小兒用藥安全
An toàn trong dùng thuốc đối với trẻ nhỏ
Dùng thuốc uống thích hợp cho trẻ nhỏ
Dao gồm: dạng viên, dạng viên nang, dạng bột dạng lỏng, dạng elixir, dạng siro, dạng hòa
tan,dạng vẩn.

Hướng dẫn cho trẻ dùng thuốc
1.Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ:
(1)Hấp thụ ở bụng: Rung động ruột thường chậm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
(2)Chuyển hóa gan : Chức năng gan của trẻ sơ sinh chỉ bằng 20-40% người lớn.
(3)Bài tiết thận: Chức năng thận của trẻ sơ sinh chỉ bằng 30%, khoảng 1 tuổi mới có thể ngang
bằng người lớn.
(4)Hấp thụ da: Mức độ thẩm thấu da của trẻ sơ sinh rất cao, hấp thụ tương đối tốt các loại thuốc
bôi ngoài.
2.Các loại thuốc bột dạng túi bọc tiện lợi cho trẻ?
(1)Những thuốc dạng bột dùng cho người lớn dễ nhiễm bẩn, không ổn định, thời hạn bảo quản
ngắn.
(2)Hỗn hợp nhiều loại thuốc ghiền bột dễ bị biến chất hoặc ảnh hưởng lẫn nhau, nên việc chia
thành túi không chính xác.
(3)Những trẻ có độ tuổi lớn có thể rèn thói quen nuốt thuốc hoặc uống kèm với ít thứ khác.
3.Điều cần biết khi trẻ dùng thuốc:
(1)Không phải bất cứ thuốc nào cũng đều có thể nghiền bột : bột thuốc dễ bị nhiễm bẩn, không ổn
định, thời gian bảo quản ngắn, có thể ảnh hưởng lẫn nhau.
(2)Có thể mời bác sỹ kê thuốc chuyên dùng cho trẻ như; dạng nước, dạng siro, dạng lỏng hoặc
dạng vẩn.
(3)Những thuốc dạng bột đóng gói cần dùng hết trong lần uống, để đảm bảo chất lượng của thuốc.
4.Nhắc nhở về cách sử dụng thuốc dạng siro hoặc dạng vẩn :
(1)Bảo quản thuốc dạng siro hoặc thuốc dạng vẩn chưa mở trong nhiệt độ phòng.
(2)Đối với dung dịch vẩn bột khô : trước lần sử dụng đầu tiên cần thêm nước lạnh trộn đều theo
hướng dẫn, tiếp đó cần phải lắc đều lại trước mỗi lần sử dụng và khi uống thuốc cần đảm bảo
lượng dùng chính xác.

(3)Những thuốc đã mở ra sử dụng cần phải được bảo quản ở trong phòng lạnh hoặc nhiệt độ
phòng theo hướng dẫn, chú ý thời hạn sử dụng từng loại.
5.Cách cho trẻ sơ sinh uống thuốc :
(1)Sử dụng ống hút có khắc lượng hoặc bơm tiêm uống thuốc.
(2)Ôm trên đầu gối , đỡ phần đầu.
(3)Mỗi lần chỉ uống lượng thuốc nhỏ để tránh bị nghẹn.
(4)Nhỏ thuốc vào phía sau hoặc bên mép khoang miệng.
(5)Khi cho trẻ uống thuốc cần đồng thời an ủi trẻ.
6.Cách cho trẻ em uống thuốc:
(1)Do trẻ chọn tư thế uống thuốc, để trẻ hiểu rõ về dụng cụ đo.
(2)Khi cần thiết, dùng một ít thức ăn hoặc đồ uống để che mùi, sau khi uống thì uống nước hoặc
đồ uống khác để khử mùi.
(3)Sử dụng ngôn ngữ của trẻ hướng dẫn đơn giản hoặc khích lệ trẻ, để trẻ hợp tác.
(4)Khi cần uống nhiều loại thuốc, sẽ cho trẻ chọn lựa thứ tự thuốc uống.
7.Trẻ em nôn thuốc :
Trẻ em nôn thuốc.Nếu sau khi uống thuốc lập tức bị nôn, thì cần phải uống bù thuốc.Thông
thường thuốc càng dễ hấp thụ như dạng siro, dạng lỏng hoặc dạng bột thì sau 10 đến 15 phút không
cần phải uống bù thuốc.Những thuốc dạng viên do thời gian phát tán thuốc khác nhau nên có cách
giải quyết khác nhau.Nếu thuốc nôn ra vẫn nguyên vẹn thì cần phải uống bù thuốc, nếu không cũng
không cần bù thuốc.

