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NỘI DUNG

• ĐỊNH NGHĨA

• CÁC DẠNG DỊ VẬT

• VỊ TRÍ DỊ VẬT TRONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA

• CÁCH XỬ TRÍ

• PHÒNG NGỪA



ĐƯỜNG TIÊU HÓA 



DỊ VẬT ĐƯỜNG TIÊU HÓA LÀ GÌ?



Pin 

Đồng xu 

Nam châm

Sắc nhọn



• Đồng xu

• Pin

• Vật nhọn: kim khâu, tăm tre, que kẹo mút, vỏ

viên thuốc

• Xương động vật: cá, heo, gà vịt

• Trang sức: kẹp tóc

• Nam châm

• Viên bi, lò xo, mảnh nhựa, nút áo

CÁC LOẠI DỊ VẬT

Đa dạng và có khi không ngờ!!!



Làm sao biết trẻ nuốt dị vật?

• Phần còn lại liên quan dị vật và vật tương tự.

• Triệu chứng: ói, chảy nước bọt, nuốt đau, khó
nuốt, đau ngực, đau bụng, ói máu, khó thở.

• CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Điều gì sẽ xảy ra?



LÀM THẾ NÀO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ      

DỊ VẬT TRONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA?





Clin Endosc 2018;51:129-136







Nên làm gì khi trẻ nuốt dị vật?

• Giữ lại “dị vật”

• Đem trẻ tới cơ sở y tế ngay:
• Có triệu chứng

• Dị vật sắc nhọn, pin, nam châm



Cần làm gì sau khi bé được khám? 

• Theo dõi dị vật: tiêu trong bô

• Theo dõi triệu chứng: đau bụng, ói &buồn ói, 
sốt, tiêu máu, khác.

• Trong bao lâu?



Phòng ngừa

• Trẻ em hay nuốt dị vật hơn người lớn: khám phá

• Trẻ chậm phát triển, rang lung lay: nguy cơ cao

• Để xa tầm với của trẻ



KẾT LUẬN

• Không phải dị vật nào cũng nguy hiểm

• Nhưng cần kịp thời phát hiện và xử trí di vật nguy
hiểm



Chân thành cảm ơn!


