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Chương 16 

Tại sao trẻ bị giảm thị lực  
và chúng ta có thể làm gì 

Khi con người đối mặt với những vấn đề về sức khỏe như mù lòa, họ thường tìm 
các nguyên nhân thể chất hay y tế. Những nguyên nhân này rất quan trọng và bạn 
có thể biết được trong chương này. Tuy nhiên, để phòng chống mù lòa trong cộng 
đồng, chúng ta cũng phải để ý tới những nguyên nhân xã hội. Ví dụ, những đứa 
trẻ nghèo dễ bị mắc nhiễm trùng mắt và có vấn đề về thị giác hơn những đứa trẻ 
khác. Tại sao? 

Câu chuyện về chị Minh và cháu Lan 
Chị Minh sống trong một làng nhỏ hẻo lánh ở tỉnh Y. Cách đây nhiều năm, 
chồng chị chết trong một tai nạn giao thông, bỏ lại cho chị đứa con còn nhỏ. 
Vài tháng sau chị lại sinh thêm một cô con gái nữa, đặt tên là Lan. Để nuôi 2 
đứa con của mình, chị Minh phải làm việc vất vả suốt ngày nên chị  đã cai sữa 
cho con từ rất sớm. 
Khi Lan được 1 tuổi, mắt trái của em bị sưng vù lên. Hàng ngày chị Minh chữa 
mắt cho con bằng cách đắp các lá thuốc nhưng mắt em cũng không đỡ. Vài 
ngày sau, mắt bé chảy ra một chất dịch đặc, chị Minh lo lắm nhưng không có 
tiền để đưa con đến bác sĩ, một người bạn đã dẫn hai mẹ con đến gặp một cán 
bộ y tế ở làng khác.  
Vị cán bộ y tế nói với chị Minh rằng, do con gái chị đã không được ăn đủ thức 
ăn có dinh dưỡng nên mắt cháu đã giảm thị lực. Người cán bộ y tế giải thích, 
để có đôi mắt khỏe mạnh, trẻ cần ăn những thức ăn như các loại rau có lá màu 
xanh đậm, các loại rau hoa quả có màu vàng cam chứa nhiều vitamin A - 
những chất có lợi cho mắt trẻ. Nhân viên y tế đã cho Lan uống vài viên vitamin 
A để điều trị mắt. Điều đó là quá muộn để có thể cứu được mắt trái cho Lan. 
Tuy nhiên, việc  điều trị kịp thời đã cứu được mắt phải của Lan. 
Chị Minh rất biết ơn vì còn giữ được một chút thị lực cho con gái. Bây giờ chị 
muốn thuyết phục các bà mẹ khác về tầm quan trọng của Vitamin A đối với đôi 
mắt của trẻ. Chị Minh và nhân viên y tế đang lập kế hoạch tổ chức cuộc họp 
cho những phụ nữ mang thai và những bà mẹ có con nhỏ. Chị hy vọng những 
bà mẹ khác trong làng tìm ra được những cách có được những bữa ăn tốt hơn 
với chi phí thấp nhất để cải thiện được sức khỏe cho bản thân và con cái họ. 
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Tại sao Lan bị giảm thị lực? 
Có nhiều nguyên nhân: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lan bị mất thị giác mắt trái 

Phần còn lại của chương này giúp 
bạn biết về những nguyên nhân y tế
và các cách điều trị những vấn đề thị
lực. Nhưng để phòng chống mù lòa, 
cộng đồng phải làm một số việc có 
nguyên nhân xã hội mà y học không 
cần tập trung giải quyết. 

Những nguyên nhân gây mù lòa và các vấn đề 
về mắt 

Sự mù lòa của trẻ thường do dinh dưỡng kém hoặc
do nhiễm trùng. Nhiều trẻ bị mù do: 

• không đủ thức ăn hoặc thức ăn không đủ vitamin cần
thiết để giúp cho đôi mắt khỏe mạnh 

• điều kiện sống chật chội, bệnh tật và nhiễm trùng lây
lan từ người này sang người khác 

• chất thải của người và rác bừa bãi, ruồi và những côn
trùng khác làm bệnh nhiễm trùng lây lan trong các
cộng đồng cũng là nguyên nhân gây mù 

• các loại thảo dược dân gian bị lạm dụng làm cho
nhiễm trùng mắt trầm trọng hơn (xem trang 165). 

