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Chương 3. Đảm bảo an toàn cho trẻ

CHƯƠNG 3

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRỄ
#

I. CẤP cứu BỎNG

1. Đại cưong

Trẻ em, nhất là lứa tuổi mầm non do tò mò, thích tìm hiểu 
môi trường xung quanh nên dễ bị bỏng. Mặt khác, do đặc điểm da 
của trẻ mỏng, mềm, sức đề kháng còn yếu nên khi trẻ bị bỏng 
thường dê bị bỏng nặng và để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Bỏng có thế gây tổn thương da, tổ chức dưới da, niêm mạc 
đường hô hấp, đường tiêu hoá. Bỏng có thể làm mất huyết 
tương, mât nưóc, mất muối gây sôc (choáng). Các tổ chức bị 
hoại tử do bỏng có thể gây nhiễm độc.

2. Nguyên nhân

Bỏng có thể do nhiều nguyên nhân gây nên.

- Do nhiệt:

Đây là nguyên nhân thường gặp nhất ở trẻ em. Khi da trẻ 
tiếp xúc ở nhiệt độ trên 50°c trong thòi gian khoảng 1 phút là bị 
bỏng. Khi tiếp xúc ở nhiệt độ từ 70°c trở lên thì bòng ngay.

Nguồn nhiệt gây bỏng cho trẻ thường gặp: nước sôi, thức 
ăn nóng, cơm, canh, bột, cháo nóng. Đồ dùng nóng (bàn là), do 
lửa, hơi nóng...
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Phòng bệnh và đảm bào an toàn cho trẻ

- Do hoá chất:

Axit, kiềm... vôi mới tôi vừa gây bỏng do nhiệt, vừa gây 
bỏng do kiềm.

- Bỏng do điện

- Bỏng do tia phóng xạ.

2. Triệu chứng

2.2. Toàn thân

Trẻ la hét, khóc thét, hô't hoảng, vã mồ hôi. Trẻ có thể 
choáng do đau đón, do mất nươc, mất muôĩ. Nếu xử lý không 
tôt, những ngày sau tổ chức bị bỏng có thể bị nhiêm khuẩn làm 
trẻ sốt cao, vết bỏng có mủ.

2.2. Triệu chứng tại chõ

Tại nai bị bỏng, da của trẻ bị tổn thương.

- Dựa vào mức độ tổn thương ở da, chia làm 3 độ:

+ Bỏng độ 1 (bòng nông): Bỏng chỉ ở phần biểu bì, vùng da 
bị bỏng đỏ hoặc tím, ấn vào trắng và đau rát.

+ Bỏng độ 2 (bòng sâu hơn): Bỏng ở phần biểu bì và chân bì. 
Vùng da bị bỏng đỏ, nổi phỏng nưóc và đau rát.

+ Bỏng độ 3 (bỏng sâu): Da bị tuột, đôi khi bỏng sâu xuông 
lóp mỡ, cơ và xương. Vùng da bỏng trắng bệch hoặc cháy đen 
(nếu do điện giật).

- Dựa vào diện tích da bị bỏng đế đánh giá mức độ bỏng 
của trẻ:

Diện tích da các
«
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Chương 3. Đảm bảo an toàn cho trẻ

Phần cơ thể (%) Trẻ sơ 
sinh

Trẻ 1 
tuổi

Trẻ 5 
tuổi

Trẻ 10 
tuổi

Đầu 19% 17% 13% 11%

Hai đùi 11% 13% 16% 17%

Hai cẳng chân 10% 10% 11% 12%

Cổ 2%

Cỏ' đinh cho moi lứa tuổi • ■

Thân trưóc 13%

Thân sau 13%

Hai cánh tay 8%

Hai cẳng tay 6%

Hai bàn tay 5%

Hai mông 5%

Hai bàn chân 7%

Bộ phận sinh dục 1%

* Đánh giá mức độ bỏng của trẻ:

- Bỏng nhẹ: Là bỏng độ 1, độ 2 với diện tích da bị bỏng dưói 
10% diện tích da cơ thể, hoặc bỏng sâu độ 3 vói diện tích da 
dưói 2% diện tích da cơ thể.

- Bòng vừa: Là bỏng độ 1, độ 2 với diện tích da bị bòng từ 
10 - 20% hoặc bỏng sằu độ 3 vói diện tích da dưói 10% diện tích 
da cơ thể.

- Bỏng nặng: Bỏng độ 2 trên 20% diện tích da cơ thế hoặc 
bòng sâu trên 10% diện tích da cơ thể. Hoặc bỏng ở vùng đầu, 
mặt, cố, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục. Hoặc hít phải chất 
gây bỏng. Bỏng do điện hay bỏng có biêh chứng gãy xương 
hoặc bỏng ở trẻ quá yêu đều cho là bỏng nặng.
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3. Xử lý và chăm sóc

Phải xử lý ngay tại nơi bị bỏng. •

* Loại bỏ nguyên nhân gây bỏng:
••

- Đưa trẻ ra khỏi ngu ổn nhiệt (nước sôi, nơi chia ăn...)

- Bỏng điện: cắt điện. :

- Bỏng do hoá chất: phải trung hòa hoá chất.

* Trẻ em thườmg bị bỏng do nhiệt, do vậy phải làm giảm nhiệt độ 
ở vùng bỏng bằng cách ngâm vùng da bị bỏng vào nươc lạnh, sạch 
trong thời gian 20 - 30 phút. Vừa ngâm vừa dùng kéo đê cắt bò quần 
áo trẻ để bộc lộ vùng da bị bòng. Không nên vén quần áo để bộc lộ 
vùng da bị bỏng vì rất dê gây tuột da và làm võ nốt phòng nước.

Bảo vệ vết bỏng, không làm nhiễm bẩn, khóng đụng vào 
chô da bỏng, nốt phỏng nưóc, không được bôi bất cứ chât gì lên 
chỗ bóng khi chưa rửa sạch da. Sau đó rửa sạch vết bỏng bằng 
nưóc sạnh hoặc nước vô khuẩn (nưóc muôi 9%o). Nếu có 
Panthenol hoặc silvaden 1% thì bôi phủ một lóp mỏng sau đó 
phủ gạc sạch và báng ép vừa phải.

Cho tré uông thuôc giảm đau, uôhg nước chè đường hoặc 
nước cháo đường ấm rồi chuyển trẻ đến bệnh viện. Nếu trẻ 
ngừng thở, ngừng tim phải hô hâp nhân tạo, ép tim ngoài lổng 
ngực, vừa xử lý vừa gọi câp cứu để đưa trẻ tói bệnh viện.

4. Các biện pháp phòng tránh bỏng

Tại trường mầm non, giáo viên cần phải kiểm tra kỹ độ nóng 
của thức ăn, nưóc uôhg trưóc khi cho trẻ ăn, uông. Khi chia án cần 
bổ" trí ỏ vị trí đảm bảo an toàn cho trẻ. Không cho trẻ vào nơi chia 
ăn. Không cho trẻ vào khu vực bêp.
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Các đổ dùng điện, ố cắm, cầu chì, công tắc điện phải đê cao, 
xa tầm tay vói của trẻ và phải đảm bảo an toàn khi sử dụng. 
Không đê hoá chất trong phòng của trẻ. Không tôi vôi gần khu 
vực trường mầm non, hô' vôi phải có rào chắn. Trường hợp có 
hoả hoạn xảy ra (cháy lóp học hoặc khu dân cư gần trưòng) việc 
đầu tiên phải đưa trẻ ra khỏi khu vực cháy sau đó mơi tiến hành 
công việc khác.

II. CẤP CỨU NGỪNG HÔ HẤP VÀ TUAN h o à n

1. Nguyên nhân

Ngừng thở thường xảy ra trươc gần đổng thòi hoặc đổng 
thời với ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Có rất nhiều nguyên 
nhân có thể gây ra ngùng hô hâp như bị điện giật, sét đánh, bị 
dị vật làm tắc đường thở, sặc bột cháo, đuôi nưóc...

2. Triệu chứng

Trẻ không có động tác hô hâp. Ngực và bụng im lìm không 
chuyển động. Đặt ít bông mòng trưóc lô mũi không thây bay, đặt 
một miêng kính hoặc gương sát lô mũi không thây mờ hơi nước.

Da nhợt nhạt hoặc tím tái, nằm bất động, ghé tai vào miệng trẻ 
không nghe thấy tiêng thở, không nhận thây hoi thở phả vào tai.

3. Xử lý

- Nêu do điện giật, phải nhanh chóng ngắt nguổn điện, tách 
trẻ ra khỏi nai có điện.

- Nêu do dị vật, đặt trẻ tư thế cúi sấp đầu thấp, dùng bàn tay 
vỗ mạnh vào lưng giữa hai xương bả vai đên khi dị vật bật ra
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ngoài, dùng 2 ngón tay lấy dị vật ờ miệng trẻ sau đó dùng khăn 
mặt sạch lau sạch rớt dãi và các chât xuât tiết trong miệng tré.

- Nếu trẻ vẫn chưa thở được phải làm hô hâp nhân tạo 
đổng thời gọi xe cấp  cứu. Đặt trẻ nằm ngửa trên nển cứng (phản 
cứng hoặc sàn nhà) để có thể ép tim ngoài lổng ngực. Nên có 
một người khác hô trợ.

* Phương pháp thổi miệng - miệng

Trẻ nằm ngừa trên nền cứng, người thổi ngạt ngồi bên cạnh; 
một tay đặt vào trán đẩy đầu trẻ ngửa tôi đa ra phía sau, một tay 
nâng cằm đầy cằm về phía trưóc cho lưỡi khỏi tụt về phía sau và 
làm cho đầu trẻ ngửa tôĩ đa ra phía sau trong khi thổi ngạt.

Người thổi ngạt hít một hơi thật sâu đế lấy nhiều không khí 
vào phổi rôi thổi vào miệng trẻ (khi thổi đê miệng trẻ mở to 
đổng thòi dùng 2 ngón tay bóp 2 cánh mũi), phải thôi thật 
mạnh, thổi tôi đa tất cả không khí có trong lồng ngực của mình 
có thể thổi ra được.

