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Viêm phế quản là chứng bệnh dễ gặp ở bé sơ sinh lúc thời tiết giao mùa. Cha mẹ nên lưu ý để
phát hiện và tìm cách điều trị phù hợp cho bé.

  

Dấu hiệu

  

Bé thường bị ho, hắt hơi, chảy nước mũi kèm theo dấu hiệu sốt nhẹ hoặc không. Bạn nên lưu ý
vì sốt không phải triệu chứng đặc trưng của bệnh. Trên thực tế có rất nhiều bé mắc viêm phế
quản mà không bị sốt hoặc chỉ bị sốt nhẹ.

  

Bé có thể xuất hiện những cơn ngày một kéo dài, nhất là về nửa đêm hoặc gần sáng. Khi ấy, bé
thường thở khò khè hoặc khó thở, bú kém, hay bị nôn trớ. Nếu bệnh nặng hơn, bé sẽ có dấu
hiệu thở hổn hển từng nhịp, bú rất kém, tinh thần sa sút, không muốn chơi đùa…
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Bạn nên dùng nước muối sinh lý nhỏ mũi cho bé trước mỗi bữa ăn

  

 

  

Nguyên nhân

  

- Do thay đổi thời tiết; nhiễm trùng đường hô hấp.

  

- Do dị ứng khói thuốc lá, phấn hoa, lông (chó, mèo), thức ăn, hóa chất, một số loại thuốc…

  

Khi nào cần đưa bé đi khám?

  

Nên đưa bé đến bác sĩ ngay nếu bạn phát hiện thấy bé có các biểu hiện: sốt cao, cánh mũi thở
phập phồng, bé thở mạnh khiến bụng hóp lại, nhịp thở nhanh… Dấu hiệu nguy kịch là bé bị
tím tái môi hoặc đầu ngón tay.

  

Nếu để lâu, viêm phế quản ở bé sẽ để lại những biến chứng nguy hiểm như gây suy hô hấp.

  

Điều trị 

  

Nếu bệnh nhẹ, bác sĩ khuyến cáo không nên dùng kháng sinh cho bé. Phương pháp chữa trị
chủ yếu là làm long đờm, ăn uống đầy đủ. Nếu được chăm sóc tốt, nhiều bé sẽ tự khỏi sau đó
vài ba ngày.
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Giai đoạn này, bạn nên tăng cường cho bé bú mẹ. Nếu bé đã bước vào tuổi ăn dặm, bạn nên
cho bé ăn loãng hơn thường ngày. Nên bổ sung lượng nước theo nhu cầu hàng ngày của bé.
Nước đun sôi để nguội, nước hoa quả hoặc nước cháo… cũng rất tốt cho bé trong trường hợp
này.

  

Nên cho bé ăn những loại thức ăn dễ tiêu, ít chất béo, ít chất ngọt và chia thành nhiều bữa nhỏ
trong ngày. Trước bữa ăn, bạn nên nhỏ mũi cho bé (dùng nước muối sinh lý hoặc thuốc nhỏ mũi
dành cho bé) để làm thông mũi bé. Nhỏ mỗi lần 3 - 4 giọt, mỗi ngày 2 - 3 lần (hoặc tham khảo
hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì thuốc nhỏ mũi). Sau đó, bạn      có thể dùng khăn mềm lau
khô.

  

Trường hợp bé bị sốt, bạn không nên ủ ấm bé quá kỹ. Mặc cho bé những loại quần áo rộng rãi,
thoáng mát, có thể dùng nước mát chườm nhẹ vùng nách, cổ, bẹn bé. Nếu bé sốt cao, bạn có
thể dùng paracetamol để hạ sốt nhưng nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng và cách thức
sử dụng.

  

Cách phòng tránh

  

Cha mẹ nên vệ sinh cơ thể, đặc biệt là khu vực tai, mũi, họng cho bé hàng ngày. 

  

Tránh các tác nhân gây dị ứng và cách ly bé với môi trường khói thuốc, hóa chất hoặc không
nên để bé tiếp xúc với chó, mèo. Thậm chí, nhiều bé có tiền sử dị ứng với lông chó, mèo cũng
có nguy cơ mắc chứng viêm phế quản khi chơi với thú nhồi bông.

  

Bạn nên vệ sinh tay sạch sẽ khi bế hoặc cho bé bú.

  

Nếu trong gia đình bạn có người mắc bệnh hen suyễn, nên cách ly bé với người đó.

  

Phòng ngủ của bé cần được đặc biệt thông thoáng, trong lành. Không nên trải thảm trong
phòng bé. Nên thường xuyên giặt chăn, ga, gối dành cho bé, sau đó phơi nắng thật khô. 
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BS. TRẦN QUỐC NINH

  

Theo SKĐS
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