Một người tự làm không thể giải quyết nổi những vấn
đề này. Tuy nhiên, mọi người có thể làm việc cùng
nhau để xây nhà vệ sinh, dọn dẹp rác và tìm những biện
pháp để có được những thức ăn đủ dinh dưỡng mà trẻ
cần cho sự phát triển khỏe mạnh (xem trang 168). Nếu
tất cả cộng đồng làm việc cùng nhau thì hầu hết mọi
vấn đề mù loà của trẻ có thể phòng chống được. 

Làm thế nào để con bạn 
có đủ thức ăn chứa 

vitamin A nếu bạn không 
có tiền để mua? Một số 
làng xóm trồng những 

luống rau nhỏ để có rau 
ăn và phòng chống mù 
loà cho con cái mình. 
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BỆNH QUÁNG GÀ, MẮT KHÔ VÀ BỆNH KHÔ MẮT  
(THIẾU VITAMIN A) 
Để giữ cho đôi mắt khoẻ mạnh, mọi người cần ăn đủ những thức ăn chứa vitamin 
A có trong một số loại hoa, quả, rau xanh và thịt. Khi trẻ được ăn đủ những thức 
ăn có vitamin A, bề mặt đôi mắt trẻ sẽ ướt và khỏe. Nhiều trẻ nghèo không ăn đủ 
thức ăn giàu vitamin A dẫn đến đôi mắt bắt đầu bị khô. Triệu chứng này gọi là 
“khô mắt”. 

Những loại rau có màu xanh thẫm 
hoặc màu vàng thẫm, một số loại 
hoa quả và rau có màu đỏ hoặc màu 
vàng cam chứa nhiều vitamin A. Cá, 
sữa, trứng và gan cũng có chứa 
nhiều vitamin A. 

Không đủ vitamin A là nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh mù loà ở trẻ em, 
nhất là ở Châu Phi và Nam Á. Bệnh mù loà thường xảy ra ở những trẻ từ 6 tháng 
đến 6 tuổi. Những trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ thường xuyên sẽ có đủ 
lượng vitamin A từ sữa mẹ. 

Những dấu hiệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Đầu tiên, trẻ gặp khó khăn
nhìn trong bóng tối hoặc
không muốn chơi ở bên 
ngoài khi trời tối. 

2. Tiếp đến, hai mắt trẻ 
bắt đầu khô. Phần 
lòng trắng bớt sáng, 
bắt đầu nhăn lại và tạo 
thành những chấm 
xám nhỏ trông giống 
như những bọt xà 
phòng (chấm Bitot). 

3. Sau đó, phần có màu 
sắc của mắt cũng trở 
nên khô và xám xịt 
lại, có thể có những 
sẹo rỗ nhỏ. 

 
4. Cuối cùng, phần có 

màu sắc có thể mềm 
đi, sưng lên hoặc vỡ 
ra, gây  mù. 
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Điều trị 
• Cấp 3 liều vitamin A. Uống liều đầu tiên càng sớm càng tốt khi bạn phát 

hiện trẻ có dấu hiệu “quáng gà” hoặc “khô mắt”. Liều thứ hai vào ngày tiếp 
theo và liều thứ ba sau 14 ngày. 

Trong biểu đồ dưới, một viên vitamin A chứa 50.000 đơn vị (đơn vị quốc tế). 

Tuổi Số viên uống trong 1 liều 

dưới 6 tháng tuổi ........…………………1 viên 
6 tháng đến 1 tuổi ...............……………2 viên 
hơn 1 năm tuổi …………........…………4 viên 

Chú ý: Một khi trẻ đã bị giảm thị lực, việc điều trị sẽ không lấy lại được phần thị 
lực đã mất. Nhưng việc bắt đầu điều trị ngay tức khắc có thể giữ cho trẻ không bị 
giảm thị lực thêm nữa. 

Phòng chống 
• cho trẻ bú sữa mẹ càng lâu càng tốt, ít nhất 01 năm và lâu hơn nữa nếu có thể. 
• cố gắng đảm bảo cho trẻ ăn những thức ăn giàu vitamin A hàng ngày. 
• nếu trẻ bị mắc sởi, cố gắng cho trẻ ăn thêm những thức ăn có nhiều vitamin A. 