Người thổi ngạt tiếp tục hít thật sâu rồi lại làm các động tác 
trên vơi tốc độ 30 lần/phút cho tới khi trẻ thớ được.

Nếu không sờ thây mạch cổ hoặc mạch bẹn đập phài kết 
hợp ép tim ngoài lổng ngực ngay.

- Cách bóp tím ngoài lổng ngực: Trẻ vẫn nằm ngửa trên nền cứng.

+ Vói trẻ nhò: luổn một tay xuông dưới vai và nắm lấy 
phần trên cánh tay của trẻ. Tay kia dùng 2 ngón tay ảh mạnh 
vào vùng tim (xương sườn thứ ba trên đường ngực trái) rổi lại 
thà ra. Sau đó lại tiếp tục ân mạnh, nhịp độ 2 lần/giâv.
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+ Vói trẻ lớn: Đặt trẻ nằm ngửa trên nền cứng, dùng gót 
bàn tay âh mạnh vào vùng tim rồi lại thả ra, nhịp độ 3 lần trong 
2 giây. Phôi hợp vói hô hâp nhân tạo cứ 5 lần bóp tim/1 lần thổi 
ngạt. Khi tím bắt đầu đập thì ngừng bóp tim và nhanh chóng 
chuyển trẻ đi bệnh viện.

III. DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN, ĐƯỜNG THỞ• m ĩ

1. Đại cương

Đôi với trẻ em, dị vật đường ăn, đường thở là một tai nạn 
thường gặp ả trẻ dưới 4 tuổi.

- Dị vật đường ăn có thể gặp ở họng, thực quản, dạ dày, 
ruột là loại dị vật thường có biến chứng muộn, có thể gây tử 
vong nếu không điều trị xử lý kịp thời.

- Dị vật đường thở có thể gặp ở mủi, họng, thanh quản, khí, 
phế quản. Đây là một tai nạn nguy hiểm có thể ảnh hướng đến 
tính mạng nêu không được xử lý kịp thời.

- Dị vật có thể là chất hữu cơ động vật như vẩy cá, xương cá, 
xương gà, xương lạn, con đỉa... Dị vật có thể là chất hữu cơ thực vật 
như các loại hột, hạt (hạt lạc, hạt na, hạt hồng bì, hạt ngô...). Dị vật có 
thêìà chất vô cơ như mảnh nhựa, đổ choi, cúc áo, đổng xu, kim băng...
2. Nguyên nhân
2.1. Do người lớn

Đôi với trẻ em, đâv là tai nạn do người lớn gây ra cho trẻ 
như thức ăn của trẻ không được ninh nhừ, không gõ hết 
xương.., cho trẻ ăn quả không bỏ hết hạt. Hoặc cho trẻ ăn khi trẻ 
đang khóc, đang ho, đang ngủ gật hoặc đang cười đùa, cho trẻ 
vừa nằm vừa án. Thậm chí đánh mắng khi trẻ đang ăn, ép trẻ ăn
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■

khi trẻ không muôn ăn, có khi bịt mủi, bóp miệng bắt trẻ nuôt
hav cho trẻ uông thuôc cả viên. J

ị
Trong quá trình trẻ chơi, đổ chơi của trẻ quá nhò mà người 

lớn, giáo viên mầm non không bao quát.

Hoặc cho trẻ nằm ngủ dưới sàn nhà cũng có khi bị dị vật (là 
những con vật sông như những loài côn trùng, con quân 
chiêu...) có thể chui vào mũi, tai trẻ.

1

Ờ một sô' vùng núi, đổng bào có tập quán cho trẻ ra tắm ờ
A /• A / , 1 A’ 1 » 4  7 /\ t  • 1 • \ ___~ • A ____1 ■_________<A ầsuôi nên có the bị con đìa suôi chui vào mui gay dị vạt.

2.2. Do trẻ

Trẻ em, nhất là trẻ tuổi mầm non còn hạn chê'trong sự nhận - 
thức và hiểu biết. Mặt khác, phản xạ đóng mở thanh môn của ’ 
trẻ chưa hoàn thiện nên trẻ càng de bị dị vật.

DỊ vật đường ăn, đường thở hay gặp ở những trẻ có thói 
quen ngậm đổ chai, ngậm thức ăn hoặc vừa ăn vừa nô đùa. '

2.3. Do đặc tính của dị vật
• m •

Gây nên dị vật đường ăn, đường thở cho trẻ thường gặp là 
những dị vật nhỏ, tròn (hạt cưòm, hòn bị, hạt lạc...), hoặc trơn : 
(hạt hổng bì, hạt na, hạt hổng xiêm...).

3. Triệu chứng

3.1. Dị vật đường ăn

Nêu trẻ đang ăn thỉ ngùng ăn. Trẻ sợ hãi, lo lắng và khóc. 
Trẻ nuôt rất đau phải bỏ dở bữa ăn. Trẻ cố’ nuôt vào hoặc cố 
khạc ra, dãi chảv nhiều. Sau đó không nuôt củng đau và đau 
ngày càng tăng lên, tăng tiết nhiều dịch dãi.
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Nếu dị vật là chất hữu cơ (các loại xương) mà không được 
xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng ở giai đoạn sau. Dị vật là 
chât vô cơ ít gây nhiễm trùng hơn.

Dị vật có thể mắc lại ở thực quàn (xương) hoặc có thê 
xuôrig dạ dày, ruột, đâm vào thành ruột gây thủng ruột. Cũng 
có thể dị vật theo phân ra ngoài. Dị vật có thể cắm vào các mạch 
máu lớn gây nguy hiểm cho tính mạng trẻ.

3.2. DỊ vật đường thở

3.2.1. Dị vật ở mũi

Trong quá trình chơi đùa trẻ có thể nhét các loại hạt, khuy áo, 
mảnh nhựa đồ chơi vào mũi và gây nên dị vật. Loại dị vật này 
thường phát hiện muộn vì trẻ sợ không dám nói. Những trương 
họp phát hiện sớm do có thể trẻ tự nói hoặc bạn bè của trẻ mách lại.

• JL A • I ■ a t

Triệu chứng: trẻ tắc mũi một bên và dấu hiệu này khiến trẻ 
phải đi khám. Nếu đê lâu có thể có chảv mũi đặc, thôi.

3.2.2. Dị vật ở thanh khí, phê'quản

Khi dị vật vào thanh quản gây ra hội chứng điển hình gọi là hội 
chứng xâm nhập. Đó là những cơn ho dữ dội cùng với khó thở 
thanh quản (khó thở vào, nhịp thở chậm, có tiêng rít), co kéo cơ hô 
hấp, tím tái, vã mổ hôi. Toàn thân trẻ vật vã, có khi đái dầm, ỉa đùn. 
Trẻ có thể chết do tắc đường thở không kịp đưa đêh bệnh viện hoặc 
dị vật được tống ra ngoài, sau 10-15 phút trẻ dần dần trở lại bình 
thưòng. Hoặc dị vật ở lại thanh quản, thông thường dị vật ở lại 
thanh quản thường nhò sần sùi, sắc nhọn như xương cá, vẩy cá, râu 
tôm... Biểu hiện sau hội chúng xâm nhập vẫn còn khó thở thanh 
quản. Trẻ khàn tiêng hoặc mât tiêng, ho như tiêng chó sủa.
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Những dị vật nhỏ, tròn, nhẵn nhụi, trơn có thê lăn tiếp 
xuống khí quản, phê' quản. Ở nước ta, loại dị vật này thường 
gặp là hạt của các loại quà như hạt lạc, hạt ngô, hạt na... Phế 
quản bên phải hay gặp hơn phế quản bên trái và dị vật thường 
cò' định. Sau hội chứng xâm nhập, trẻ hoàn toàn trở lại bình 
thường và dị vật đã nằm yên ở phế quản. Các triệu chứng củng 
tạm thời yên lặng cho đến khi có triệu chứng nhiêm khuâh 
(viêm phế quản). Dị vật là chất hữu cơ thì quá trình viêm nhiễm 
xảy ra nhanh hơn.

4. Xử lý và chăm sóc

Dị vật đường ăn, đường thở là một tai nạn nguy hiểm. Do 
vậy cẩn phải nhanh chóng đưa dị vật ra khỏi cơ thể.

4.1. Dị vật đương ãn

Nhanh chóng đưa trẻ đến co sở chuyên khoa tai - mũi - họng 
đế gắp dị vật. Không cho trẻ cố’ nuốt vào hoặc cố  khạc ra vì nó có 
thể làm cho dị vật cắm sâu vào thêm hoặc rách thực quàn.

• • « • I

Nêu dị vật rơi xuông dạ dày, ruột phải đưa trẻ đên bệnh 
viện chụp phim và theo dõi tại bệnh viện.

4.2. Dị vật đường thở

4.2.1. DỊ vật là chất lỏng hoặc nửa lỏng nửa đặc (sặc sữa, sặc bột, sặc 
cháo hay nước)

Nêu trẻ đang ăn, uông thì ngùng ngay việc cho ăn, uông. 

-Trẻ dưói 6 tháng:

Người cứu nạn ngồi ghế đùi dôc về phía đầu gôỉ, một tay để 
dọc lên đùi. Đặt trẻ nằm dọc trên cánh tay, đầu thâp, vai và cằm
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của trẻ được đỡ bởi một bàn tay (trẻ nằm sâp). Bàn tay kia vỗ đủ 
mạnh vào lưng trẻ để tông các chất sặc trong đường hô hâp ra 
ngoài. Sau đó dùng khăn ẩm sạch lau sạch mũi, miệng cho trẻ. 
Nếu trẻ ngừng thở phải làm hô hấp nhân tạo. Nêu có ngùng tim 
phải bóp tim ngoài lổng ngực cho trẻ rồi chuyển trẻ đến bệnh viện.

