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Ở xóm tôi có một vài cháu bị bệnh  quai bị, tôi rất lo con tôi bị lây bệnh. Mong bác sĩ cho biết
rõ về bệnh  này và cách phòng tránh?

      

Mai  Kim Xuyến  (Thanh Hóa)

  

Quai  bị là bệnh viêm tuyến nước bọt mang tai do virut quai bị gây ra, thường  gặp ở trẻ  từ 5
-15 tuổi. Bệnh lây lan qua đường hô hấp, gây tổn thương  ở tuyến nước bọt, tinh hoàn và hệ
thần kinh. Triệu chứng gồm: sốt cao  có thể lên đến 40oC, đau và sưng (không đỏ) một hoặc hai
bên góc hàm.  Sau 7-10 ngày các triệu chứng giảm dần và khỏi bệnh. Nếu biến chứng viêm 
tinh hoàn có biểu hiện: bệnh quai bị đã thuyên giảm, đột nhiên bệnh  nhân lại sốt cao 39-40oC,
tinh hoàn một hoặc hai bên sưng nóng đỏ đau,  khoảng 10 ngày sau triệu chứng này cũng
thuyên giảm và khỏi.

  

Điều  trị: trong thời gian bị bệnh phải nằm nghỉ, nhất là khi có sưng tinh  hoàn thì phải nghỉ
tuyệt đối. Chườm nóng vùng góc hàm. Dùng thuốc hạ  sốt, an thần, giảm đau, vitamin; viêm tinh
hoàn có thể dùng corticoid.  Súc miệng nước muối hoặc các dung dịch sát khuẩn. Ăn nhẹ thức
ăn dễ  nuốt. Nếu có biến chứng viêm tinh hoàn mà được điều trị kịp thời và đúng  cách thì
bệnh cũng khỏi không gây di chứng vô sinh. Phòng bệnh: cần  cách ly với người bệnh, nếu tiếp
xúc chăm sóc phải đeo khẩu trang; không  dùng chung khăn, chậu rửa mặt, dụng cụ ăn uống
với bệnh nhân; giữ vệ  sinh răng miệng. Tạo miễn dịch chủ động bằng vaccin và thụ động bằng
 globulin miễn dịch.
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