BỆNH SỞI (measles/rubeola) 
Sởi là một bệnh lây từ người này sang người khác. Nếu trẻ đã yếu do ăn không đủ 
thức ăn giàu dinh dưỡng hoặc bị tiêu chảy thì mắc bệnh sởi có thể làm cho trẻ bị 
giảm hoặc mất hoàn toàn thị lực 

Những dấu hiệu của bệnh sởi: 
• sốt, chảy nước mũi và ho 
• đỏ hai mắt  
• nổi ban đỏ khắp cơ thể 

Điều trị: 
• Trẻ cần được nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn những thức ăn có nhiều chất 

dinh dưỡng. Nếu trẻ không thể bú mẹ được thì cho uống sữa mẹ bằng cốc. 
• Điều trị một liều vitamin A (xem biểu đồ ở phần trên của trang này) càng sớm 

càng tốt khi bạn phát hiện trẻ mắc sởi. Điều trị này sẽ phòng chống “khô mắt”. 
• Cho uống bù điện giải nếu trẻ bị tiêu chảy (xem trang tiếp theo). Việc này 

giúp thay thế lượng nước và các chất dinh dưỡng bị mất khi trẻ bị tiêu chảy. 
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Hai cách pha chế nước bù điện giải 
Nếu có thể, hãy bổ sung thêm nửa cốc nước hoa quả, nước dừa, hoặc nước 
chuối chín được nghiền nát vào nước uống khác. Những thứ nước này có chứa 
kali, nước khoáng sẽ giúp trẻ bị ốm chịu ăn và uống nước nhiều hơn.  

1. Nước có đường và muối (Có thể 
dùng đường thô hoặc mật đường 
thay thế đường) 
 

2. Nước với bột ngũ cốc và muối (Bột 
gạo là tốt nhất. Có thể sử dụng bột 
ngô được xay nhỏ, bột mỳ, bột kê 
hoặc khoai tây đã nấu và nghiền nát) 

1 lít 
NƯỚC  

sạch 

cho một  
nửa thìa 
MUỐI 

và 8 thìa 
ĐƯỜNG 

 1 lít NƯỚC 
sạch 

 

cho một  
nửa thìa 
MUỐI 

và 8 thìa 
BỘT NGŨ 

CỐC 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
  

 
Đun 5 đến 
7 phút để 

thành cháo 
hoặc bột 
loãng. Để 
nguội  và 
bắt đầu 

cho trẻ bị 
ốm ăn  

 

 

 

 

CHÚ Ý: trước khi cho thêm đường, 
hãy nếm để đảm bảo nước uống 
không được mặn hơn nước mắt. 

CHÚ Ý: nếm từng lần trước khi cho trẻ 
ăn để đảm bảo không bị thiu. Nước cháo 
hay nước bột có thể bị hỏng sau vài giờ 
ở thời tiết nóng. 

Phòng chống 
• Tiêm chủng phòng ngừa bệnh sởi. Con bạn có thể tiêm ngừa sởi rất sớm, từ 6 

đến 9 tháng tuổi. Hãy đến gặp cán bộ y tế để xem vắc xin sởi có tiêm tại cộng 
đồng của bạn không. 

• Giữ trẻ tránh xa bất cứ ai đang mắc bệnh sởi 
• Nếu có ai mắc sởi, hãy vệ sinh sạch giường ngủ, quần áo và phải ăn bát đũa 

riêng. 
 
 
 
 

Bệnh sởi thường không phải là một bệnh nghiêm  
trọng nhưng khi trẻ yếu do không đủ ăn hoặc bị tiêu 
chảy do uống nước không vệ sinh thì những bệnh như 
bệnh sởi có thể rất nguy hiểm. Thực ra, sự nghèo đói 
làm cho trẻ bị mù. 
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NHIỄM TRÙNG MẮT  Ở TRẺ SƠ SINH (VIÊM KẾT MẠC 
HOẶC ĐAU MẮT ĐỎ Ở TRẺ SƠ SINH) 

Tất cả những trẻ sơ sinh cần được phòng tránh nhiễm trùng mắt bằng 
cách tra thuốc tra mắt tetracylin, erythromycin hoặc chloramphenicol ngay 
sau khi sinh. Nếu những thuốc tra mắt này không có sẵn, bạn có thể dùng một 
dung dịch i-ốt povidone 2,5%. 

 
Lau sạch đôi mắt trẻ bằng một 
mảnh vải sạch tẩm nước đun sôi 
để nguội. Kéo từng bên mí mắt 
dưới xuống và tra một ít mỡ tra 
mắt vào bên trong mí mắt. Không 
được để mỡ bôi ra ngoài mắt. 

