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Từ tháng 7 đến nay, tại các bệnh viện lớn ở TP.HCM, số lượng bệnh nhân nhập viện do bệnh
tay - chân - miệng tăng lên nhanh chóng, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng và dẫn đến tử
vong. Các bác sĩ khuyến cáo trước đây bệnh chủ yếu là do tác nhân coxsakie rất lành tính.
Nhưng gần đây những biến chứng dẫn đến viêm não, viêm cơ tim, viêm màng não từ bệnh tay,
chân, miệng là do một tác nhân mới khác rất nguy hiểm, đó là enterovirus 7. Khi trẻ có biến
chứng nếu không điều trị đúng và kịp thời trẻ có thể tử vong trong vài giờ.                

Chăm sóc một trẻ bị bệnh tay - chân - miệng biến chứng nặng tại BV Nhi đồng 1.  Ảnh: H.Cát  
      Theo BS. Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, các biến
chứng thường gặp của bệnh tay - chân - miệng là: viêm màng não, viêm não màng não, liệt
mềm cấp, viêm cơ tim, phù phổi cấp do thần kinh. Các biến chứng có thể phối hợp với nhau như
viêm não màng não, phù phổi và viêm cơ tim trên cùng một bệnh nhân, thường gây tử vong cao
và diễn tiến rất nhanh có thể trong 24 giờ.  

Những triệu chứng khó nhận thấy khi trẻ có biến chứng não thường không phải hôn mê sâu mà
là khó ngủ, quấy khóc liên tục, giật mình lúc thức hay lúc bắt đầu thiu thiu ngủ. Thậm chí trẻ có
thể biểu hiện bằng sự hoảng hốt, nói nhảm, run chi, co giật. Ngoài ra, còn có một số triệu chứng
khác có thể thấy khi có biến chứng như: sốt rất cao, nôn nhiều, mạch đập nhanh, yếu tay chân,
méo miệng... Ngoài ra, khi mắc bệnh, vùng mông, gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân, miệng của
trẻ thường nổi bóng nước với kích thước từ 2-10mm, màu xám hình ô van, nhưng thường ấn
không đau. Thế nhưng, người nhà thường nghĩ trẻ mắc thủy đậu, nhiễm trùng da hay dị ứng...
Ngoài ra, có trường hợp, bóng nước chỉ xuất hiện ở miệng, người nhà lại nghĩ do thời tiết mùa
hè nóng, do ăn cay... khiến trẻ bị nhiệt, làm viêm miệng nên trẻ nhập viện muộn.

  

BS. Nguyễn Thanh Hương - Trưởng khoa Nội tổng hợp BV Nhi đồng 2 cũng cho biết, hiện bệnh
tay - chân - miệng có nhiều dấu hiệu mà nếu không được chú ý sẽ dễ chẩn đoán nhầm, nhất là
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nếu theo dõi không sát sao dễ bỏ sót không xử trí kịp biến chứng xảy ra. Với nhiều ca trẻ chỉ
sốt, ho vài tiếng, tiêu chảy vài lần, nhưng 2-3 ngày sau đã xuất hiện biến chứng dù khám chẳng
thấy vết sang thương ở miệng cũng như ở tay, chân. Thậm chí tìm khắp cơ thể trẻ kỹ lắm cũng
chỉ thấy 1 - 2 nốt hồng ban rất mờ nhạt. Có trường hợp trẻ chỉ biểu hiện sốt, ho khò khè, nhiều
khi chẩn đoán lầm là hen phế quản hoặc viêm thanh khí phế quản. Lại có ca trẻ nhập viện với
triệu chứng như bệnh rối loạn tiêu hóa như: nôn, tiêu chảy và được điều trị như một rối loạn tiêu
hóa. Do đó tại các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu nhất là tuyến y tế cơ sở cần hết sức cảnh
giác với những ca bệnh tay - chân - miệng có biểu hiện không điển hình. Cần nhất là phải nhận
biết được dấu hiệu nặng của bệnh, nhanh chóng gửi bệnh nhi tới các bệnh viện có khả năng
chữa trị tốt nhất.

  

Ngoài ra các nhân viên y tế tại các địa phương cần tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ
cách nhận biết trẻ bị tay - chân - miệng để đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời,
tránh tình trạng biến chứng nặng dễ dẫn tới tử vong.

  

Hà Anh
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