- Trẻ trên 6 tháng đến 6 tuổi

Người cứu nạn ngồi trên ghế đủi dôc về phía đầu gối, đặt 
trẻ nằm sấp trên đùi mình, đầu thâp xuôi về phía đầu gôì hai 
chân trẻ quặp ờ hai bên đùi (nằm như cưỡi lên đùi). Dùng bàn 
tay vỗ vào lung trẻ, vùng giữa 2 xương bả vai và phía dưói 
vương bả vai để tông dị vật trong đường thở ra ngoài. Dùng 
khăn ẩm sạch lau sạch mũi, miệng cho trẻ. Nêu trẻ ngừng thở 
phải hô hấp nhân tạo, nêu trẻ ngừng tim phải xoa bóp tim ngoài 
lổng noTfc sau đó đưa đến bênh viên.o o - -

4.2.2. Dị vật là chất rắn
9 •

- Dị vật ở mũi: Đưa trẻ tói bệnh viện (khoa tai - m ũ i  - họng)
A  A ’  w 1 • _________A .đê gap dị vật.
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- DỊ vật ở họng phía trên thanh quản: cấp cứu:

+ Trẻ bé: Đặt trẻ nằm sấp trên đùi, đầu thấp (giông tư thế dị vật 
là chât lỏng). Một tay vỗ mạnh vào vùng lưng phía dưới 2 xương bả 
vai, một tay ân mạnh vào bụng hoặc ép ngực để tạo áp lực đẩy dị vật 
ra miệng trẻ, sau đó nhẹ nhàng luồn tay lây dị vật ra.

+ Đôi vơi trẻ mẫu giáo: Người cứu nạn đứng sau lưng trẻ, 
luồn 2 tay vào phía bụng trẻ. Nửa thân trên của trẻ gập về phía 
trước, đầu thấp, thân người như vắt trên 2 tay khoá vào nhau 
(Đan 10 ngón tay vào nhau) của người cứu nạn. Hai tay người 
cứu nạn khoá vào nhau, nắm lại và đột ngột ấn mạnh vào bụng 
trẻ ờ vùng thượng vị theo chiều từ dưói lên (từ phía trên rôn 
vượt mạnh về phía mũi xương ức của trẻ), từ trưóc ra sau, tạo 
nên một lực đẩy làm tăng đột ngột áp lực trong lổng ngực để 
tông dị vật ra ngoài. Nếu làm một vài lần mà dị vật khỏng bật ra 
phải nhanh chóng đưa trẻ đêh cơ sở y tế cấp cún. Trên đường 
vận chuyển đến bệnh viện tránh để trẻ giãy giụa, nếu trẻ khó 
thở phải hô hấp nhân tạo.
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5. Phòng tránh dị vật

Cần phải tuyên truyền cho mọi người trong cộng đổng, nhất 
là các bà mẹ về sự nguy hiểm của dị vật đường án, đường thở. Khi 
chê biên thức ăn cho trẻ phải gỡ hết xương, xay nhỏ. Cho trẻ ăn các 
loại quả phải bỏ hết hạt. Nhắc trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không được 
nuốt vội vàng. Không cho trẻ ăn miêng quá to. Không cho trẻ ăn 
khi trẻ đang khóc, đang ho, đang ngủ gật hoặc đang cười đùa. 
Không cho trẻ vừa nằm vừa ăn. Không bịt mũi bóp miệng bắt trẻ 
nuốt. Không vì vội mà ép trẻ ăn làm trẻ dễ sặc.

Với những trẻ hay khóc hoặc hay nôn trớ khi ăn phải cho 
ăn miếng nhỏ, cho ăn từ từ, vừa cho ăn vừa theo dõi và không 
đưa sâu thìa vào họng trẻ.

Nếu thây trẻ đang ngậm hoặc ăn nhũng thức ăn dễ gây hóc 
không nên hôt hoảng la hét, mắng trẻ vì như vậy trẻ dễ sợ hãi, 
dễ gây hóc.

Khi cho trẻ nông thuốc, nhất là trẻ nhỏ không nên cho uôĩig 
cả viên, phải nghiền nhỏ trong nước.

Khi chơi, không cho trẻ chơi những đổ chơi quá nhỏ. 
Không nên cho trẻ có thói quen đưa đồ chơi vào miệng ngậm.

Giáo viên mầm non cần phải luôn bao quát trẻ mọi lúc mọi 
nai. Không cho trẻ nằm dưói sàn nhà, tránh một sô' con vật nhỏ 
chui vào mũi, tai trẻ.

IV. ĐUỐI NƯỚC

Đuôi nước là một tai nạn đòi hòi phải cấp cứu nhanh và kịp 
thời. Xử lý ngav tại nơi xảy ra tai nạn. Ngay sau khi vớt được 
trẻ lên phải làm nhanh các việc sau đây:
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- Cởi nhanh quần áo ươt.

- Làm thông đường hô hâp bằng cách dôc ngược đầu trẻ 
xuông thấp rồi lay mạnh, ép vào lổng ngực để tháo nưóc ở 
đường hô hấp ra ngoài.

- Sau đó dùng tay móc hết dị vật trong miệng trẻ (lá cây, 
bèo, rác, bùn) rồi lau sạch miệng cho trẻ.

- Đặt trẻ nằm sấp, để nưóc ờ phổi và dạ dày dễ thoát ra. 
Đầu trẻ nghiêng về một bên, 2 tay trẻ duỗi dài lên phía trước. 
Người câp cứu quỳ ở 2 bên người trẻ, mặt hướng vể phía đầu 
trẻ, đặt 2 bàn tay lên đáy ngực phía sau lưng trẻ rổi ấn xuống, 
sau đó thả tay ra để ngực nở ra, rồi lại ấn xuông và thả ra đều 
đặn 25 - 30 lần/phút.

Nê'u đã hết nước ở đường hô hấp thì dùng phương pháp
hô hấp nhân tạo miệng - miệng. Cần tiến hành làm hô hấp
nhân tạo kéo dài đên khi trẻ thở lại được hoặc chết hẳn. Nêu

• • í t

tim trẻ không đập, kết hợp thổi ngạt vói xoa bóp tim ngoài 
lổng ngực.

- Lau khô người cho trẻ, xoa dầu nóng toàn thân, quẩn chăn 
ủ âm cho trẻ và cho trẻ đi bệnh viện. Khi chuyển trẻ đêh bệnh 
viện vẫn tiếp tục làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lổng 
ngực nếu cần thiết.

* Đ ể phòng tránh tai nạn đuôĩ nước:

- Trường mầm non khi xây dựng phải tránh xa ao hồ, sông 
ngòi. Nêu có ao hổ phải có hàng rào che chắn cẩn thận.

- Không cho trẻ chơi gần ao hổ, sông ngòi.
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- Bể, chum, vại đựng nước phải có nắp đậy, không cho trẻ 
trèo lên múc nưóc.

- Khi cho trẻ tắm trong chậu tắm hoặc bổn tắm phải có tấm 
chông tron, mực nưóc không quá sâu, không để trẻ một mình 
trong khi tắm.

V. ĐIỆN GIẬT

Điện giật là một tai nạn do dòng điện truyền qua người. Trẻ 
em do da trẻ mỏng, có nhiều nước, vì vậy sức cản điện kém nên 
khi bị điện giật thường bị tổn thương nặng. Tổn thương do 
dòng điện nặng hay nhẹ phụ thuộc vào điện thê' cường độ dòng 
điện và thòi gian bị điện giật.

1. Triệu chứng

* Trương hợp nhẹ: Khi dòng điện qua cơ thể trong thời gian 
ngắn, trẻ bị giật cơ, co cứng, rôì ỉoạn nhịp tim. Sau khi bị giật và 
thoát khỏi nguồn điện, cơ co cứng và rôĩ loạn nhịp tim sẽ hết nhanh.

* Trường hợp năng'. Khi dòng điện chạy qua cơ thể lâu sẽ gây 
cho trẻ mất ý thức nhanh. Nếu dòng điện tiếp tục qua cơ thể, trẻ 
có thể ngừng thở, ngừng tim và chết trong vài phút nêu không 
được cứu kịp thời.

* Bỏng: Tùv vào chỗ tiếp xúc vói dòng điện lớn hay nhỏ, 
dòng điện mạnh hay yêu, thời gian tiếp xúc dài hay ngắn mà tại 
chỗ tiếp xúc có thể bị bỏng:

- Nhẹ nhất là da bị đỏ lên hoặc tím bẩm.m • •

- Nặng hơn là bị xạm đen như bị cháy, cơ có thể bị dập nát, 
mất huyết tương.
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2. Xử lý

- Cứu trẻ thoát khỏi dòng điện bằng cách cắt ngưổn điện, 
gỡ dây điện ra khỏi cơ thể trẻ (dùng gập khô hoặc chât cách 
điện) hoặc kéo trẻ ra khỏi vùng điện, dùng găng cao su hoặc 
quẩn nilón hay vải khô, chân đi ủng hay lót trên tấm ván khô, đi 
guôc, dép khô.

- Thổi ngạt miệng - miệng, kết hợp ép tim ngoài lổng ngực. 
Phải làm kiên trì, kịp thời cho tói khi trẻ thở lại được hoặc có 
triêu chứng chết thưc sư.o

- Xừ lý vết thương bòng, phủ kín vết thương, băng lại và 
chuyên đi bệnh viện.

- Nếu trẻ thò lại vẫn phải chuyên trẻ đên bộnh viện đê xử lý tiếp.

VI. NGỘ ĐỘC CẤP Ở TRẺ EM

Ngộ độc câp ở trẻ em là một tai nạn và có xu hướng ngày 
càng tăng, nhât là các nưóc phát triển. Ờ nước ta, theo số  liệu 
của Viện Nhi Hà Nội là 1,25% sô trẻ vào viện (Kỷ yêu công trình 
nghiên cứu khoa học 10 năm 1981 - 1990). Tuy tý lệ ngộ độc cấp 
của trẻ thấp hơn so với các bệnh khác nhưng tỷ lệ tử vong lại 
cao vì tre em dê nhạy cảm với chất độc, mặt khác cũng là do 
công tác hổi sức câp cứu ờ các tuyên dưới chưa tôt.