Nếu bị nhiễm trùng ở mắt ngay sau khi sinh, trẻ có thể bị mù. Nhiễm trùng mắt có 
thể do vi khuẩn đã thâm nhập vào mắt trẻ trong khi sinh, nếu người mẹ bị nhiễm 
trùng. Vi khuẩn có thể là những vi khuẩn lậu hoặc chlamydia. Những chủng loại 
khuẩn này bị nhiễm từ người này sang người khác do quan hệ tình dục. Nhiều 
người mắc những bệnh nhiễm khuẩn này mà không biết vì họ không có dấu hiệu 
ốm đau. Do rất khó biết được liệu người phụ nữ có bị nhiễm khuẩn không nên 
điều quan trọng là phải điều trị tất cả trẻ sơ sinh bằng thuốc mỡ tra mắt trong vài 
giờ sau khi sinh (xem thông tin ở ô trên). 
Nếu trẻ một vài ngày tuổi bị đỏ mắt, sưng tấy lên hoặc mắt có mủ chảy ra ngoài 
thì có thể đã bị nhiễm khuẩn ở mắt và bé cần được điều trị ngay cho dù đã hoặc 
chưa được tra thuốc mắt sau khi sinh. Người mẹ và người bố cũng cần phải được 
điều trị ngay. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những dấu hiệu nhiễm trùng ở  trẻ:
• hai mắt đỏ và sưng 
• có mủ trong mắt 
• mí mắt bị dính chặt nhất là 

lúc mới thức dậy 

Những dấu hiệu mắc lậu hoặc 
chlamydia ở người phụ nữ: 
• mủ màu xanh và vàng chảy từ âm 

hộ hoặc hậu môn 
• đau hoặc rát khi đi tiểu 
• sốt 
• đau vùng bụng dưới 
• đau hoặc chảy máu trong khi quan 

hệ tình dục 
• không có bất kỳ dấu hiệu nào 
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Nên nhớ rằng ngay cả khi người mẹ không có bất kỳ một dấu hiệu nhiễm khuẩn 
nào, nhưng nếu trẻ có những dấu hiệu nhiễm khuẩn thì trẻ cần được điều trị 
ngay. Người mẹ và người cha cũng cần được điều trị. 

Điều trị cho trẻ 
Cần lau sạch mủ ở hai mắt của trẻ càng nhanh càng tốt bằng khăn sạch và nước 
sạch. 

Trẻ cần dùng 2 loại thuốc khác nhau 
• Cho uống sirô 
Erythromycin. 40mg 
sirô/lần. 4 lần/ngày 
trong 14 ngày. 

 
• Tiêm bắp 25mg 
eftriaxone một lần duy 
nhất. 
 
Nếu trẻ có vết đỏ, sưng hoặc có mủ ở hai mắt trong vòng hơn 2 tuần hoặc những 
triệu chứng này xuất hiện và kéo dài hơn 2 tuần, trẻ có thể phải cần có nhiều loại 
thuốc điều trị khác nhau và điều trị lâu hơn. Hãy đến gặp cán bộ y tế. 

Chú ý: Nếu con bạn mất một chút thị lực, thuốc điều trị sẽ không giúp bé lấy lại 
thị lực đã mất. Nhưng thuốc điều trị có thể giúp trẻ phòng chống không bị giảm 
thị lực thêm nữa.  

Điều trị cho mẹ và bố 
Mẹ và bố cần dùng 2 loại thuốc khác nhau: 
Những loại thuốc này sử dụng an toàn ngay cả khi người mẹ đang cho con bú. 
Uống 500mg Erythromycin  hoặc Dùng 500mg Amoxicillin 
VÀ 
Uống 400mg Cefixime một  hoặc  Tiêm bắp 250mg Ceftriaxone 
lần duy nhất   một lần duy nhất 

 
 
 
 
 

Sáng Trưa Chiều Đi ngủ 

Khi chị em không thể nói với chồng mình về việc sử 
dụng bao cao su và bảo vệ sức khỏe tình dục, họ có 
nguy cơ bị mắc lậu và chlamydia. Nếu có nhiều phụ 
nữ biết tự bảo vệ không mắc bệnh thì càng có ít trẻ 

em bị mù. 

