
 

Hóc xương cá là một trải nghiệm khá tồi tệ với nhiều người. Nếu chẳng may bị hóc 

xương bạn sẽ làm thế nào để xử lí? Các thông tin dưới đây có thể sẽ có thể giúp ích cho bạn. 
Ngày 9/11 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận một nam bệnh 
nhân, ông Đ.V.E (61 tuổi, ngụ  xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vì ăn cá đã hóc xương. Bác 
sĩ đã phải phẫu thuật gắp chiếc xương cá dài đến 2cm đâm thủng qua thực quản của bệnh nhân. 

 
Theo như bệnh nhân cho biết thì ông đã bị hóc xương cá khoảng một tháng trước, siêu âm và nội soi ở phòng 
khám tư lại không phát hiện dị vật. 
Tuy nhiên, do hai ngày trước đó cổ họng ông bị đau và sưng to. Vì chiếc xương cá bị hóc trước đó đã đâm 
xuyên thủng qua cổ họng ông ra phía ngoài. Do đó, mà ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. 
Cũng theo như các bác sĩ cho biết thì nguyên nhân hàng đầu khiến cho các bệnh nhân bị hóc xương cá đó 
là thường ăn vội vàng hoặc cười đùa trong lúc ăn. 
 
Khi hóc xương cần xử lí như thế nào? 
Nếu chắc chắn đó là xương nhỏ và vị trí bị hóc nằm ở cổ họng, bạn có thể tự xử lý ở nhà theo những cách 
bên dưới. 
– Nhét tỏi vào lỗ mũi: 

 



Cách làm này được xem là cách làm đơn giản và được nhiều người áp dụng. Bởi loại gia vị này luôn sẵn có 
trong bếp nhà bạn, rất dễ kiếm mà không mất nhiều thời gian. 
Do đó, khi bị hóc xương cá hãy xác định xem mình bị hóc bên nào. Nếu là hóc bên phải thì hãy dùng một 
nhánh tỏi bóc vỏ và nhét vào lỗ mũi bên trái sau đó hãy bịt lỗ mũi bên phải lại và thở bằng mồm. 
Khoảng 1-2 phút sau bạn sẽ hắt hơi và nôn ra, khi đó xương cá sẽ theo đó mà ra ngoài. Bạn có thể làm điều 
ngược lại với lỗ mũi bên phải nếu như bị hóc xương bên trái. 
– Ngậm và nuốt vỏ cam: 
Với cách này thì vỏ cam có vai trò là hoạt chất khiến xương cá mềm và tan theo nước bọt. Do đó, khi bị hóc 
xương cá bạn chỉ cần lấy một miếng vỏ cam ngậm trong miệng một lúc thì xương cá sẽ tự tan ra. 
– Dùng một viên vitamin C: 

 
Vitamin C cũng có tác dụng giống như vỏ cam. Do đó, khi bị hóc xương cá bạn có thể ngậm vitamin C. 
Sau vài phút là xương cá sẽ tự động phân hủy. Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng giảm đau, kháng viêm 
rất tốt cho vùng thực quản bị hóc xương cá tránh được sự tổn thương. 
– Uống nước quả trám: 

 



Nước từ quả trám có tác dụng chữa hóc xương cá rất tốt. Bạn có thể dùng quả trám rồi mài ra và hòa với 
nước để uống 
–  Ăn chuối: 
Khi bị hóc xương cá, hãy ăn chuối. Cắn một miếng chuối và không nhai, ngậm trong miệng 2 phút để nước 
bọt thấm vào chuối, sau đó nuốt. Tiếp đến bạn nên uống nước để loại bỏ xương cá ra khỏi cổ họng. 
– Ngậm bánh mì: 
Cắn một miếng bánh mì và ngậm trong miệng 2 phút. Sau đó nuốt luôn mà không nhai và uống nước. Đây 
cũng là một cách rất hữu hiệu trong việc xử lý hóc xương cá. 
Lưu ý những việc không nên làm khi bị hóc xương cá. 
–  Cần phải thật sự bình tĩnh để giải quyết chuyện hóc xương. 
–  Tuyệt đối không dùng tay móc họng để lấy xương. Vì hành động này rất nguy hiểm. Vì khả năng lớn là bạn 
không thể lấy xương ra được mà vô tình còn khiến xương bị đẩy vào sâu hơn nữa. 
Không chỉ thế, hành động này còn có thể gây tổn thương thực quản, xước, rách, thậm chí là thủng thực quản 
rất nguy hiểm. 
– Tuyệt đối không uống nước hay ăn cơm thành miếng to để mong xương chạy theo cơm hay nước vào 
trong. Bởi vì, cách làm này khi gặp xương cá lớn có thể đâm thủng mạch máu khiến bạn tử vong đó nhé. 
– Cũng tuyệt đối không được khạc nhổ nhiều làm tăng cảm giác đau rát khó chịu và ảnh hưởng đến thực 
quản. 
Clip hay: Mẹo chữa hóc xương cá cực hiệu quả không cần đến bác sĩ, chưa đến 1 phút đã thoát nạn 
rồi 
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