn ởngoài đường tiêu hoá.   Ngoài ra, một trong những dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng của trẻ được GS.TS Nguyễn ThuNhạn đặc biệt lưu ý các bậc cha mẹ như: Mắt hõm sâu, miệng cực kỳ khô, khát nước, khóckhông thấy nước mắt, tiểu tiện ít, không muốn ăn và uống nước, nôn mửa nhiều lần, trong 1- 2giờ đồng hồ đại tiện ra nước nhiều lần, trong phân có máu thì phải đưa đến viện cấp cứu ngay.  Để tránh mất nước, cha mẹ nên cho trẻ uống thêm nhiều nước sôi, nước khoáng, nước dừatươi. Có thể dùng dung dịch Oresol (ORS) nhưng chỉ uống sau tiêu chảy và theo sự hướng dẫncủa nhân viên y tế. Trẻ bị tiêu chảy càng cần được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không nênkiêng cữ hoặc thay đổi chế độ ăn của trẻ. Trong trường hợp trẻ không ăn được nhiều do mệt vìmất nước, các bậc cha mẹ nên chia nhỏ bữa ăn và cho trẻ ăn những thức ăn lỏng, mềm, đútchậm vì trẻ dễ nôn ói. Không nên cho trẻ uống nước giải khát công nghiệp có nhiều đường, gas.Bác sĩ Phúc cho biết thêm, bệnh tiêu chảy lây qua đường phân - miệng nên để phòng ngừa, cácbậc cha mẹ nên giữ vệ sinh ăn uống. Nên cho trẻ ăn uống bằng ly, chén muỗng để dễ vệ sinh.Không nên cho trẻ bò lê trên sàn nhà, không nên cho trẻ ngậm tay hoặc ngậm đồ chơi.                Theo GS.TS Nguyễn Thu Nhạn, mặc dù vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ không giống vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm ở người lớn, nhưng lại là một trong những căn bệnh có nguy cơ mắc bệnh cao nhất và tỷ lệ tủ vong cao nhất ở trẻ em. Bệnh tiêu chảy ở trẻ em thường diễn ra quanh năm, nhưng tỷ lệ phát sinh bệnh nhiều nhất vào mùa hè, thu         Theo Gia đình
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