Sáng Trưa Chiều Đi ngủ 
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BỆNH ĐAU MẮT HỘT 
Đau mắt hột là một bệnh lây truyền do ruồi gây ra. Một khi người bị nhiễm, bệnh 
xấu đi một cách chậm chạp, thường phải qua nhiều năm nếu không được điều trị. 
Bệnh đau mắt hột phổ biến nhất ở những nơi có điều kiện sống chật chội và nghèo 
nàn không có nước sạch. 

Những dấu hiệu 
1. Bệnh đau mắt hột bắt đầu với đôi mắt đỏ, đau và chảy nước. Nhưng đôi khi 

không có những dấu hiệu sớm. 
2. Sau khoảng 01 tháng: 

• Những chấm trắng vàng hoặc những chấm xám hồng xuất hiện bên 
trong mí mắt trên 

• Gờ trên phần có màu sắc của mắt có thể trông thấy mờ đục 
• Phần tròng trắng của mắt bắt đầu hơi đỏ 

3. Những năm sau đó, các hạch bên trong của mí mắt bắt đầu mất đi, để lại 
những vết sẹo trắng. Những vết sẹo này có thể kéo lông mi vào trong mắt, làm 
xước mắt và là nguyên nhân gây mù. 

Điều trị 

Biết cách tra thuốc vào trong mắt, xem trang 160 

Tra thuốc mỡ Tetracyline 1% 
hoặc thuốc mỡ Erythromycine 
vào bên trong cả hai mắt 3 
lần/ngày 

 
HOẶC 

Tra thuốc mỡ Tetracyline 
3% hoặc  Erythromycine 1 
lần/ngày 

Tra thuốc vào mắt trong vòng 30 ngày. Cũng tra thuốc mỡ này cho những trẻ 
khác trong nhà. 
Đối với những trường hợp đau mắt hột trầm trọng, khi nhiễm trùng đã bao trùm 
một nửa hoặc nhiều hơn ở bên trong mí mắt, nên cho uống Erythromycin trong 
vòng 14 ngày: 

Tuổi Liều Erythromycin 

Dưới 3 tuổi ……………75mg đến 150 mg 4 lần/ngày cùng với thức ăn 
3 tuổi đến 7 tuổi ……....150mg 4 lần/ngày cùng với thức ăn 

Phòng chống 
Nhà vệ sinh cần có nắp đậy hố xí và huấn luyện trẻ phải rửa sạch tay bằng xà 
phòng và nước sạch sau khi sử dụng nhà vệ sinh. 
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BỆNH ĐỤC THUỶ TINH THỂ 
Khi trẻ mắc bệnh đục thuỷ tinh thể, các thuỷ tinh thể của mắt (một bộ phận ở phía 
sau vòng tròn đen ở chính giữa mắt) chuyển màu trắng hay màu sữa. Điều này 
làm cho trẻ không nhìn thấy rõ đồ vật, như mọi vật được bao phủ bởi một đám 
mây. Bệnh đục thuỷ tinh thể có thể ảnh hưởng tới một hoặc cả hai mắt. 
Bệnh đục thuỷ tinh thể thường gặp ở những người lớn tuổi nhưng một số trẻ sơ 
sinh và trẻ em cũng có thể bị mắc. Bệnh đục thuỷ tinh thể có thể do di truyền hoặc 
do mắt bị tổn thương. Nguyên nhân gây ra bệnh đục thuỷ tinh thể vẫn còn chưa 
rõ. Đôi khi bệnh đục thuỷ tinh thể có nguyên nhân do người mắc bệnh sởi Đức 
Rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ. Rubella có thể làm cho trẻ bị điếc cũng như bị 
đục thuỷ tinh thể, do đó trẻ bị mắc bệnh đục thuỷ tinh thể cũng cần được kiểm tra 
thính giác. Đục thuỷ tinh thể không gây đau đớn. 
Các dấu hiệu 
• Nhìn bị mờ, thị lực kém dần và ngày càng trầm trọng hơn 

theo thời gian. 
• Bệnh đục thuỷ tinh thể có thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Trước tiên 

phần trung tâm của mắt có vẻ màu xám sau đó chuyển sang màu trắng. 
Điều trị 
Bệnh đục thuỷ tinh thể không thể điều trị bằng thuốc. Bệnh nhân cần được phẫu 
thuật để thay thuỷ tinh thể. Sau khi phẫu thuật, người bệnh cần đeo kính tốt. 
Phòng chống 
• Những phụ nữ mang thai cần tránh xa những người mắc bệnh sởi (rubella) 

hoặc bất kỳ ai bị sốt mà có những ban đỏ. 
• Tìm những dấu hiệu mắc bệnh đục thuỷ tinh thể ở trẻ để có thể được điều trị 

cho chúng càng sớm càng tốt. 

