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Nguyên nhân chính lại là do những bó hoa sinh nhật gây dị ứng khiến trẻ cay mắt, khó thở...     
   

Mẹ sinh nhật, con suýt nhập viện 

  Ngày 7/7 là sinh nhật của chị Hoa, mẹ bé Nguyễn Mạnh Quân, 8 tháng tuổi, nhà ở phường
Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi khách ra về, chị Hoa lựa những bông hoa Ly thơm
ngát cắm vào một bình to để giữa phòng khách và một bình hoa nhỏ để trong phòng ngủ.     S
áng hôm sau, lúc vệ sinh cho con trai, chị Hoa hốt hoảng vì khắp người con nổi mẩn những
chấm dát nhỏ li ti màu đỏ. Đang định cho con đi khám da liễu, chồng chị Hoa sực nhớ “thủ
phạm” có thể là bình hoa Ly vừa cắm đêm qua nên đem đi vứt.
 
 
Thấy hoa vẫn còn tươi, tiếc của, chị Hoa lại mang lên cho nhà hàng xóm cùng khu chung cư.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, khổ chủ được cho bình hoa ngào ngạt hương sắc đó đã vác trả lại, vì
cả hai cậu con trai trong gia đình họ cũng có biểu hiện mẩn ngứa, hắt hơi, sổ mũi và chảy nước
mắt giống hệt bé Mạnh Quân.
 
 
Không chỉ trẻ em mới có biểu hiện dị ứng với phấn hoa, ngay cả người lớn cũng rất dễ là nạn
nhân của những loại hoa đậm đà hương sắc. Một sinh viên đang du học ở Nhật Bản đăng trên
blog của mình (NTNga blog) về những “mệt mỏi” khi bị phấn hoa “tấn công” như sau: “Hôm nay
đi khám bệnh, ông bác sĩ bảo mình bị dị ứng phấn hoa sugihana. Ở Nhật Bản, cứ trung bình 10
người thì có 1 người bị dị ứng phấn hoa. Những tối như tối hôm qua thì thật là kinh hoàng. Cứ
đặt lưng xuống là hai lỗ mũi tịt mít lại, không làm sao mà thông được. Thở bằng mồm thì lại đau
họng ngay lập tức, không dám đi ngủ mà thở bằng mồm.
 
 
Thế là thành một trận chiến giữa cái mồm và cái mũi. Mắt thì ngứa, cay xè, nước mắt chảy tùm
lum. Nằm nhắm mắt một lúc là hết mở mắt luôn, vì nước mắt nó đọng cứng lại quanh viền mắt.
Sáng đến trường vẫn không thở nổi, mắt sưng vù, đỏ, không mở ra được, phải chạy ngay đến
bác sĩ. Sau đó, ông ta kê cho đơn thuốc gồm 1 lọ thuốc nhỏ mắt, 1 tuýp thuốc mỡ để bôi xung
quanh mắt cho đỡ sưng. Tất nhiên là không thể thiếu thuốc xịt mũi. Về ký túc xá, bôi thêm
thuốc mỡ nữa, thế là mình hồi phục được đến 80%...”.
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    Hoa càng nhiều nhụy, càng dễ gây dị ứng.  Cắm hoa trong phòng kín dễ gây dị ứng  Theo TS Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Viện Da liễu Quốc gia, dị ứng phấn hoa là một thểtrong các bệnh viêm da tiếp xúc. Dị ứng phấn hoa thường hay gặp ở các vùng nông thôn. Ởthành phố, nếu cắm hoa trong các phòng nhỏ, đóng kín cửa cũng dễ bị dị ứng phấn hoa.     Loài hoa thơm, nhiều nhụy càng có nguy cơ dị ứng cao hơn cho trẻ. Biểu hiện của dị ứng phấnhoa là những chấm dát nhỏ li ti, mẩn khắp người, rất ngứa ngáy. Với trẻ nhũ nhi, do chưa tự taygãi ngứa được nên bé rất khó chịu và thường quấy khóc.       Người bị viêm kết mạc dị ứng không nên trồng hoa, cắm hoa tươi trong nhà. Khi ra ngoài nên đeo kính để tránh phấn hoa bay vào mắt. Trong trường hợp bị phấn hoa dính vào mắt có thể dùng các loại thuốc rửa mắt nhỏ trôi hết phấn hoa.        Một biểu hiện nữa của dị ứng phấn hoa là viêm mũi dị ứng, có triệu chứng điển hình như:Hắt hơi, sổ mũi, tắc mũi kéo dài, thường kèm theo bội nhiễm. Với bệnh viêm mũi dị ứng dophấn hoa, người bệnh thường hắt hơi từng cơn dài trong nhiều giờ, nước mũi trong, nhiều, ngạtmũi, có cảm giác ngứa khó chịu, nhức đầu, đôi khi cảm giác căng ở vùng xoang mặt, cảm giácrát bỏng ở kết mạc, vòm họng, mắt đỏ, nước mắt giàn giụa, sợ ánh sáng, cơn xuất hiện nhiềulần trong ngày, tối dịu đi. Các triệu chứng nặng thêm khi bệnh nhân đi ra ngoài, dạo phố hoặcvề nông thôn.   Không chỉ viêm mũi, phấn hoa còn là một trong những thủ phạm gây nên bệnh viêm kết mạc ởmắt. Theo bác sĩ Vũ Tuệ Khanh, Khoa Kết giác mạc - Bệnh viện Mắt Trung ương, với nhữngngười bị dị ứng phấn hoa, chỉ cần ít bụi phấn hoa bay vào mắt sẽ khiến mắt bị đỏ, ngứa,khiến người bệnh chỉ muốn dụi mắt, nhưng càng dụi càng thấy ngứa hơn.  Cũng theo TS Trần Văn Tiến, khi bị dị ứng phấn hoa chỉ cần loại bỏ hoàn toàn hoa ở trongnhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế gãi ở những chỗ mẩn ngứa cũng có thểkhiến người bệnh tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu đã loại bỏ hoa mà cơ thể vẫn tiếp tục nổitừng vùng những chấm dát nhỏ li ti mẩn ngứa thì cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để điều trịvì phác đồ điều trị dị ứng phấn hoa rất đơn giản, dễ dàng. Nhưng nếu tự mua thuốc bôi hoặcđể bệnh nhân gãi nhiều gây trầy xước da rất dễ dẫn đến bội nhiễm.     Theo GĐ&XH
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