1. Đặc điểm ngộ độc cấp ở trẻ em

- Chú yêu do sự vô ý thức của người lớn trong việc bao quan 
thuôc, hoá chất, thức ăn, đế trẻ ăn, uôhg phải gây nên. Do gia đình 
tự V đùng thuôc không có chi định của thầy thuôc. Do cán bộ y tế 
dừng thuốc không đúng chi định, không đứng liều.
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- Tuổi ngộ độc có thể gặp bất kỳ ở tuổi nào (từ sơ sinh đến
15 tuồi), nhưng hay gặp ở nhóm tuổi từ 1 - 3 tuổi, trẻ trai hay bị 
ngộ độc hơn trẻ gái do tính hiếu động của trẻ.

- Nguyên nhân gây ngộ độc ở trẻ dễ phát hiện do không có 
ý gi âu giêm như người lớn và trẻ lớn. Nguyên nhân gây ngộ 
độc cấp ở trẻ em thường do thức ăn (50%), hoá chất (10%), do 
thuôc (40%) (Theo Harrison 1991). Đường gây ngộ độc cấp hay 
gặp nhất là qua đường tiêu hoá, đường hô hấp, ngoài da... Theo 
Harrison (1991) qua đường tiêu hoá: 70%, qua da 7%.

Ờ các nước đang phát triển xu hướng ngộ độc cũng gia tăng 
do sự sử dụng hoá chất trong nông nghiệp (thuốc trừ sâu, diệt cỏ, 
diệt chuột), thuôc bảo vệ thực vật. Mặt khác, dược phẩm được 
bán và sừ dụng thiếu sự kiểm soát chặt chẽ của y tế.

- Biểu hiện lâm sàng của ngộ độc câp ở trẻ em k h ác  người 
lớn do hệ thần kinh trung ương chưa hoàn thiện về chức năng 
nên dê bị tổn thương/ do gan, thận (là hai cơ quan chính trong 
cơ thể làm nhiệm vụ thải độc) chưa trưởng thành về chức năng 
nên dễ bị tích lũy độc chất.

2. Triệu chứng lâm sàng

Tùy tùng loại chất độc, đường đưa vào cơ thế, sô' lượng 
dừng và thời gian xử lý sớm hay muộn mà trẻ có những triệu 
chứng khác nhau. Tại trường mẩm non, trẻ bị ngộ độc thường 
phần lớn nguyên nhân do ăn uôiìg. Do vậy, sau khi ăn, uôVig từ
1 - 2h hoặc 4h, các chât độc đều gây tốn thương niêm mạc dạ 
dày, ruột/ làm cho trẻ bị nôn, đau bụng, tiêu chảy.

Nếu không được xử lý kịp thòi trẻ có thể bị mât nưóc, mât 
muôi gây giảm huyct áp, truy tim mạch hoặc có dấu hiệu tổn
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thương hệ thần kinh như vật vã, co giật rổi dân toi hôn mê li bì 
(gặp trong ngộ độc sắn hay thuôc trừ sâu).

3. Xử lý

Trước một trường hợp ngộ độc cấp cần phải nhanh chóng 
loại trừ chât độc ra khỏi cơ thể. Trong trương họp ngộ độc qua 
đường ăn uôhg phải gây nôn ngay bằng cách cho ngón tay hoặc 
dùng pains cặp bông đưa vào họng trẻ để kích thích gây nôn. Có 
thể cho trẻ uống sữa hoặc nưóc lòng trắng trứng sau đó lại gây 
nôn tiếp.

Biện pháp có hiệu quả vói những trường hợp xử lý sớm 
trước 6 giờ và trẻ tỉnh táo. Sau đó đưa trẻ đêh bệnh viện và 
mang theo thức ăn hoặc nước uông nghi ngờ bị ngộ độc để có 
hướng xử lý đúng.

Chú ý: Những trường hợp uông phải dầu hoả, xăng, axit, 
kiềm không được gây nôn.

4. Đê phòng ngộ độc

Để tránh xảy ra những ngộ độc cấp ở trẻ em, chúng ta phải 
tuyên truyền cho mọi người dân chú ý bảo quản tốt thức ăn, hoá 
c h ấ t ,  t h u ô c .

- Thuôc men: Tủ thuôc phải để cao, ngoài tầm tay vói của 
trẻ. Không cho trẻ tự ý lây thuôc uôrig. Dùng thuôc cho trẻ theo 
đúng chỉ dẫn của thầy thuôc về loại thuôc và liều lượng. Không 
được tự ý dùng thuôc Các bà mẹ có thai và cho con bú nêu 
d ù n g  Ü1UÔC c ầ n  p h ả i  h ỏ i  k ỹ  v à  p h ả i  t h e o  đ ú n g  c h ỉ  đ ị n h  c ủ a  t h ầ y  

t h u ố c  đ ê  t r á n h  g â y  n g ộ  đ ộ c  c h o  trẻ .
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- Các loại hoá chất (thuốc trừ sâu, diệt chuột, các loại xăng, dầu, 
axit, kiềm...) không để trong phòng trẻ, không đụng vào các chai lọ 
đã đựng nưóc uôíìg, nước ngọt làm trẻ có thể uôhg nhầm.

- Thức ăn phải đươc bảo auản tô't. Vê sinh trong ăn uống
khâu: Mua thực phẩm sa chê' nâu, chi; 
. Khi thực phẩm quá hạn, hòng không

Khi

không

- Không nên ăn khi trẻ đói.

- Phải bóc vỏ, ngâm nước. Khi luộc phải mở vung cho chất độc
bay hơi.

-  Ă n  v ó i  đ ư ò n g .

* Ăn dứa: Không ăn quả bị dập nát, khi ăn phải cắt bỏ hết 
mắt dứa.

* Ăn thịt cóc: chỉ lấy 2 đùi.

* Rau quả phải rủa nhiều lần bằng nước sạch. Các loại quả 
khi cho trẻ ăn phải gọt, bóc vỏ.

VII. CHẤN THƯƠNG

Chấn thương là một tai nạn dễ gặp ở trưòng mầm non do 
trẻ râ't hiếu động. Hơn nữa, sô' trẻ trong trường mầm non đông, 
nhận thức của trẻ còn hạn chê'do vậy trong quá trình sinh hoạt, 
vui chơi có thể gây ra những chấn thương.

1. Chảy máu mũi

Chảy máu mũi không phải là một bệnh mà là triệu chứng 
của nhiều bệnh do nhiều nguyên nhân tại chỗ và toàn thân.
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Trong bài này chi nói tới trường hợp chảy máu mũi do chân 
thương nhẹ như ngoáy mũi, cậy mũi hoặc ngã đập mũi gây 
chảy máu mà không có gẫy xương mũi. Máu chày ra rất ít.

______________________________ Phòng pẹnn va dam bao an toan cho trẻ

Chảy máu mui là một cấp cứu do vậy trưóc hết phải cầm
máu tại chỗ.

ề

- Dùng 2 ngón tay (ngón trỏ và ngón cái) bóp nhẹ 2 cánh 
mũi trẻ lại sau 10 phút máu sẽ ngừng chảy. Nếu vân thây máu 
chảy ri ri dùng bông làm thành nút nhét vào hốc mũi trẻ. Có thể 
dùng lá nhọ nồi hoặc lá chuôi non giã nhỏ nhét vào hôc mũi. 
Nêu máu vẫn không cầm, đưa trẻ đêh bệnh viện đê xử lý.

2. Gãy xương

Đặc điểm xương trẻ em có nhiều chất hữu cơ, nhiều nước, ít 
muôi khoáng nên xương của trẻ mềm, dẻo, kém rắn chắc, ít gãy 
và chun dãn hơn so với ngưòi lớn.

Câu tạo xương của trẻ cỏ ông Havers to và có nhiều mạch 
máu. Màng xương của trẻ nhò, dày và phát triển mạnh hơn 
xương người lớn do vậy, khi xương bị gãy thường gãy theo kiêu 
cành tươi và nhanh liền xương hơn ở người lớn.

Tuy nhiên, trẻ em rất hiếu động, tò mò và ham hiểu biết 
nên củng có thê gâv ra châh thương và gãy xương.

Tại trường mẩm non, trẻ bị gãy xương thường nguyên 
nhân do ngã, do xô đẩy nhau trong lúc chơi đùa hoặc do các vật 
nặng đập vào xương (ít gặp hon).

5#* rT~' '  ^  7 yỉ riẹu chứng:

- Trường hợp gãy xương hở dê xác định. Xương đâm rách 
cơ, da và nhìn thây xương ờ ngoài vêt thương, qua đâv thây
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máu và các giọt mỡ từ ổ gãy xương chảy ra. Trường hợp nặng 
trẻ có thể sốc.

- Trường hợp gãy xương kín hoặc gãy rạn: Trẻ rất đau tại 
nơi gãy, không cử động được hoặc hạn chê7 cừ động. Tại đoạn 
chi gãy có biên dạng xương, sưng to, bầm tím, lấy ngón tay sờ 
nhẹ thây có điểm đau chói. Trẻ thường lấy tay lành đỡ tay gãy 
(gãy tay).

* Xử lý và chăm sóc
Công tác sơ cứu trong gãy xương rất quan trọng. Vì có làm 

đúng thì việc điều trị sau này mới tôt được.
- Sơ cứu gãy xương hở gồm các việc phòng và chông sốc 

bằng cách:
+ Cho trẻ uông nước chè đường hoặc cháo đường.
+ Cho trẻ uông thưôc giảm đau Paraxetamol.
+ Dùng bông thấm nưóc muôi 9%0 lau xung quanh vết 

thương rồi dùng băng gạc vô trùng đậy lên vết thương và băng 
lại. Miếng băng gạc đó có tác dựng thấm dịch và máu tiết ra, 
bảo vệ vết thương khỏi bị nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào và một 
phần nào bât động được vết thương.

+ Sau khi băng xong, cô" định xương gãy bằng nẹp gỗ hoặc 
nẹp tre để khỏi đau, đỡ sốc và không di lệch đầu xương gãy. Tư 
thế nẹp tùy theo chức năng, sinh lý của xương gãy, sau đó 
chuyển trẻ đi câp cứu ngay.

- Sơ cứu gãy xương kín:
+ Cho trẻ uôhg thuôc giảm đau, nước cháo đường.
+ Dùng nẹp gô hoặc nẹp tre cố  định xương gãy. Tư thế nẹp 

để ở tư thế chức năng sinh lý của xương gãy sau đó đưa trẻ đêh 
bệnh viện ngay.
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3. Bong gân

Danh từ bong gân để chỉ tổn thương của dây chằng của 
khớp (chứ không phải tổn thương của gân cơ).

