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Cùng với các bệnh truyền nhiễm khác như thủy đậu, sốt xuất huyết, viêm phổi, viêm phế quản...
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe trẻ em thì sốt virut cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ
phải nhập viện. Khi bị sốt virut, cơ thể trẻ trong tình trạng ốm yếu sẽ là cơ hội cho nhiều bệnh
truyền nhiễm khác xâm nhập.  Xuất phát từ vấn đề này mà những người làm lâm sàng truyền
nhiễm nhi khoa rất muốn các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về căn bệnh này.           

  Trẻ bị sốt virut thường là họng bị đỏ và phát ban trên da.
Ảnh: BV Nhi Đồng 1    

Nhận biết các dấu hiệu khi trẻ bị sốt virut

  

Sốt cao: Đây là biểu hiện thường gặp ở những trường hợp sốt do virut, thường từ 38-39oC, thậm
chí 40-41
o

C. Trong cơn sốt trẻ thường mệt mỏi và ít đáp ứng với các loại thuốc hạ sốt thông thường như
paracetamol... Khi hạ sốt trẻ lại tỉnh táo, chơi bình thường; đau mình mẩy: ở trẻ lớn thì đau cơ
bắp, trẻ thường kêu đau khắp mình, trẻ nhỏ có thể quấy khóc; đau đầu: một số trường hợp trẻ
có thể đau đầu nhưng vẫn tỉnh táo, không kích thích, vật vã.

  Viêm long đường hô hấp: Các biểu hiện viêm long đường hô hấp như ho, chảy nước mũi, hắt
hơi, họng có thể đỏ...  

Rối loạn tiêu hóa: Thường xuất hiện sớm nếu nguyên nhân gây sốt do virut đường tiêu hóa,
cũng có thể xuất hiện muộn hơn vài ngày sau khi sốt với đặc điểm là phân lỏng, không có máu,
chất nhày.

  

Viêm hạch: Đặc biệt là các hạch vùng đầu, mặt, cổ thường sưng to, đau có thể nhìn hoặc sờ
thấy.

  

Phát ban: Thường xuất hiện 2-3 ngày sau khi sốt, khi xuất hiện ban thì sẽ đỡ sốt. Viêm kết
mạc mắt:
Kết mạc mắt có thể đỏ, có dử mắt, chảy nước mắt.
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Nôn: Có thể trẻ nôn nhiều lần nhưng thường xuất hiện sau khi ăn.

  

Diễn biến của sốt virut

  

Cơ thể trẻ em do chưa có sức đề kháng cao nên rất dễ bị nhiễm bệnh, trong những ngày hè,
nhiều trẻ phải nhập viện do sốt virut là hiện tượng rất hay gặp tại khoa nhi các bệnh viện. Trong
điều kiện bình thường cũng có những virut ký sinh trên đường hô hấp, tiêu hóa... khi gặp điều
kiện thuận lợi chúng phát triển, xâm nhập cơ thể và gây bệnh.

  

Một số loại virut thường gây sốt như: Myxo virut, Coxackie, Entero virut, sởi, thủy đậu, virut viêm
não Nhật Bản... Virut có thể lây từ người này sang người khác, đặc biệt là nhiễm virut qua đường
hô hấp, tiêu hóa... có thể gây thành dịch. Một trong các triệu chứng nổi bật của tình trạng
nhiễm virut là sốt cao. Trong thuật ngữ y học thường gọi là sốt virut. Các triệu chứng trên thường
xuất hiện rất rầm rộ, sau 3-5 ngày sẽ giảm dần và mất đi, trẻ trở lại khỏe mạnh.

  

Các xét nghiệm cho thấy: Bạch cầu thường giảm hoặc bình thường. Huyết sắc tố bình thường.
CRP < 6mg/ml. Một số trường hợp có thể phân lập virut từ dịch ngoáy họng hoặc máu. Sử dụng
kỹ thuật PCR có thể giúp tìm virut trong dịch hầu họng, máu.

  

Xử trí và phòng ngừa sốt do virut ở trẻ

  

Đối với các bệnh do virut gây ra hầu hết chưa có thuốc đặc hiệu, chủ yếu là điều trị chứng, đối
với sốt virut ở trẻ em cũng vậy. Do đó các biện pháp thường áp dụng là:

  

Hạ sốt:  Thường dùng paracetamol liều 10mg/kg, 6 giờ/1 lần.

  

Chườm mát cho trẻ bằng khăn mát, lau khô mồ hôi, để trẻ nằm nơi thoáng mát, mặc quần áo
mỏng.
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Chống co giật:Nếu trẻ sốt cao trên 38,5oC thì dùng thuốc hạ sốt kèm theo thuốc chống co giật
theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là những trẻ có tiền sử co giật khi sốt cao.

  

Bù nước và điện giải: Khi sốt cao có thể gây ra tình trạng mất nước, rối loạn cân bằng điện giải
trong cơ thể. Nên dùng các thuốc có tác dụng bù lượng nước mất qua da và điện giải do sốt như
oresol, cháo muối nấu loãng.

