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Một bé trai 6 tháng tuổi tại TP HCM đã phải nhập viện trong tình trạng mê man, cơ thể tím tái vì
bị sặc cháo.            

Bệnh nhi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Nguồn: Vnexpress)  
      Trong khi được người lớn bón cháo, bé trai 6 tháng tuổi tại TP HCM đã bị ho và sặc cháo
đến nỗi người mê man, tím tái. Rất may, ngay sau đó bé đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại
Bệnh viện Nhi Đồng 1, được chẩn đoán bị thiếu oxy não và phổi bị tổn thương trầm trọng.  

Sau khi cấp cứu và được điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện nay bé trai đã
dần dần bình phục.

  

Tuy nhiên, đây là trường hợp rất may mắn vì được cấp cứu kịp thời. Theo các bác sỹ, rất nhiều
tai nạn do ăn uống gây nguy hiểm cho trẻ, thậm chí là tử vong. Hầu hết các ca sặc, nghẹn thức
ăn đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhiều trường hợp quá muộn rất đáng tiếc. Đặc
biệt, nếu là trẻ dưới 5 tuổi bị  nghẹn thạch thì khả năng tử vong rất cao. Những tai nạn này
thường đến do sự bất cẩn của người lớn.

  Để đề phòng trẻ bị nghẹn, sặc thức ăn, người lớn không nên ép trẻ ăn khi chúng không muốn
ăn, không cho trẻ ăn lúc bé đang khóc, cho trẻ ăn từng miếng nhỏ và chờ trẻ nuốt hết mới bón
tiếp. Tránh cho trẻ dưới 5 tuổi tự bốc ăn, ăn các thức ăn khó nuốt, nhất là không nên cho trẻ ăn
thạch. Không bón đồ ăn cho trẻ khi bé đang nằm, cần giữ bé tư thế ngồi thẳng, giữ cao đầu.
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