Bong gãn là những trường hợp khi dây chằng bị kéo dãn 
quá mức, bị rách hay bị đứt. Bong gân có thể gặp ở bất cứ tuồi 
nào, nhưng lứa tuổi gặp nhiều hơn là thanh thiêu niên. Trẻ em ờ 
lứa tuổi mầm non dây chằng còn lỏng lẻo, do vậy trẻ cũng dễ bị 
bong gân. Vùng khóp hay bị bong gân nhiều nhất là: khớp cổ 
chân; khơp gôì; khóp cổ tay.

Bong gân ở trẻ em thường gặp nguyên nhân do chân thương: 
ngã trẹo khơp hoặc có động tác phôi hợp xoay dạng (hoặc khép) 
và gập khớp. Nhiều trẻ đi guốc, giày dép cao hoặc đi guốc, dép 
của người lón kích thước to, nặng rât dễ làm trẻ bị bong gân.

3.2. Dấu hiệu lâm sàng

* Đau tự nhiên ở vùng khớp bị chân thương theo 4 giai đoạn:

- Đau điêng ngươi lúc mói bị chân thương.

- Giảm đau vài giờ.

- Đau dội trở lại âm thầm nhưng rất nhức nhôi.

- Đau giảm dần lâu dài cho đến hết.

* Nhìn:

- Khớp xương sưng to, các chô hõm xung quanh khóp đầy 
lên (vì tràn dịch và máu).

- Bầm tím khu trú vùng dây chằng tổn thương.

* Sò thấy nóng và đau chói khi ấn ờ một điểm trên dây 
chằng bị tổn thương.
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* Vận động khơp châri thương đau nhói và có cử động bất
thường ả khóp.

3.2. Xử lý và chăm sóc

Bong gân là một tai nạn cần được xử lý ngay, kịp thời để làm 
ngừng chảy máu và hạn chế phù nề tôì đa tại vùng bong gân.

- Có thế dùng băng vải hoặc băng chun băng ép theo kiểu 
hình sô' 8 tại vùng khóp bị bong gân.

- Dùng nước đá chườm lạnh ra ngoài băng. Tùy theo mức 
độ bong gân nặng hay nhẹ, cứ 20 - 30 phút lại chườm 1 lần. 
Tuyệt đôi không được xoa bóp hoặc chườm nóng vào vùng 
bong gân bằng bất cứ hình thức nào (như dầu nóng, muôi rang, 
hay nước nóng), nhất là trong 48 giờ đầu. Chưòm nóng càng 
làm cho dãn mạch, tăng chảy máu và tăng phù nể.

- Cho trẻ uông thuôc giảm đau bằng Paraxetamol.

- Bất động chi bị bong gân hoặc hạn chê vận động đến khi 
hết đau.

- Trường hợp bong gân nặng, sau khi sơ cứu phải đưa trẻ
4 a '  1 /V 1 • A 4 A1 1 / 1 I /v/ 4 •đen bệnh viện đẽ bó bột co đinh.

t t • •

4. Vết thương phần mềm

Những vết thương phần mềm là những vết thương không 
kèm theo gãy xương. Tổn thương có thề ở ngoài da, ở cơ, 
các mạch máu, các dây thần kinh. Trẻ em rất hiếu động, trong 
quá trình chơi đùa có thể gây ra những châri thương. Ở trường 
mầm non, các vết thương phần mềm phần lớn do trẻ chai đùa 
xô đẩy nhau, trẻ ngã và va đập vào vật cứng. Hoặc đôi khi do 
trẻ câu, véo hoặc cắn bạn gây rách da và chảy máu.
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Phần lớn các vết thương phần mềm gặp ò trường mầm non 
thường nhẹ. Tại nơi bị chấn thương, trẻ thấy đau, sưng, có khi 
bầm tím hoặc rách da chảy máu. Trước những chân thương đó 
cần phải xử lý kịp thời.

- Nếu vết thương chỉ sưng, đau nhẹ, tím không có rách da, 
chày máu ra ngoài cần lấy ngay nưóc đá đê chườm lạnh. 
Chườm lanh sẽ giúp trẻ đỡ đau, gây co mạch máu có tác dụng 
cầm máu và đỡ sưng tây. Có thể dùng thuôc giảm đau cho trẻ.

- Trường hợp vết thương có rách da, chảy máu phải dùng 
nước muôi sinh lý lau xung quanh vết thương và dùng 1 miếng 
gạc vô trùng băng ép lại. Nếu máu vẫn chảy không cầm được 
phải đưa trẻ ngay đến bệnh viện để xử lý kịp thời.

VIII. SAY NẮNG

Say nắng rất hay gặp ở nước ta, nhất là đôi vơi trẻ em do 
chức năng điều hoà thân nhiệt của trẻ còn kém. Say nắng biêu 
hiện một tình trạng mất nưóc cấp kèm theo rối loạn điều hoà 
thân nhiệt nặng, dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời gay gắt.

1. Nguyên nhân

Do trẻ đi đầu trần (không có mũ, nón), đi ngoài tròi nắng to 
quá lâu. Say nắng thường xuât hiện vào lúc giữa trưa khi ười 
nắng gay gắt, có nhiều tia tử ngoại.

2. Triệu chứng

-Trẻ sốt rất cao 43°c - 44°c ngay từ đầu.

- Da và niêm mạc khô, đò, nóng, không tiết mổ hôi.
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- Có dấu hiệu thần kinh ngay từ đầu rất rõ. Lúc đầu mặt đò 
dừ, cảm giác nghẹt thở, sau đó mặt tái nhợt mạch nhanh, khó bắt, 
ngất lịm, nhịp thở không đểu, li bì cuôì cùng là hôn mê, co giật.

3. Xử lý

Say nắng là một tình trạng cấp cứu đe doạ tính mạng trẻ.

- Tìm cách hạ nhiệt xuông dần từng bước càng sớm càng tổt.

- Để trẻ nằm chỗ mát, cởi bót quần áo.

- Chườm lạnh bằng nưóc đá lạnh khắp ngươi, ở đầu thì 
chườm vào trán và gáy. Nêu có điều kiện đặt trẻ trong nước 
lanh cho tói khi nhiệt độ hậu môn dưói 39°c sau đó đưa trẻ nằm

• • m m

nghỉ ở chô mát.

- Cho trẻ uôrig thuôc hạ nhiệt Paraxetamol, uông thuôc an 
thần và đưa trẻ dêh ngay bệnh viện cấp cứu.

4. Phòng tránh

- Không cho trẻ ra ngoài trời vào thời điểm nắng to, nắng 
gắt và thời gian quá lâu.

- Khi cho trẻ dạo chơi ngoài trời nắng hoặc cho trẻ tắm nắng 
vào mùa hè cần chọn vào thời điểm thích hợp trong ngày, tuỳ theo 
địa lý của tùng vùng, đổng thòi phải cho trẻ đội mủ rộng vành để 
hạn chế tia bức xạ. Trong quá trình choi đùa và luyện tập cần theo 
dõi chặt chẽ sức khoé của trẻ để can thiệp kịp thòi.

IX. GIÁO DỤC TRẺ PHÒNG TRÁNH MỘT s ố  TAI NẠN
• • #

Trẻ em lứa tuổi mầm non là lứa tuồi mà hoạt động vui chơi 
là hoạt động chủ đạo của trẻ. Trẻ rất hiếu động, tò mò, thích tim 
hiểu môi trường xung quanh, song nhận thức của trẻ còn hạn 
chế, vì vậy rất dê xảy ra những tai nạn bất ngờ cho trẻ.
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Phòng bệnh và đảm báo an toàn cho trê

Chính vì thê' ngoài những quy định về an toàn những yêu 
cầu đôì với người lớn củng như giáo viên mầm non khi chăm 
sóc, nuôi dưởng trẻ, chúng ta cẩn phải có những biện pháp giáo 
dục, giúp trẻ phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Việc 
giáo dục trẻ phòng tránh những tai nạn là việc làm rất cần thiết 
và vô cùng quan trọng. Những nội dung giáo dục trẻ phòng 
tránh tai nạn có thể tiên hành lổng ghép trong các hoạt động học 
tập, hoạt động vui chơi, trong sinh hoạt hàng ngày...

Những nội dung giáo dục trẻ bao gồm:

1. Phòng tránh bỏng

Bỏng do rất nhiều nguyên nhân gây nên, nhưng ở trường 
mầm non có thê gặp bỏng nguyên nhân do nhiệt. Vì vậv, cẩn 
giáo dục trẻ:

- Không đi vào khu vực bếp.

- Không nghịch lừa, nghịch diêm hoặc chơi bật lửa. Không 
tự ý bật bếp ga, bếp điện.

- Không đến gần nơi chia ăn, nơi có phích nưóc sôi, không 
được tự ý cầm phích để rót nước. Khi ăn hoặc uông nếu thây 
bốc hơi nhiều từ thức ăn, nước uống, cầm vào bát, ca thây nóng 
phải dừng lại, chò nguội hoặc thổi cho ấm vừa mói được ăn 
hoặc uống.

- Không được chơi đùa nơi có hô'vôi hoặc choi đùa lúc thời 
tiết quá nắng, quá nóng. Trong khi chơi đùa không được cho tay 
hay que chọc vào các ổ cắm điện, không tự ý bật đèn hay sừ 
dụng các thiết bị điện.

- Không được tự ý mở vòi nước nóng (thường có ký hiệu 
màu đò ờ trên vòi nước).
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2. Phòng tránh dị vật đường ăn, đường thở

Cần giáo dục trẻ ăn chậm, nhai kỹ, nuôt hết rồi mói xúc tiếp 
miêng khác. Khi ăn thấy thức ăn quá dai, cứng hoặc có xương 
phải nhè ra, không được cô' nuôt vào dễ gây hóc. Khi ăn các loại 
quả có hạt phải cẩn thận và bỏ hết hạt rồi mói được ăn.

Không được ngậm thức ăn, ngậm đổ chơi trong miệng đế 
tránh gây dị vật.