  

Chống bội nhiễm:Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, nhỏ mắt, mũi bằng natriclorid 0,9%, tránh bội nhiễm
vi khuẩn đường hô hấp.

  

Dinh dưỡng: Cho trẻ ăn lỏng, dễ tiêu, giàu chất dinh dưỡng.

  

Vệ sinh: Vệ sinh cơ thể cho trẻ sạch sẽ, tắm bằng nước ấm trong phòng kín.

  

  Chú ý: Phải đưa trẻ đến khám ngay tại trung tâm y tế khi có các dấu hiệu sau: khi trẻ sốt cao
trên 38,5oC, đặc biệt là trên 39oC mà dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng. Lơ mơ, li bì, ngủ nhiều,
xuất hiện co giật, đau đầu liên tục và tăng dần, buồn nôn, nôn khan nhiều lần, sốt kéo dài trên 5
ngày.  

Sốt virut rất dễ gây thành dịch nên khi trẻ bị nhiễm bệnh cần cách ly với trẻ khác và giữ ấm
cho trẻ. Không nên cho trẻ ốm đến trường vì dễ lây cho nhiều trẻ khác. Trong số những loại
bệnh do virut gây nên hiện đã có vaccin phòng bệnh như viêm não Nhật Bản, sởi, quai bị,
Rubella, các bậc cha mẹ nên đưa con em đi tiêm chủng đúng lịch tại các cơ sở y tế. Tiêm
chủng là biện pháp phòng bệnh tốt nhất hiện nay, không chỉ phòng cho bản thân trẻ tiêm mà
còn tạo độ miễn dịch cho cả cộng đồng.

