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BỐ MẸ LÀM GÌ KHI TRẺ BỊ ĐAU ĐẦU

Đau đầu ở trẻ em là phổ biến và thường không nghiêm trọng. Giống như người lớn, trẻ em có
thể bị các loại đau đầu khác nhau, bao gồm đau nửa đầu hoặc đau đầu liên quan đến căng
thẳng. Trẻ em cũng có thể bị đau đầu mãn tính. 1 trong 5 trẻ ở tuổi đi học có biểu hiện đau
đầu. Một số trẻ đau đầu tuổi gặp sớm nhất là 4 tuổi

Trong một số trường hợp, đau đầu ở trẻ em là do nhiễm trùng, mức độ căng thẳng hoặc lo lắng
cao, hoặc chấn thương đầu nhẹ. Điều quan trọng là bố mẹ cần phải chú ý đến các triệu chứng
đau đầu của trẻ và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn hoặc xảy ra
thường xuyên.

Nguyên nhân gây đau đầu ở trẻ em

- Bệnh tật và nhiễm trùng. Các bệnh thường gặp như cảm lạnh, cúm, nhiễm trùng tai và xoang
là một số nguyên nhân gây đau đầu thường gặp nhất ở trẻ em. Rất hiếm khi, viêm màng não
hoặc viêm não có thể gây đau đầu.

- Chấn thương đầu. Vết sưng và vết bầm tím có thể gây đau đầu. Mặc dù hầu hết các chấn
thương đầu là nhỏ, tuy nhiên hãy đến cơ sở y tế ngay nếu trẻ ngã mạnh vào đầu hoặc bị đánh
mạnh vào đầu. Ngoài ra, hãy liên hệ với bác sĩ nếu cơn đau đầu của trẻ dần trở nên tồi tệ hơn
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sau chấn thương đầu.

- Yếu tố cảm xúc. Căng thẳng và lo lắng - có lẽ được kích hoạt bởi các vấn đề với bạn bè, giáo
viên hoặc phụ huynh - có thể đóng một vai trò trong cơn đau đầu của trẻ em. Trẻ em bị trầm
cảm có thể phàn nàn về đau đầu.

- Mỏi mắt do thị lực kém và căng thẳng cổ hoặc lưng liên quan đến tư thế của trẻ không đúng
cũng có thể gây đau đầu.

- Di truyền. Đau đầu, đặc biệt là chứng đau nửa đầu, có xu hướng hay gặp trong các gia đình.

- Một số loại thực phẩm và đồ uống. Nitrat - một chất bảo quản thực phẩm được tìm thấy trong
các loại thịt được chế biến, chẳng hạn như thịt xông khói, và xúc xích - có thể gây đau đầu,
cũng như một số phụ gia thực phẩm. Ngoài ra, quá nhiều caffeine - có trong soda, sô cô la, cà
phê và trà - có thể gây đau đầu.

- Vấn đề trong não. Hiếm gặp hơn, một khối u não hoặc áp xe hoặc chảy máu trong não có thể
gây ra một cơn đau đầu mãn tính, diễn tiến ngày càng xấu đi. Thông thường trong những
trường hợp này có kèm những triệu chứng khác, chẳng hạn như các vấn đề về thị giác, chóng
mặt và thiếu phối hợp các động tác.

Chẩn đoán

Bác sĩ của sẽ kiểm tra trẻ và đặt câu hỏi về những cơn đau đầu, bao gồm cả loại đau, tần suất
xảy ra cơn đau và nếu có bất cứ điều gì làm cho cơn đau tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.

Thông thường, bác sĩ có thể chẩn đoán dựa trên thông tin này. Đôi khi, bác sĩ cần chụp CT
hoặc MRI để biết thêm thông tin. Các xét nghiệm hình ảnh này có thể cho thấy một số khu vực
não bị tổn thương có thể gây đau đầu.
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Một khi đã xác định loại đau đầu cụ thể mà trẻ đang bị, bác sĩ sẽ trao đổi với bố mẹ trẻ về kế
hoạch điều trị để giúp trẻ cảm thấy tốt hơn.

Phương pháp điều trị tại nhà

Nếu cơn đau đầu của trẻ không xảy ra với bất kỳ triệu chứng nào khác, trước tiên bố mẹ có thể
thử một số biện pháp khắc phục tại nhà hoặc thuốc giảm đau không cần kê đơn như
Paracetamon hoặc Ibubrofen.

Đối với đau đầu căng thẳng, những lời khuyên này có thể giúp:

·

Cho trẻ nằm với đầu hơi cao một chút.

·

Cho trẻ tắm trong bồn nước ấm hoặc tắm dưới vòi sen.

·

Chườm lạnh hoặc ấm lên trán của trẻ.

Đối với chứng trẻ bị đau nửa đầu:

·

Cho trẻ nằm trong một căn phòng yên tĩnh và tránh ánh sáng và giảm tiếng ồn.

·

Cho trẻ hít thở sâu, nhẹ nhàng.

·

Sử dụng túi chườm lạnh.
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Một liều acetaminophen hoặc ibuprofen không kê đơn có thể làm giảm đau của cả căng thẳng
và đau nửa đầu. Các chuyên gia khuyên bạn nên cho trẻ uống thuốc giảm đau này ngay khi
cơn đau nửa đầu bắt đầu.

Khi nào nên đến cơ sở y tế hay trao đổi với bác sĩ?

Đưa trẻ đến gặp bác sĩ nếu cơn đau đầu của trẻ trở nên tồi tệ hơn hoặc kéo dài hơn 12 giờ.
Cũng đưa trẻ đến bác sĩ nếu trẻ đau đầu hoặc trông không khỏe sau chấn thương đầu.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng nào trong số này cùng với
đau đầu:

-

Mất thị lực

-

Nôn mửa

-

Yếu cơ

-

Sốt

-

Cổ cứng

-

Co giật.
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-

Bất kỳ triệu chứng nào đánh thức trẻ vào ban đêm

Vì vậy khi trẻ đau đầu thì các bố mẹ cần hết sức quan tâm và xem xét các biểu hiện kèm theo.

Tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trẻ bị đau đầu sẽ được các bác sỹ chuyên khoa thăm
khám, tư vấn kỹ về bệnh, phương pháp điều trị và hướng dẫn theo dõi. Bệnh viện có đầy đủ
các phương tiện máy móc giúp chẩn đoán bệnh như: Đo điện não đồ, chụp cắt lớp vi tính CT
scan, chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, chẩn đoán mô bệnh học…

hợp
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