
CẢNH BÁO
Phòng ngừa ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy

                                                                                                                            

Thời gian vừa qua tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị cho một bệnh nhân nữ nhập viện 
trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn hai bên sau khi ăn nhầm bỏng ngô nghi có tẩm cần sa. Bỏng ngô bệnh nhân ăn là 
loại được con của bệnh nhân đặt mua trên mạng, một tiếng sau khi ăn 2 miếng bỏng ngô nữ bệnh nhân bị hoa mắt, chóng 
mặt, nôn, ý thức lơ mơ. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa). Bệnh 
nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa và được điều trị đã qua cơn nguy kịch.

Hiện nay, có nhiều loại ma túy mới xuất hiện được trộn vào nhiều loại thực phẩm, đồ ăn, thức uống như bánh 
ngọt, bánh quy, kẹo,... và thuốc lá điện tử, thuốc lào. Hầu hết các loại ma túy hiện nay là các chất mới được một số đối 
tượng thay đổi và tạo mới, các phòng xét nghiệm hiện đại chưa kịp nghiên cứu tìm ra cách phát hiện chưa kịp đưa vào 
danh sách cấm thì đã có chất mới xuất hiện.

Người dân vô tình sử dụng thực phẩm gây cảm giác hưng phấn và rất muốn được ăn, uống lại loại thực phẩm đó, 
là dấu hiệu bất thường cần đến bệnh viện kiểm tra đồng thời thông báo với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các 
loại thực phẩm có dấu hiệu chứa chất ma túy. Trường hợp nghi ngờ ngộ độc như hoa mắt, chóng mặt, nôn, ý thức lơ 
mơ… cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ quan y tế gần nhất để cấp cứu.

Để ngăn chặn các loại ma tuý trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức 
năng đấu tranh phòng chống tội phạm, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không sử dụng các loại thực phẩm, 
đồ uống không rõ nguồn gốc, đặt biệt là các loại thực phẩm lạ được đăng bán qua mạng, thực phẩm nhập khẩu không rõ 
xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Khi phát hiện nghi vấn liên quan đến việc mua bán, sử dụng các loại thực 
phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để điều tra xử lý 
theo quy định của pháp luật.
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