Chúng ta biết ruồi làm lây lan nhiều 
bệnh tật. Chúng sống trong các hố xí 
và  thùng rác. Chúng ta cần phải làm 

các nắp đậy hố xí và yêu cầu mọi 
người tập trung rác ra xa khỏi làng. 

Tôi nôn nóng chờ  
xem các bạn yêu 
cầu các ông làm 

điều đó. 

Tôi nói với con 
tôi phải rửa sạch 
tay trước khi ăn 
và sau khi đi vệ 
sinh. Rửa mặt 

hàng ngày. 

Ít nhất chúng 
ta có thể dạy 
bọn trẻ không 
được dụi tay 

vào mắt. 
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BỆNH MÙ SÔNG NƯỚC (BỆNH GIUN CHỈ-NCHOCERCIASIS)     
Bệnh mù sông nước là loại bệnh gây ra bởi 
một loại giun chỉ rất nhỏ và lây lan do một 
loại ruồi đen nhỏ hoặc “một loại muỗi trâu 
nhỏ”. Khi ruồi đốt bạn, những con giun 
chỉ mà ruồi mang theo sẽ chui vào da của 
bạn. Nếu những con giun này vào mắt, 
chúng có thể là nguyên nhân gây mù lòa. 

Những dấu hiệu 
• Những khối u dưới da từ từ lớn dần lên từ 2cm 

đến 6 cm. 
• Có thể cảm thấy ngứa khi những con giun chỉ 

mới sinh lây lan ra. 
• Đau ở lưng, hai vai, hai bên hông (hoặc có khi 

đau khắp người) 
• Da biến đổi. Da lưng hoặc bụng có thể dày 

hơn, sẫm hơn hoặc có vảy. Sau đó, da trở nên 
nhăn nheo trông giống như da của người già 

• Có vấn đề về mắt. Trước tiên hai mắt đỏ và chảy nước mắt, sau đó cảm 
thấy rất đau và ngứa. Tiếp theo vùng chính giữa mắt xám xịt lại và có 
những sẹo rỗ, như bệnh “khô mắt” (xem trang 157). Cuối cùng, người đó 
sẽ bị mù. 

Điều trị 
Một số thuốc sử dụng để điều trị bệnh mù sông nước có thể có hại cho trẻ và chỉ 
được điều trị với sự theo dõi của cán bộ y tế. Cố gắng đưa con bạn tới cơ sở y tế 
càng nhanh càng tốt khi những dấu hiệu đầu tiên của bệnh mù sông nước xuất 
hiện. Nếu trẻ được điều trị sớm, bệnh của trẻ có thể chữa khỏi được. 

Phòng bệnh 
• Ruồi đen thường sinh sản ở những nơi có dòng nước chảy mạnh. Phát 

quang các bụi cây và những cành cây ở hai bên bờ sông có dòng nước 
chảy mạnh, có thể làm giảm được sự phát triển của ruồi. 

• Tránh ngủ ở ngoài trời, nhất là vào ban ngày vì đây là thời gian ruồi 
thường đốt. Sử dụng màn để không bị ruồi đốt khi bạn ngủ. 

• Tham gia vào những chương trình diệt ruồi đen. 
• Tìm những dấu hiệu bệnh mù sông nước ở trẻ để chúng có thể được điều 

trị càng sớm càng tốt. 

Ruồi đen bay đã có bướu ở lưng và 
trông giống như hình bên, nó còn 
nhỏ hơn nhiều như hình này 
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CHẤN THƯƠNG MẮT 
Nhiều hóa chất ở trong nhà như axít, dung 
dịch kiềm và những loại nước giặt tẩy thường 
là nguyên nhân gây ra tổn thương mắt ở trẻ. 
Nếu một trong những hoá chất này văng vào 
mắt trẻ, ngay lập tức phải rửa sạch mắt trẻ 
bằng nước lạnh và sạch trong vòng 15 đến 20 
phút, rồi đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. 