Trong khi ăn không được cười đùa, không được nói 
chuyện. Nêu cần nói thì phải nuôt hết rổi mói được nói.

Giáo dục trẻ không được chơi nơi gần ao, hổ, sông. Không 
tự ý tắm trong bổn khi không có người lán.
3. Phòng ngộ độc

- Giáo dục trẻ vệ sinh trong ăn uốíng. Trưóc khi ăn, trẻ được 
rửa tay sạch sẽ, trong khi ăn không được bôc thức ăn. Thức ăn 
rai vãi không được nhặt lên để ăn tiếp. Không được ăn bẩn và 
uông nước chưa chín.

- Không được tự ý lấy thuôc, đổ ăn, uông khi không được 
sự cho phép của người lớn.
4. Phòng chân thương

Đặc điểm của trường mầm non là Rơi nuôi và dạv trẻ vói sô' 
lượng Tất đông. Trẻ Tất hiếu động và sự nhận thức còn hạn chế 
nên dê xảy ra những chân thương.

Giáo viên mầm non cần giáo dục trẻ:
- Không xô đẩy bạn trong khi chơi, không leo trèo cây hoặc 

nhảy từ trên cao xuôVig. Trong lúc chơi đùa không được đánh, 
cắn, cào, cấu bạn. Không được ném các đổ dùng, đổ chơi hav 
đất cát vào người, vào mặt bạn.
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Phòng bệnh vả đảm bảo an toàn cho tré

- Không được nghịch hoặc chơi dao, kéo.
- Không được đi giày, dép, guốc của người lớn.
Tóm lại việc giáo dục trẻ để phòng tránh những tai nạn, 

giúp trẻ an toàn là việc làm rat cần thiết và phải thực hiện 
thường xuyên, liên tục. Từ đó trẻ có ý thức tự giác và nâng cao 
được sự nhận thức của mình trong việc phòng tránh những tai 
nạn trong cuộc sông.

CÂU HỎI ÔN TẬPm

1. Tại sao trẻ em dễ bị bỏng và khi bị bỏng thường bị bòng nặng?
2. Cho biết những nguyên nhân gây bòng và nêu lên những 

tình huông trẻ có thế bị bòng ở trường mầm non?
3. Trình bày cách xử lý và chăm sóc trẻ khi bị bỏng do nhiệt.
4. Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách xử lý khi trẻ bị 

dị vật đường ăn, đường thở.
5. Tại sao trẻ em dễ bị ngộ độc? Trình bày đặc điểm ngộ độc 

ờ trẻ em và nguyên tắc xử lý khi trẻ bị ngộ độc.
6. Vì sao trẻ em dễ bị chấn thương? Kế tên và nêu cách xử 

lý, chăm sóc một sô' chấn thương thưòng gặp ở trẻ trong trường 
mầm non.

7. Vì sao trẻ em dễ bị say nắng, say nóng? Cho biết cách xử 
lý và chăm sóc khi trẻ bị say nắng, say nóng?

8. Từ thực tiên chăm sóc trẻ, hãv đề ra những biện pháp 
phòng tránh tai nạn cho trẻ ờ trường mầm non.
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Chương 4: Thuôc và cách sử dụng một số thuổc

CHƯƠNG 4

THUỘC VÀ CÁCH sử DỤNG MỘT sô THUỐC 
THƯỜNG DÙNG CHO TRỄ EM

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa thuốc

Tìmôc là các chất hoặc hợp chất có tác dụng điêìi trị hoặc dự phòng 
bệnh tật cho người và súc vật hoặc ảùng tivng chẩn đoán bệnh, dùng để 
khôi phục, điều chinh các chức phận của các cơ quan trong cơ thể.

2. Nguồn gốc thuốc

Thuôc có nhiều nguồn gôc khác nhau:

* Nguồn gôc từ thực vật:

- Cát căn (bột sắn): Dùng rễ, có tác dụng hạ sốt.

- Kinh giới: Dùng cành, hoa, lá, có tác dụng hạ sôt.

- Tâm sen: Chổi mầm xanh của hạt, có tác dụng an thần.

- Nhân sâm: dùng rê, có tác dụng kích thích thần kinh trung ương.

* Nguồn gốc từ động vật:

- Các loại cao (xương động vật): Cao hố, cao trăn, cao gâu, cao 
khỉ... dùng làm thưôc bô dưỡng hoặc điều trị đau khơp.

- Mật gấu: tác dụng giảm đau.

- Mật ong: bổ dưỡng, giảm ho, chữa viêm loét dạ dày, tưa 
lưỡi ở trẻ cm.
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Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

- Mỡ trăn: chữa bỏng

- Insulin (hocmon tuyên tuỵ) chiết xuất từ tuỵ tạng của bò/ 
lợn, điều trị tiểu đường.

* Nguồn gốc từ vi sinh vật:

- Dùng để sản xuất ra vacxin: vacxin phòng lao sàn xuât từ 
trực khuẩn lao, vacxin phòng ho gà, bạch hầu, uôn ván... sản 
xuât từ trực khuẩn ho gà, bạch hầu, uôri ván...

- Dùng làm kháng sinh.

* Nguôn gôc từ nấm:

Sản xuất ra kháng sinh như Penidlĩium sản xuât ra Penicillin; 
STreptomyees sản xuất ra STreptomycine, Clorocide.

* Nguôh gốc từ chất khoáng, kim loại: Ca, K, MgSOi.

* Nguồn gôc tông hợp: thuôc kháng sinh (Ampixilin), thuôc 
trợ tim (Digital), thuốc gây tê (Novocaiin)...

3. Phân loại thuốc

Thuôc được chia thành 3 loại:

* Thuôc thông thường:

Thường là những thuôc có phạm vi sừ dụng rộng rãi. Tuy 
nhiên giữa thuôc và ngộ độc khó chia ranh giới và thường chi 
khác nhau về liều lượng, đặc biệt là tré em. Ví dụ: Paraxetamol 
liều bình thường có tác dụng giảm đau, giảm nhiệt độ; Liều cao 
(lũg) có thể ngộ độc gan dẫn đến hôn mê và chết.

* Thuôc độc bảng A:

Gổm những thuôc với liều nhỏ cũng có thể gây nguy hại 
cho tính mạng, trong đó có một s ố  thuôc gây nghiện như: 
Morphin, Heroin, Nicotin.
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Chương 4: Thuốc và cách sư dụng một sỏ' thuôc

Nhãn thuôc nền khung đen, góc trên bên phải có chữ "độc 
A" và bên trái dấu hiệu đầu lâu có 2 xương chéo.

* Thuốc độc bảng B:

Gồm những thuôc dễ gây tai nạn ngộ độc và cũng có thế 
gây nguy hiếm đến tính mạng.

Ví dụ: - Các loại hormon: Insulin, Thyroxin.

- Bạc Nitrat, chì axetat, thuỷ ngân.

Nhãn thucfc nền khung màu đỏ máu, góc trên bên trái có 
chữ 7/döc B".

Không có loại thuôc nào là vô hại, đặc biệt đối vói trẻ em, 
chi dùng thuốc khi thật cần thiết. Vì vậy, khi dùng thuôc cần 
phải chú ý:

+ Xem kỹ nhãn thuôc;

+ Đọc kỹ tên thuôc;

+ Chi định và chông chỉ định;

+ Liều lượng và cách sử dụng.

4. Các cách tác dụng của thuốc

4.1. Tác dụng tại chỗ và toàn thân

* Tác dụng tại chỗ: là những thuôc tác dụng ngay tại nơi đưa 
thuôc.

Ví dụ: - Các thuôc sát khuẩn bôi trên vết thương: cồn, ôxy 
già, xanh methylen...

- Sulfa rin 1% (nhỏ mũi).

- Cloramphenicol 0,4% (nhỏ mắt).

- D.E.P (trị ghẻ).
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Phòng bệnh vả đam báo an toàn cho trẻ

Tuy nhiên, khả năng hâ'p thu thuôc qua da trẻ em tốt hon, vì 
da trẻ em mòng, sự tươi máu tôt. Do vậy nên thận trọng khi bôi 
thuốc qua da cho trẻ, tránh xoa các loại tình dầu vì có thể làm bỏng 
da và kích thích mạnh lên trung tâm tìm mạch, hô hấp.

* Tác dụnẹ toàn thẫn:

Khi đưa thuôc vào cơ thể bằng nhiều đường (uôĩìg, tiêm, 
đặt...) thuốc đều vào máu. Đó là tác dụng toàn thân, sau đó 
thuốc sẽ tác dụng lên cơ quan nào đó của cơ thể.

Ví dụ: Uôìig Penixilin là một loại kháng sinh, thuôc sẽ vào 
máu (tác dụng toàn thân), sau đó thuốỉc đến bộ phận bị nhiễm 
khuẩn (viêm phổi).

Thực chất tác dụng tại chô và toàn thân chỉ là hai mặt của 
một quá trình. Tuỳ theo tính chât thuốc và điều kiện có thê xuất 
hiện tác dụng này hay tác dụng khác.

Ví dụ: - Đặt Paraxetamol ở hậu môn, có tác dụng hạ nhiệt.

- Khi bị ngất, cho ngửi Amôniắc, bệnh nhân tinh lại.

4.2. Tác dụng chính và tác dụng phụ

* Tác dụng chính là tác dụng mong muôn.

* Tác dụng phụ là tác dụng không mong muôn.

Ví dụ:

Thuốc Tác dụng chính Tác dụng phụ

Aspirin Giảm đau, hạ sốt Chảy máu dạ dày

Santonin Trừ giun Nhìn moi thứ màu
•

vàng

STreptomycin Diêt vi khuẩn lao
•

/% .X • /*v 'Gay điêc
-1
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Chuông 4: ihuoc va cacn sư dụng một sỏ thuòc

Do vậy trong điẻu trị cán phai tim cách giữ tác dụng chính 
và giam tac dựng phụ (vi dụ ãn no rói moi uỏng Aspirin) hoặc 
co thé dung thuòc đặt vao hậu môn đè tránh tac dụng phụ cua 
thuóc.