  ThS. Đỗ Kiều Hoa /Sức Khỏe 360  <p> </p>
<p>
<div style="border-width: 0px; margin: 0pt 15px 5px 0px; padding: 0px; float: left; width: 150px;"
align="center"><img src="http://www.suckhoe360.com/images/stories/Benhtreem/sot-vi-rut.jpg"
alt="Trẻ bị sốt virut thường là họng bị đỏ và phát ban trên da." title="Trẻ bị sốt virut thường là
họng bị đỏ và phát ban trên da." width="150" border="0" height="127" hspace="6" />
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<div>Trẻ bị sốt virut thường là họng bị đỏ và phát ban trên da.<br />Ảnh: BV Nhi Đồng 1</div>
</div>
</p>
Cùng với các bệnh truyền nhiễm khác như thủy đậu, sốt xuất huyết, viêm phổi, viêm phế quản...
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe trẻ em thì sốt virut cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ
phải nhập viện. Khi bị sốt virut, cơ thể trẻ trong tình trạng ốm yếu sẽ là cơ hội cho nhiều bệnh
truyền nhiễm khác xâm nhập.  Xuất phát từ vấn đề này mà những người làm lâm sàng truyền
nhiễm nhi khoa rất muốn các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
<hr id="system-readmore" />
<p><strong>Nhận biết các dấu hiệu khi trẻ bị sốt virut</strong></p>
<p>Sốt cao: Đây là biểu hiện thường gặp ở những trường hợp sốt do virut, thường từ
38-39<sup>o</sup>C, thậm chí 40-41<sup>o</sup>C. Trong cơn sốt trẻ thường mệt mỏi và ít
đáp ứng với các loại thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol... Khi hạ sốt trẻ lại tỉnh táo,
chơi bình thường; đau mình mẩy: ở trẻ lớn thì đau cơ bắp, trẻ thường kêu đau khắp mình, trẻ
nhỏ có thể quấy khóc; đau đầu: một số trường hợp trẻ có thể đau đầu nhưng vẫn tỉnh táo,
không kích thích, vật vã.</p>
<p><em><span style="color: #008000;"><strong>Viêm long đường hô
hấp:</strong></span></em> Các biểu hiện viêm long đường hô hấp như ho, chảy nước mũi, hắt
hơi, họng có thể đỏ...</p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #008000; font-size: x-small;"><strong><em>Rối loạn
tiêu hóa:</em></strong></span> Thường xuất hiện sớm nếu nguyên nhân gây sốt do virut
đường tiêu hóa, cũng có thể xuất hiện muộn hơn vài ngày sau khi sốt với đặc điểm là phân lỏng,
không có máu, chất nhày.</p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #008000; font-size: x-small;"><strong><em>Viêm
hạch:</em></strong></span> Đặc biệt là các hạch vùng đầu, mặt, cổ thường sưng to, đau có
thể nhìn hoặc sờ thấy.</p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #008000; font-size: x-small;"><strong><em>Phát
ban:</em></strong></span> Thường xuất hiện 2-3 ngày sau khi sốt, khi xuất hiện ban thì sẽ đỡ
sốt.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><em>Viêm kết mạc mắt:
</em></strong></span>Kết mạc mắt có thể đỏ, có dử mắt, chảy nước mắt.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><em>Nôn: </em></strong></span>Có thể trẻ nôn
nhiều lần nhưng thường xuất hiện sau khi ăn.</p>
<p><strong>Diễn biến của sốt virut</strong></p>
<p>Cơ thể trẻ em do chưa có sức đề kháng cao nên rất dễ bị nhiễm bệnh, trong những ngày
hè, nhiều trẻ phải nhập viện do sốt virut là hiện tượng rất hay gặp tại khoa nhi các bệnh viện.
Trong điều kiện bình thường cũng có những virut ký sinh trên đường hô hấp, tiêu hóa... khi gặp
điều kiện thuận lợi chúng phát triển, xâm nhập cơ thể và gây bệnh.</p>
<p>Một số loại virut thường gây sốt như: Myxo virut, Coxackie, Entero virut, sởi, thủy đậu, virut
viêm não Nhật Bản... Virut có thể lây từ người này sang người khác, đặc biệt là nhiễm virut qua
đường hô hấp, tiêu hóa... có thể gây thành dịch. Một trong các triệu chứng nổi bật của tình
trạng nhiễm virut là sốt cao. Trong thuật ngữ y học thường gọi là sốt virut. Các triệu chứng trên
thường xuất hiện rất rầm rộ, sau 3-5 ngày sẽ giảm dần và mất đi, trẻ trở lại khỏe mạnh.</p>
<p>Các xét nghiệm cho thấy: Bạch cầu thường giảm hoặc bình thường. Huyết sắc tố bình
thường. CRP &lt; 6mg/ml. Một số trường hợp có thể phân lập virut từ dịch ngoáy họng hoặc
máu. Sử dụng kỹ thuật PCR có thể giúp tìm virut trong dịch hầu họng, máu.</p>
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<p><strong>Xử trí và phòng ngừa sốt do virut ở trẻ</strong></p>
<p>Đối với các bệnh do virut gây ra hầu hết chưa có thuốc đặc hiệu, chủ yếu là điều trị chứng,
đối với sốt virut ở trẻ em cũng vậy. Do đó các biện pháp thường áp dụng là:</p>
<p><strong><span style="color: #008080;"><em>Hạ sốt:</em></span><span style="color:
#008000;"> </span></strong> Thường dùng paracetamol liều 10mg/kg, 6 giờ/1 lần.</p>
<p>Chườm mát cho trẻ bằng khăn mát, lau khô mồ hôi, để trẻ nằm nơi thoáng mát, mặc quần
áo mỏng.</p>
<p><strong><span style="color: #008080;"><em>Chống co giật:</em></span></strong>Nếu
trẻ sốt cao trên 38,5oC thì dùng thuốc hạ sốt kèm theo thuốc chống co giật theo chỉ định của
bác sĩ, đặc biệt là những trẻ có tiền sử co giật khi sốt cao.</p>
<p><strong><span style="color: #008080;"><em>Bù nước và điện giải:</em></span></strong>
Khi sốt cao có thể gây ra tình trạng mất nước, rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể. Nên
dùng các thuốc có tác dụng bù lượng nước mất qua da và điện giải do sốt như oresol, cháo
muối nấu loãng.</p>
<p><strong><span style="color: #008080;"><em>Chống bội nhiễm:</em></span></strong>Vệ
sinh sạch sẽ cho trẻ, nhỏ mắt, mũi bằng natriclorid 0,9%, tránh bội nhiễm vi khuẩn đường hô
hấp.</p>
<p><strong><span style="color: #008080;"><em>Dinh dưỡng:</em></span></strong> Cho trẻ
ăn lỏng, dễ tiêu, giàu chất dinh dưỡng.</p>
<p><span style="color: #008080;"><strong><em>Vệ sinh: </em></strong></span>Vệ sinh cơ
thể cho trẻ sạch sẽ, tắm bằng nước ấm trong phòng kín.</p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Chú ý:</strong> Phải đưa trẻ
đến khám ngay tại trung tâm y tế khi có các dấu hiệu sau: khi trẻ sốt cao trên
38,5<sup>o</sup>C, đặc biệt là trên 39<sup>o</sup>C mà dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng.
Lơ mơ, li bì, ngủ nhiều, xuất hiện co giật, đau đầu liên tục và tăng dần, buồn nôn, nôn khan
nhiều lần, sốt kéo dài trên 5 ngày.</span></p>
<p>Sốt virut rất dễ gây thành dịch nên khi trẻ bị nhiễm bệnh cần cách ly với trẻ khác và giữ ấm
cho trẻ. Không nên cho trẻ ốm đến trường vì dễ lây cho nhiều trẻ khác. Trong số những loại
bệnh do virut gây nên hiện đã có vaccin phòng bệnh như viêm não Nhật Bản, sởi, quai bị,
Rubella, các bậc cha mẹ nên đưa con em đi tiêm chủng đúng lịch tại các cơ sở y tế. Tiêm
chủng là biện pháp phòng bệnh tốt nhất hiện nay, không chỉ phòng cho bản thân trẻ tiêm mà
còn tạo độ miễn dịch cho cả cộng đồng.</p>
<p align="right"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">ThS. Đỗ Kiều
Hoa/</span>Sức Khỏe 360</p>
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