Phòng bệnh tay chân miệng như thế nào?

Xử trí đối với trẻ bị bệnh như thế nào?
Phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh.

Hiện nay chưa có văc xin phòng bệnh và
chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người chăm
sóc trẻ cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Khi thấy trẻ sốt và có bọng (bóng) nước ở bàn
tay, bàn chân hoặc bên trong miệng, cần cho
trẻ nghỉ học và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế
gần nhất.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường
Thường xuyên rửa
tay cho mình và
cho trẻ bằng xà
phòng và nước
sach, nhất là
trước khi chế
biến thức ăn,
trước khi cho trẻ
ăn, sau khi đi vệ
sinh và sau khi vệ
sinh cho trẻ.

Phßng ngõa
xö trÝ bÖnh

vµ

tay ch©n miÖng
Chăm sóc trẻ bệnh

Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi.
Hàng ngày làm sạch sàn nhà và đồ chơi của
trẻ bằng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn
thông thường với nước sạch.
Thu gom và xử lý phân, chất thải của trẻ đúng
cách.

Không để trẻ bệnh tiếp xúc với các trẻ khác.

Vệ sinh an toàn thực phẩm
Cho trẻ ăn chín, uống chín.

Hạn chế ôm, hôn trẻ.
Cho trẻ ăn uống đủ chất, đảm bảo vệ sinh.

Dùng riêng thìa bát cho trẻ.

Không làm vỡ các bọng (bóng) nước để tránh
nhiễm trùng và lây lan bệnh.
Khi chăm sóc trẻ bệnh tại gia đình, nếu thấy
trẻ có các dấu hiệu như sốt cao kéo dài, li bì,
bỏ ăn, bỏ uống hoặc tình trạng của trẻ xấu đi
cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để
được cứu chữa kịp thời.
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Nh÷ng biÓu hiÖn chÝnh cña
bÖnh tay ch©n miÖng nh thÕ nµo?

BÖnh tay ch©n miÖng lµ g×?
Tay ch©n miÖng lµ bÖnh truyÒn nhiÔm cÊp
tÝnh ë trÎ em do vi rót g©y ra.

Kh¶ n¨ng l©y bÖnh cao nhÊt trong
mét tuÇn ®Çu cña bÖnh.

Sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng;
Xuất hiện bọng (bóng) nước: Ban đầu là
những chấm đỏ, sau thành bọng (bóng) nước
và vỡ ra thành vết loét. Thường thấy ở da,
trong miệng và có những đặc điểm sau:

BÖnh l©y chñ yÕu theo ®êng tiªu hãa vµ dÔ
ph¸t triÓn thµnh dÞch.
Tay chân miệng là bệnh thông thường ở trẻ
em. Tuy nhiên, trong một số trường hợp,
bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm dẫn
tới tử vong.

- Ở da:
thường
thấy ở
lòng bàn
tay, lòng
bàn chân,
đầu gối và
cẳng chân
của trẻ.

Ai cã thÓ m¾c bÖnh tay ch©n miÖng?

Bệnh dễ lây nhiễm và lây từ người này sang
người khác qua đường tiêu hóa do ăn phải
thức ăn có mầm bệnh, qua tiếp xúc trực tiếp
với phân, dịch mũi họng, bọng (bóng) nước bị
vỡ của trẻ bệnh hoặc qua tiếp xúc với đồ chơi,
thìa, bát, bàn ghế bị nhiễm mầm bệnh.

- Ở trong
miệng:
thường
thấy ở
lợi, lưỡi
và mặt
trong
của má.
Trẻ đau
miệng,
kém ăn.

BÖnh tay ch©n miÖng
thêng gÆp ë trÎ em,
nhÊt lµ trÎ díi 3 tuæi.
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BÖnh tay ch©n miÖng
l©y truyÒn nh thÕ nµo?
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