4.3. TÌIUÔC có tác dụng chữa nguyéĩi nhàn và triệu chứng

Thuốc chữa nguyên nhản: là nhửn^ thuỏc chửa n^uvên 
nhản gảv ra bệnh.

Ví dụ: - Thuốc khan2: sinh chữa nhữns; bệnh n^uvên nhản 
do vi khuấn.

- Yièn sắt chửa bệnh thiêu máu do thiếu sát.

* Tỉniôc chữa triệu chím$: Là nhữn£ thuỏc chữa triệu chúns;0 0  • o
của bệnh ma khóns; chửa được neuvẻn nhản gáv bénh.c* o  o

Yí dụ: Dưng Paraxetamol đẻ hạ sót khi tré bị viêm phổi. Khi 
n^ừn^ thuôc tre lại sót lại vì khòne phai la thuôc kháne sinh.

Trong; qua tnnh điếu trị cán phai phôi họr> giữa thuốc chữa 
n^uvèn nhản va thuõc chửa triệu chan2; đẻ bệnh nhanh khoi,o  - CT *
lập lại cản báng cho co thẻ.

4.4. Thuốc tác dụng chọn lọc - hiệp đóng - đối lập

*  ~P:uôc tác ảiiìi- chọn lọc:« • • m

Thu ÓC anh hưởne đèn nhiếu co quan khác nhau, nhung gọi 
la chọn lọc VI tac đụne xuất hiện đặc hiệu va sam nhảt vói một• • • • • 

co  q u a n  t r o n 2; Cữ th ẻ .

V1 dụ: - Codein co tác dụng ưc chế đặc biệt trung tám ho o 
hanh não, lam eiàm ho (dung cho nẹuoi lớn).

- Perdxilin co tác dune chon loc vói cáu khu án.



Phòng bệnh và đám báo an toàn cho trẻ

Thuôc có tác dụng hiệp đâng:

Khi phôi hợp các thuôc vói nhau sẽ làm tăng tác dụng
của thuốc.

Ví dụ: Trong điều trị bệnh lao: nguyên tắc đầu tiên là phối 
hợp thuôc có tác dụng làm tăng tác dụng của thuôc, đổng thời 
làm giảm sự kháng thuốc của vi khuẩn lao.

Thường dùng:

ST reptomyxin Rif amixin

Pyrazynamit Ethambutol

Rimiíon Rimiíon

Thuôc tác dụng đôỉ lập:

Là những thuôc có tác dụng trái ngược nhau: 

Ví dụ: - ATropin làm ngừng tiết nước bọt;

- Pilocacpm làm tăng tiết nưóc bọt.

Có thê sử dụng trong câp cứu ngộ độc thuôc

Ví dụ: - Ngộ độc thuôc ngủ (Barbitural) ngưòi ta tiêm STrỵcnin.

- Khi bị co giật do STrycnin thì tiêm Barbitural.

4.5. Thuốc tác dụng hổi phục và không hổi phục

* Tác dụng hồi phục:

Tính năng của thuôc sẽ làm giảm tạm thời chức năng của 
một cơ quan nào đó. Khi thuôc thài trừ hết, chức năng cua co 
quan đó sẽ hoạt động trở lại bình thường.
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Ví dụ: khi nhổ răng thường dùng Novocain để gây tê các 
dây thần kinh cảm giác chỉ bị ức chế tạm thời làm cho bệnh 
nhân đõ đau. Khi thuôc thải trừ hết, dây thần kinh đó lại hoạt 
động trở lại bình thường.

* Tác dụng không hồi phục:

Ví dụ: - Dùng tetraxilin (là thuôc kháng sinh) cho trẻ em 
dưới 7 tuổi sẽ làm cho men vàng, xỉn. Do tetraxilin kết hợp rất 
bền vững vói canxi ở xương, răng kể cả khi thay răng vĩnh viễn, 
răng vẫn vàng và không hồi phục.

- Dùng thuô'c gây mê liều cao hoặc liên tục sẽ có tác dụng 
không hổi phục. Bệnh nhân có thế chất. Do vậy khi cần phải 
phẫu thuật nhiều lần, các lần gây mê phải cách nhau ít nhất 15 
ngày để thuốe có thời gian thải trừ hết.

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc

5.1. Đặc điểm của thuốc
9

* Yêu tô'lý học:

Thuô'c dùng trong y học có ba thể:

- Thể rắn: Các loại thuôc viên (viên paraxetamol), thuôc bột
(gói ORS).

- Thể lòng: Siro phenergan; huyết thanh.

- Thê khí: Khí oxy, cacbonic, oxytnitơ (gây mê).

Khi tác động vào co thệ, thuôc có thể vẫn giữ nguyên trạng 
thái vật lý của nó (ví dụ oxy ở thể khí) nhưng cũng có khi phải ở 
trạng thái hoà tan mói có tác dụng. Hoặc ở thê bay hơi (ví dụ ete 
để gây mê là ở thể lỏng, muôn tác dụng phải ở trạng thái bay hai).
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Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Những thuôc dễ tan trong nước hoặc rượu tác dụng nhanh, 
mạnh, nhưng mất đi cũng nhanh.

Những thuôc tan trong dầu tác dụng chậm hơn.

Những thuôc bay hơi nhanh thì dễ thâm, nhưng cũng thải 
trừ nhanh (ví dụ Etyl clorua bay hơi nhanh dùng gây mê nhanh, 
nhưng người bệnh cũng tình nhanh).

* Yêu tốhoấ học:
¥

Trong y học thường dùng thuôc dưới dạng hợp chất, ít 
dùng dưới dạng đơn chất. Những chất nào dễ ion hoá, có câu
4 r  1 • /V /■* 4  A ♦ / 4. A’  • 1 1  1  A á ■ "1 A _\ I I  /trúc nhiêu nối đôi, có câu trúc đê vi khuân dê tiêp nhận và khó 
tạo ra các yêu tố kháng thuôc là thuôc có tác dụng tôt.

5.2. Cách dùng thuốc:

* Liều lượng thuốc:

Xác định liều lượng ửiuôc tôi ưu cho trẻ là rất khó và chưa 
có phương pháp nào là hoàn hảo.

Việc xác định liều lượng thuốc phụ thuộc vào nhiều yếu tô':

- Tính chât dược động học và dược lực học của thuôc:m « (  J  fl ft ẳ «

+ Dược lực học: Nghiên cứu tác động của thuốc trên cơ thể. 
Đó chính là tác dụng dược lý gồm những tác dụng chính và tác 
dựng phụ tuỳ theo liều lượng dùng mà có tác dụng khác nhau.

+ Dược động học: nghiên cứu về tác động của cơ thể đên 
thuôc. Đó là động học của sự hấp thu, phân phôi, chuyến hoá và 
thải trừ thuốc của cơ thể.

- Cữ thể trẻ (cân nặng, diện tích da, chức năng gan, thận, cơ
địa đặc biệt...).

• • • /
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Chương 4: Thuốc và cách sử dụng một số thucíc

- Tình trạng bệnh (mức độ nặng, vị trí tổn thương).

- Đường dùng thuồc (uông, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, bôi, đặt...).

- Kinh nghiệm của thầy thuôc.

Việc xác định liều lượng thuốc cho ưẻ em tính theo diện 
tích da là chính xác vì nó bao hàm cả cân nặng, chiều cao và 
nhiều quá trinh sinh lý nhung khó thực hiện vì không xác định 
chính xác diện tích da của trè.

Kết hợp lứa tuổi và diện tích da cơ thể, người ta đưa ra 
bảng tinh liều lượng thuốc ỏ trẻ em so vởi người lớn như sau:

Tuõi ri"*» 1 A <  • a ' >  ■ 1  /Ti lệ liêu người lớn

Trẻ sơ sinh 1/8

1 tháng 1/7

3 tháng 1/6

6 tháng 1/5

12 tháng 1/4

3 tuổi 1/3

7,5 tuổi 1/2

12 tuổi 2/3

15 tuổi 3/4 ị

Trên đây là liều lượng dùng cho trẻ phát triển bình thường, 
không áp dụng cho trẻ đẻ non. Tuy theo tình trạng phát triên và 
bệnh tật của ưẻ mà tăng, giảm liều lượng thuôc cho phủ hợp.

* Đường dẫn thuôc vào cơ thể:
Thuôc có thể được đưa vào cơ thể bằng nhiều đường khác 

nhau: uông, tiêm bắp, tiêm tình mạch; bôi, đặc niêm mạc, thụt.
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Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Tuỳ theo từng trường hợp mà sử dụng thuốc theo đường 
thích hợp.

Đôi vói trẻ em nên đưa thuốc vào đường uống. Tuy khó 
tiên đoán khả năng hâp thu nhưng nói chung tiện lợi cho trẻ em, 
không gây đau cho trẻ. Các thuôc uông cho trẻ nên ở dạng nước, 
sirô, có mùi vị thích hợp để trẻ dễ uô'ng.

Trừ một vài loại thuốc, nói chung không nên trộn thuôc vói 
thức ăn vì sẽ làm giảm khả năng hấp thu và giảm tác dựng của
thuôc... Mặt khác, thuôc có thể làm trẻ bị nôn và sợ thức ăn.

• / t •

Trẻ em không nên tiêm bắp cho trẻ vì hệ cơ của trẻ chưa 
phát triển, chưa được tưói máu đầy đủ nên dê gây xơ hoá và 
khó tiên đoán tác dụng của thuôc.

Nếu cẩn thiết phải tiêm thì tiêm tĩnh mạch nhưng phải pha 
loãng và tiêm chậm để phòng tai biến.

* Đường thải trừ thuốc

Thucfc có thể thải trừ qua nhiều đường: qua thận, qua 
đường tiêu hoá, hô hâp, mồ hôi, qua sữa, rau thai... Những 
thuốc bị thải trù qua nhiều đường và tô'c độ nhanh thì tác dụng 
ít. Ờ trẻ em, do chức năng gan, thận chưa hoàn thiện nên khả 
năng thải trù thuôc ở trẻ kém nên khi dùng thuôc kéo dài dễ gây 
tích luỹ và gây nhiễm độc thuôc. Do vậy khi dùng thuốc cho trẻ 
nhỏ dài ngày nên giảm liều lượng và kéo dài khoảng cách dùng 
thuôc để tránh nguy cơ nhiễm độc thuốc.