Cẩn thận không để nước chảy sang mắt khác. Để nghiêng đầu 
trẻ sang phía bên mắt bị hoá chất rơi vào. 
Những tổn thương mắt hoặc những vết xước ở mắt có thể làm 
cho trẻ bị mù hoặc có những vấn đề về thị lực. Cất những vật 
sắc nhọn, những hoá chất ở ngoài tầm với của trẻ và cho trẻ 
chơi ở những nơi an toàn không có những đồ vật có thể làm 
tổn thương mắt. Luôn nhắc nhở trẻ về sự nguy hiểm khi ném 
đồ vật vào người khác hoặc ném chai lọ đậy nút, hộp thiếc, 
vỏ đạn vào lửa. Cũng luôn nhắc nhở trẻ về những cây cối 
hoặc những loại thuốc men có thể làm tổn thương mắt. 

Mê tín dị đoan và thuốc điều trị mắt 
Mọi người có những tín ngưỡng truyền thống khác nhau về nguyên nhân gây mù 
lòa. Một số người cho rằng trẻ bị mù do bố mẹ đã làm một điều gì đó không tốt. 
Những người khác tin “một con bướm đen phù thủy” đã bay ngang qua mặt trẻ 
làm cho bé bị mù. Và một số người khác lại nghĩ rằng trẻ bị mù do một người nào 
đó đã làm những điều không tốt với mẹ của trẻ và bé chính là “nạn nhân của phù 
thủy”. Tất cả những điều trên không phải là nguyên nhân gây mù cho trẻ. 
Có nhiều bài thuốc gia truyền có thể giúp cho việc điều trị các bệnh về mắt. 
Nhưng trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, thuốc gia truyền hay tây y, cần 
phải đảm bảo chắc chắn không gây hại cho người bệnh. Sau đây là một số vấn đề 
tổng quát cần nhớ khi sử dụng các bài thuốc gia truyền để chữa bệnh: 

• Càng dùng nhiều bài thuốc để điều trị cùng một vấn đề, khả năng có hiệu 
quả càng ít . 

• Những điều trị bừa bãi hiếm khi có tác dụng. 
• Không bao giờ dùng những chất thải của con người hay của động vật làm 

bài thuốc điều trị. Có thể làm cho người bệnh bị nhiễm trùng. 
• Sự điều trị bệnh mắt cũng tương tự như với các bệnh khác, khó có hiệu 

quả nếu chỉ bằng niềm tin. 
Đôi mắt rất yếu ớt. Có thể nguy hiểm nếu đắp thảo dược hoặc những chất liệu 
khác vào mắt vì đó là nguyên nhân gây nhiễm trùng. 
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Những phương pháp phòng tránh mù lòa 
Luôn giữ sạch đôi mắt trẻ. Khi mắt trẻ bị nhiễm 
trùng hoặc có mủ, hãy lau sạch bằng một khăn ướt 
sạch với nước sạch. Bất kỳ ai bị nhiễm trùng mắt 
đều cần đi khám ngay. 

Không bao giờ được sờ vào mắt nếu bạn hay con 
bạn có cảm giác đau nhức ở bất kỳ chỗ nào. Sự 
nhiễm trùng gây đau nhức có thể dẫn đến mù mắt 
nếu sự nó lan vào trong mắt bạn. 

 
 
 

Phụ nữ cần tự mình chăm sóc đặc 
biệt khi mang thai. Cần ăn đủ 
những thức ăn nhiều chất dinh 
dưỡng. Cán bộ y tế có thể giúp 
thai phụ biết cách: 
•  sống khoẻ mạnh 
•  phòng chống mù lòa cho 

con mình bằng cách tránh 
tiếp xúc với những người 
mắc bệnh sởi 

•  tránh dùng một số loại 
thuốc cụ thể 

 
Cán bộ y tế cần khuyến khích các bà mẹ cho 
con bú để cung cấp cho con chất dinh dưỡng và 
các chất miễn dịch qua sữa mẹ. 
Cán bộ y tế cố gắng cho tất cả trẻ được tiêm 
chủng vắc xin phòng chống những bệnh nhiễm 
khuẩn như bệnh sởi hoặc bệnh Rubella. 

Lau từng mắt một từ khóe mắt 
phía mũi sang khóe mắt phía 
tai. Hãy dùng phần khăn còn lại 
để lau sạch mắt bên kia. 
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Mọi người có thể chung sức để phòng chống mù lòa 
Trở lại câu chuyện của chị Minh và cháu Lan ở phần đầu của chương này. Hãy 
nhìn lên một chuỗi các nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị mất thị giác một mắt. Câu 
chuyện nên thay đổi thế nào để đến một kết thúc có hậu hơn? Làm thế nào để mọi 
người trong cộng đồng thay đổi những tình trạng có thể làm cho trẻ bị mù khi có 
thể phòng tránh được? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lẽ ra chị Minh 
đến gặp cán bộ y 

tế ngay thì bé 
Lan đã được 

điều trị trước khi 
bị hỏng một mắt. 

