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Ä•iá»•u trá»‹ Ä‘au dáº¡ dÃ y cho phá»¥ ná»¯ mang thai
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Thuc Duong
07/09/2009

Chào BS!!! Vá»£ tôi Ä‘ang trong thá»•i gian Ä‘iá»•u trá»‹ báº¹nh dáº¡
dày . NhÆ°ng vá»£ tôi Ä‘ã có thai ( Ä‘Æ°á»£c phát hiá»‡n sau vài tuáº§n ká»ƒ tá»« ngày quan há»‡).
Sau khi biáº¿t có thai, vá»£ tôi ngá»«ng sá»- dá»¥ng thuá»‘c Ä‘iá»•u trá»‹ bá»‡nh dáº¡ dày cho Ä‘áº¿n
nay . Váº-y thÆ°a bác sÄ© cho tôi há»•i là thuá»‘c Ä‘iá»•u trá»‹ dáº¡ dày có áº£nh hÆ°á»Ÿng gì Ä‘áº¿n
thai nhi không ? (Ví dá»¥: sá»± phát triá»ƒn, hay là bá»‹ dá»‹ táº-t) . Ráº¥t mong sá»± há»“i âm
sá»›m cá»§a BS. Tôi chân thành cáº£m Æ¡n . Câu tráº£ lá»•i, BS có thá»ƒ gá»Ÿi vá»• Ä‘á»‹a chá»‰ Email:
tinapc@gmail.com (Nguyá»…n Ä•á»©c HÆ°ng)

Tráº£ lá»•i:

á»ž ngÆ°á»•i má»›i có thai
bá»‹ Ä‘au dáº¡ dày, táº§n suáº¥t Ä‘au nhiá»•u hÆ¡n do nôn má»-a (dáº¡ dày pháº£i co bóp máº¡nh, ngÆ°á»£c
chiá»•u Ä‘á»ƒ Ä‘áº©y thá»©c Äƒn ra). Khi háº¿t nghén, nhu Ä‘á»™ng cÆ¡ dáº¡ dày và ruá»™t do thai
nghén giáº£m, Ä‘á»“ng thá»•i vá»‹ trí dáº¡ dày bá»‹ thay Ä‘á»•i do tá»- cung to lên chèn ép khiáº¿n
thá»©c Äƒn cháº-m tiêu, dá»… á»© Ä‘á»•ng dá»‹ch vá»‹, làm náº·ng thêm thÆ°Æ¡ng tá»•n trong niêm máº¡c dáº¡
dày.

Náº¿u cÆ¡n Ä‘au dáº¡ dày
nhiá»•u, náº·ng thì cáº§n Ä‘Æ°á»£c Ä‘iá»•u trá»‹ báº±ng các thuá»‘c thích há»£p do các tháº§y thuá»‘c
chuyên khoa tiêu hóa lá»±a chá»•n. Ngày nay, ngÆ°á»•i ta Ä‘ã biáº¿t rõ tác nhân gây Ä‘au dáº¡
dày là má»™t loáº¡i vi khuáº©n (helicobacter pylori) gây ra. Vì tháº¿ trong Ä‘iá»•u trá»‹
nháº¥t thiáº¿t cáº§n có kháng sinh diá»‡t khuáº©n, thuá»™c nhóm Tetracylin, có khi còn phá»‘i
há»£p vá»›i cáº£ nhóm Metronidazol. Ä•ây là nhá»¯ng thuá»‘c Ä‘Æ°á»£c khuyáº¿n cáo không nên dùng
cho ngÆ°á»•i có thai. Ngoài ra, má»™t sá»‘ thuá»‘c khác Ä‘á»ƒ chá»¯a bá»‡nh dáº¡ dày cÅ©ng Ä‘Æ°á»£c
khuyên không nên dùng hoáº·c náº¿u dùng pháº£i tháº-n trá»•ng vá»›i ngÆ°á»•i mang thai, nhÆ°
thuá»‘c chá»©a Lansopazol, Cimetidin, Famotidin hoáº·c Bismuth
salicylat&hellip;

NgÆ°á»•i có thai khi
muá»‘n dùng thuá»‘c Ä‘á»ƒ chá»¯a chá»©ng Ä‘au dáº¡ dày, thì nháº¥t thiáº¿t pháº£i có chá»‰ Ä‘á»‹nh cá»§a
tháº§y thuá»‘c chuyên khoa tiêu hóa. Bá»‡nh nhân cáº§n thông báo tình tráº¡ng thai nghén
Ä‘á»ƒ bác sÄ© lá»±a chá»•n thuá»‘c thích há»£p nháº¥t vá»›i hoàn cáº£nh cá»§a mình. Ngoài ra, Ä‘á»ƒ
cháº©n Ä‘oán và theo dõi tiáº¿n triá»ƒn cá»§a bá»‡nh, tháº§y thuá»‘c có thá»ƒ chá»‰ Ä‘á»‹nh soi hoáº·c
chá»¥p X quang dáº¡ dày. Nhá»¯ng viá»‡c này chá»‰ nên tiáº¿n hành khi tháº-t sá»± cáº§n thiáº¿t, còn
náº¿u có thá»ƒ trì hoãn Ä‘Æ°á»£c Ä‘áº¿n sau sinh thì nên chá»• Ä‘á»£i.

Báº¡n nên Ä‘i khám Ä‘á»ƒ
có sá»± tÆ° váº¥n trá»±c tiáº¿p tá»« bác sÄ© sau khi thÄƒm khám cá»¥ thá»ƒ!
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Chúc báº¡n có má»™t
thai ká»³ khoáº» máº¡nh!

Bs.Thuocbietduoc

http://www.thucduong.com.vn

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 15 October, 2018, 07:25

