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Bệnh này thuộc chứng “cam tích”  trong Đông y. Trên lâm sàng chủ yếu phân làm 3 loại: khí trệ
thực tích,  tỳ hư tích trệ và tỳ thận hư.

  

Biểu hiện lâm sàng: cam tích  thời kỳ đầu, cơ thể hơi gầy, kém ăn hoặc ăn nhiều, đi cầu nhiều,
phân  khi lỏng khi đặc, đầy bụng, có thể sốt nhẹ, miệng khát, lòng bàn chân,  bàn tay nóng,
người bứt rứt, hay khóc, ngủ không yên, rêu lưỡi hơi vàng,  mạch tế hoạt. Dưới đây là một số bài
thuốc Đông y chữa bệnh suy dinh  dưỡng cho trẻ.

      

  

  Ảnh minh họa    Bài 1: chỉ  thực 5g, trần bì 5g, thần khúc 10g, sơn tra 10g, mạch nha 10g, la
bặc tử  (sao) 6g, kê nội kim 6g, hoàng liên 5g.

  

Đổ 600ml nước, sắc còn  150ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều; cho uống sau bữa ăn hoặc
lúc  đói bụng. Ngày 1 thang.
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Bài 2: trần  bì 10g, kê nội kim 10g, thần khúc 20g, mạch nha 20g, sơn tra 20g.

  

Cùng  sấy khô, tán bột mịn, trộn đều, mỗi lần 3g pha với nước sôi để uống,  ngày 3 lần. Nếu cơ
thể gầy nhiều, bụng chướng to, thậm chí nổi gân xanh,  sắc mặt vàng héo, trẻ bứt rứt khó chịu,
hay mút ngón tay, nghiến răng,  kém ăn, có thể muốn ăn những thứ lạ như bùn đất... đi cầu
phân lỏng, có  khi ra giun, chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi nhầy, mạch tế hoạt vô lực.

  

Bài 3: đảng sâm 6g, bạch truật (sao)  6g, phục linh 6g, hồ hoàng liên 5g, sử quân tử 10g, kê nội
kim 6g, thần  khúc 10g, mạch nha 10g, sơn tra 10g, chích cam thảo 3g.

  

Đổ 800ml  nước, sắc còn 150ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều; cho uống sau bữa  ăn hoặc
lúc bụng đói. Ngày 1 thang.

  

Bài 4: đảng sâm 10g, bạch truật (sao) 10g, phục linh 10g,  sơn dược 10g, thần khúc 10g, mạch
nha 10g, sơn tra 10g, kê nội kim 10g,  sử quân tử 10g. Dùng sấy khô, tán bột mịn, trộn đều,
mỗi lần 3g pha với  nước sôi để uống. Ngày 2 - 3 lần.
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