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Quai bị là một bệnh truyền nhiễm do virut gây ra, bệnh  thường xảy ra vào mùa đông xuân khi
tiết trời mưa, lạnh, độ ẩm cao. Bệnh  hay gặp ở trẻ em từ 5-10 tuổi, bệnh lây nhanh ở các lớp
học, nhà trẻ  mẫu giáo. Có khi người lớn cũng mắc ở các vùng dân trí thấp, vệ sinh  kém. Bệnh
lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp như nói chuyện,  ho, hắt hơi, virut khuyếch tán trong
không khí nên dễ thành dịch. Theo  quan niệm của Đông y cho rằng, đây là dịch độc xâm
nhập vào cơ thể qua  mũi, miệng vào kinh thiếu dương, đi theo đởm kinh ra ngoài phát bệnh. 
Đởm và can có quan hệ biểu lý tạng phủ, nên có các triệu chứng của can  và kinh can kèm theo
viêm tinh hoàn, sốt cao co giật... Chính vì vậy,  nên khi bị quai bị thường có biến chứng viêm
tinh hoàn dẫn đến teo tinh  hoàn và vô sinh sau này.

      

Triệu chứng của  quai bị xuất hiện nhanh, rầm rộ. Sau một đêm ngủ, sáng ra đã thấy má  sưng
ở quai hàm, có thể một hoặc hai bên cùng một lúc, sưng ngày càng  to, rất nóng và đau, sờ thấy
rắn, người có sốt, đau đầu, mệt mỏi, không  muốn ăn, nhai đau nên chỉ nuốt chửng. Môi khô,
lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng,  người háo nhiệt, khát nước nhiều. Bệnh kéo dài từ 7-15 ngày có khi hơn. 
Trường hợp nặng còn sốt cao, mê sảng, viêm tuyến mang tai, viêm tinh  hoàn, đau đầu dữ dội,
nôn thốc nôn tháo...
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Phương pháp điều trị: Chống viêm, thanh nhiệt, giải  độc, chỉ thống.

  

Bài 1: Sài đất 20g, bồ  công anh 16g, kinh giới, kim ngân, thổ phục linh mỗi thứ 12g, chỉ xác 
8g, cam thảo nam 8g, bạc hà 6g. Sắc uống ngày một thang chia 3 lần.

  

Bài 2: Bồ công anh 16g, hạ khô thảo, kim ngân, sài  hồ, mỗi thứ 12g, ngưu bàng tử, liên kiều,
hoàng cầm mỗi thứ 8g. Sắc uống  ngày một thang chia 3 lần.

  

Bài 3: Thạch  cao 16g, ngưu bàng, cát căn mỗi thứ 12g, thăng ma, hoàng cầm, liên  kiều, cát
cánh, thiên hoa phấn mỗi thứ 8g, cam thảo 4g. Sắc uống ngày  một thang, chia 3 lần.

  

Nếu có viêm  tinh hoàn dùng thêm hạt vải 12g, khổ luyện tử 8g.

  

Tại chỗ vùng mang tai dùng hạt gấc mài với dấm bôi vào chỗ viêm  ngày 3-4 lần.

  

Để bệnh nhân nghỉ ngơi tuyệt đối,  tránh đi lại nhiều đề phòng biến chứng. Ăn uống chất mềm,
đủ dinh dưỡng  để bệnh mau chóng bình phục.

  

Khi có đau bụng  dưới ở trẻ gái hoặc đau tinh hoàn ở trẻ trai cần dùng kháng sinh theo  chỉ
định của thầy thuốc.

 2 / 2