5.3. Đặc điểm người bệnh

* Tuổi', ở trẻ em khi dùng thuôc khác với người lớn có một 
số thuốc chỉ gây biên đổi ở trẻ em mà không gây rôĩ loạn ả 
người lớn.
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Chương 4: Thuốc và cách sử dụng một sô' thuốc

Ví dụ: Tetraxilin tác dụng lên sự tăng trưởng của xương 
thai nhi và trẻ nhỏ cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của 
men răng ở trẻ em dưới 6 tuổi.

Hoặc một số thuôc dùng ở trẻ có thể làm tăng hoặc làm 
giảm nhạy cảm vói tác dụng phụ.

Ví dụ: làm tăng nhạy cảm đôi vói thuốc: Acid valproic là 
thuôc chông co giật dễ gây nhiễm độc gan khi dùng cho trẻ dưới
2 tuổi.

Giảm nhạy cảm vói tác dụng phụ: Paraxetamol dùng quá 
liều lớn hơn 150 mg/kg có thể gây viêm gan nặng cho ngươi lớn 
nhiều hơn ở trẻ em.

* Giói:

Phụ nữ có thai và cho con bú phải thận trọng khi dùng 
thuôc để tránh gây nhiễm độc cho trẻ.

* Cảm thụ của người bệnh:

Mỗi ngưòi có đáp ứng râ't khác nhau với tác dụng của thuôc.

- Có người không chịu được thuôc có thể choáng do dị ứng 
(ví dụ Penixinlin).

- Có người dùng thuốc bị quen thuôc, nghiện thuốc.

II. MỘT SỐ THUỐC THƯỜNG DÙNG

1. Thuốc kháng sinh

Là những thuốc có nguồn gôc từ vi khuẩn, từ nâĩĩi hay tổng 
hợp nên.

Thuôc kháng sinh là những thuôc đề kháng với vi khuẩn 
bằng cách diệt khuẩn hoặc ức chê'vi khuẩn phát triển.
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Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Hiện nay bệnh nhiễm khuẩn đang đứng hàng đầu ở nước 
ta. Chính vì vậy việc sử dụng kháng sinh rất rộng rãi. Mặt khác, 
người sử dụng kháng sinh không theo chỉ định của thầv thuôc, 
còn các thầy thuôc cho kháng sinh đều dựa vào kinh nghiệm 
của bàn thân và các triệu chứng lâm sàng. Chính vì vậy đã sinh 
ra các vi khuẩn kháng thuôc, nhờn thuốc và gây nhiều khó khăn 
trong việc điều trị và tôn kém. Vì vậy, khi sử dụng kháng sinh 
cần phải nắm được những nguyên tắc cơ bản.

1.1. Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh

- Chỉ sử dụng thuốc kháng sinh khi biết rõ nguyên nhân do vi 
khuâh (qua xét nghiệm hoặc qua kinh nghiệm của thầv thuốc).

- Chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định của thầy thuôc về 
loại kháng sinh, liều lượng và cách sử dụng.

- Chọn kháng sinh đặc hiệu, phổ càng hẹp càng đặc hiệu 
vói vi khuẩn càng tôt

- Cần biết chức năng gan thận trưóc khi cho kháng sinh.

- Chọn kháng sinh dùng cho trẻ em theo đường uôrig là tốt 
nhât. Đại bộ phận kháng sinh cần cho uông trưóc bữa ăn, khi 
đói, trừ một sổ  như Erythromycin cho uông khi no.

Khi uông kháng sinh không cho hoà kèm các loại thuôc 
khác vì làm mâ't tác dụng cúa kháng sinh.

- Dùng kháng sinh tôi thiểu 7 ngày, cần phải kiểm tra xem 
vi khuẩn còn cảm thụ vói thuôc không. Nêu cần thiết có thê 
thay đổi kháng sinh khác (dựa vào kháng sinh đổ) theo chi định 
của thầy thuôc để tránh gây kháng thuôc hoặc phôi hợp kháng 
sinh khác.
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Chương 4: Thuốc và cách sứ dune môt sô'thuôc:

1.2. Một sô'loại kháng sinh thường dùng

* Nhóm Penixỉlin:

- Penixilin V: Sử dụng chông cẩu khuẩn (liên cầu p tan 
huyết, tụ cầu, phế cầu).

Thuôc được chọn dùng trong những trường hợp nhiêm 
khuẩn đương hô hâp và nhiễm khuẩn da không có biêh chứng 
(viêm mũi, họng, amydan, viêm tai, viêm xoang...).

Liều lượng: 25 -  30mg/kg/24giờ chia 2 lần. Uông trưóc bữa 
ăn từ 30 phút đêh 1 giờ. Dùng đường uông tác dụng dị ứng ít 
xảy ra hon.

- Penixilin G: Có tác dụng chông các loại cầu khuẩn. Dùng 
tiêm bắp phải râ't thận trọng vì tác dụng phụ có thể gây dị ứng 
(nhẹ có thể nổi mẩn ngứa ngoài da, nặng có thế sôc và tử vong).

Thường được dùng trong nhiễm khuẩn nặng.
- Ampixilin: Sử dụng chông cầu khuẩn. Một sô' vi khuẩn 

đường ruột như E.coli, trực khuẩn lỵ, thương hàn cũng nhạy 
cảm với thuôc này. Do vậy, Ampixilin không phải là thuôc nên 
chọn đầu tiên để chữa nhiễm khuẩn hô hâp cấp.

Liều lượng: uông 50 -  150mg/kg/24 giò chia làm 3 lần.
* Nhóm Amynoglycosid:

Là các kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng. Ví dụ: 
Gentamycin, STreptomycin sulfat. Thuôc chỉ dùng bằng đường 
tiêm, là những thuổc độc đôi vói thận và dây thần kinh VIII (có 
thể gây điếc). Do vậy ít dùng cho trẻ em.

* Erythromycin: Có tác dụng kháng khuẩn như Penixilin. 
Dùng Erythromycin khi bệnh nhân dị ứng với Penixilin.

Liều lượng: uông 15 -  25mg/kg/12 giờ 1 lẩn.

\
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Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

2. Thuốc hạ nhiệt
9  m

Paraxetamol (Acetaminophen): Có tác dụng hạ nhiệt, giảm đau.

Liều lượng: 10 -  30mg/kg/24 giờ chia 3 - 4  lần. Có thể đặt ờ 
niêm mạc hậu môn để hạ nhiệt. Không dùng khi suy chức năng 
gan, mẫn cảm với thuốc.

3. Thuốc an thần, gây ngủ

Thường được dùng để để phòng co giật do sốt cao ở trẻ em 
hoặc trong những trường hợp trẻ bị rôi loạn giâc ngủ.

Thuôc an thần gây ngủ sử dụng theo đúng chỉ định của 
thầy thuôc vể loại thuôc, liều lượng và cách sử dụng. Nên dùng 
dưói dạng siro an thần.

III. TỦ THUỐC VÀ VƯỜN THUỐC Ở TRƯỜNG MAM n o n

1. Tủ thuốc

Hiện tại phần lớn các trường mầm non ở nước ta không có 
phòng y tế và bác sỹ chuyên trách để chăm sóc sức khoẻ cho các 
cháu. Do vậy việc trang bị tủ thuôc và các dụng cụ y tê'tôi thiểu 
là rất cần thiết cho mỗi nhóm, lóp ở trường mầm non. Điều đó 
giúp cho giáo viên mầm non có thể theo dõi được sức khỏe của 
trẻ thường xuyên cũng như có thế xử lý chăm sóc sức khoẻ ban 
đẩu khi trẻ bị tai nạn hay bị bệnh. Tủ thuôc phải để cao quá tầm 
tay với của trẻ. Không để trẻ tự ý lấy thuốíc. Thuốc phải có nhãn, 
tên thuôc, chỉ định, liều dùng và hạn sử dụng rõ ràng.

Cần phải trang bị một sô' loại thuôc sau:

- Thuốc hạ sốt: Paraxetamol.

- Siro an thần.
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- Oresol.

- Panthenol (chữa bỏng).

- Nhỏ mắt: Cloramphenicol 4%0.

- Nhỏ mũi: Sulfarin 1%.

- Thuổc sát khuẩn: Natri Clorit 9%o; Cồn h, cồn 70°.

- Glucoza...

Ngoài ra cần phải trang bị một số đồ dùng sau:

- Nhiệt kế.
*

- Cân.

- Thưóc dây, thưóc đo chiều cao.

- Bông, các loại băng, kéo, paint.

- Nẹp gỗ.

- Túi chườm nóng, lạnh.

2. Vườn thuốc

ở một sô' trường mầm non nếu có diện tích rộng, có thể làm 
một vườn thuôc nhỏ. Nên trồng một sô' cây thuôc dễ sử dụng đế 
tiện trong việc xử lý khi cần thiết:

- Cây thuốc có tác dụng giải nhiệt: cây nhọ nồi, diếp cá, rau 
má, kinh giới, ngải cứu...

- Cây chữa ho, viêm họng: cây bạc hà, húng chanh, hoa 
hổng bạch, lá hẹ...

- Cây có tác dụng kháng sinh: cây sài đất, cây kim ngân, cây 
bồ công anh...

185



Phòng bẹnn va aam  pao an tucư Ị Cẩ IO tfé

CAU HOI ON TẬP
m

1. Cho biết cách phân loại thuô'c. Khi sử dụng thuô'c cho trẻ 
em cần phải chú ý những gì?

2. Cho ví dụ để nêu lên các cách tác dựng của thuốc.

3. Phân tích những yêu tô" ảnh hưởng đêh tác dụng của thuôc

4. Trình bày các nguyên tắc khi sử dụng thuô'c kháng sinh 
cho trẻ em. Kháng sinh nào được sử dụng khi trẻ bị nhiễm 
khuẩn hô hấp cấp tính?

5. Cho biết các loại thuốc cần thiết để sử dụng cho trẻ ờ 
trường mầm non? Để đề phòng ngộ độc thuô'c cho trẻ cần có 
những biện pháp gi?
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