Đúng vậy, nếu cán bộ y tế 
đến làng ta và dạy cho mọi 
người biết những nguyên 

nhân gây mù thì mọi người 
đã biết phải làm gì rồi. 

Chị Minh và con cái 
chị cần ăn nhiều rau 
xanh. Làm thế nào để 
chị ấy có nhiều rau 

xanh nhỉ ? 
 

Cộng đồng chúng ta 
có thể cùng trồng 
nhiều rau xanh để 
những phụ nữ có 
thai và trẻ em có 

nhiều rau ăn. 

Dường như những phụ 
nữ goá bụa thường có 
cuộc sống khó khăn 
nhất. Tại sao phụ nữ 
lại không thể tự kiếm 
tiền để đừng lệ thuộc 

quá nhiều vào đàn ông 
nhỉ? 

Một nhóm phụ 
nữ có thể làm 
đồ gia công để 

bán và cùng 
nhau chia 
phúc lợi. 
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Làm vườn để phòng chống mù lòa 
Tại Bangladesh, mỗi năm có hàng ngàn trẻ bị mù vì không ăn đủ thức ăn có 
vitamin A. Chị Hasina sống trong một làng ở Bangladesh cùng với chồng và 3 đứa 
con. Mặc dù con chị không đứa nào bị mù nhưng chị và những người khác trong 
làng vẫn quyết định tham gia hoạt động phòng chống mù lòa. Vì vậy chị đã liên hệ 
với Hội phụ nữ để giúp đỡ những phụ nữ khác trong vùng nông thôn của mình. 
Nhờ Hội phụ nữ, chị Hasina biết rằng có những loại hoa quả và rau xanh cụ thể có 
chứa đủ thành phần vitamin A để phòng chống mù lòa. Chị cũng được hướng dẫn 
cách trồng rau do cán bộ của Hội dạy – những người được Tổ chức Quốc tế Helen 
Keller tập huấn trước đó, đây là một tổ chức làm việc khắp thế giới với nhiều 
chương trình phòng chống mù lòa. Bây giờ Hasina đã trồng rau trên một mảnh 
vườn nhỏ (khoảng 30m2) cạnh nhà mình và trên mảnh đất khác có diện tích tương 
tự cạnh nhà bố mẹ chị. 
“Trước đây chúng tôi làm vườn theo thời vụ và chỉ trồng một số thứ như bầu bí và 
các loại đỗ”, Hasina kể, “bây giờ chúng tôi trồng được hơn 10 loại rau khác nhau, 
có cả rau thơm và hoa quả quanh năm”. Hasina cùng những phụ nữ khác đang 
động viên các gia đình trong làng tham gia chương trình làm vườn. Hoạt động này 
không đòi hỏi nhiều đất nhưng vẫn có thể trồng đủ rau có vitamin A cho một gia 
đình. “Hàng ngày tôi nấu ăn cho gia đình từ rau trồng được trong vườn”, chị nói, 
“trẻ con nhà tôi thích ăn rau dền và rau muống mà tôi trồng quanh năm trong 
vườn”. 
Hasina bán rau gia đình dùng không hết tại chợ làng. Chị dùng tiền bán rau mua 
thêm thức ăn khác và sách vở cho các con. Chị nói “tiền bán tuy ít nhưng đã giúp 
tôi mua được những thứ mà các con tôi cần”. 
Vườn của Hasina là một trong hơn 600.000 mảnh vườn khác ở Bangladesh tham 
gia vào dự án làm vườn quốc tế. Xem phần phụ lục để có thêm thông tin và liên hệ 
với tổ chức Quốc tế Helen Keller để bắt đầu chương trình làm vườn tại cộng đồng 
của bạn. 
 

Tôi nghĩ cần hợp 
tác với nhau khi 
đi mua thực 

phẩm. Ta cùng 
góp lại để mua 
một số lượng 

lớn. Như vậy giá 
thực phẩm sẽ rẻ 

hơn. 

Chúng ta 
không đủ thức 
ăn cho trẻ vì 
đắt quá. Vậy 

có thể làm gì? 
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