BENH THOAT VI DIA DEM VA CACH DIEU TRI

Thoát v a m là mt trong nhng cn bnh xng khp ph bin và ang có xu hng gia tng. Không ch khin ngi
bnh au n, mt mi, thoát v còn có th gây bi lit vnh vin nu không c iu tr kp thi. Bài vit di ây s cung
cp y thông tin v nguyên nhân, triu chng và cách cha tr thoát v a m hiu qu, giúp mi ngi hiu rõ v cn
bnh nguy him này.

Thoát v a m là gì? Bnh có nguy him không?
a m nm ti v trí gia 2 t sng, c to thành bi nhân nhày bên trong và bao x bên ngoài.
Thoát v a m là tình trng bao x b rách, khi nhân nhy thoát ra khi bao x, lch khi v trí ban u, chèn ép
r thn kinh và ty sng.
ây là cn bnh ph bin, thng gp nhng ngi lao ng nng hoc ngi cao tui. Theo thng kê, có khong 30%
dân s Vit Nam mc bnh, trong ó, nam gii chim t l cao hn.
Tình trng thoát v có th xy ra bt c t sng nào, tuy nhiên thng gp nht là thoát v a m ct sng tht lng và
thoát v a m c.
Bnh thoát v a m rt ph bin và có th gây bin chng nguy him
Bnh gm 4 giai on:
Phình a m: Lúc này, bao x vn bình thng nhng a m b tn thng, nhân nhy có hin tng bin dng.
Li a m: Nhân nhy mun thoát ra khi bao x khin a m b phng li, bao x suy yu.
Thoát v a m: Bao x b phá v, nhân nhy thoát ra ngoài.
Thoát v a m có mnh ri: Nhân nhy tách ra thành mt khi riêng, b bin dng. Bao x b rách nhiu
phía, a m tn thng toàn phn.
Theo lng y Minh Tun – Giám c chuyên môn nhà thuc Minh ng, chuyên gia xng khp: Thoát v a
m là bnh xng khp nguy him, nu không cha tr sm d gây bin chng nguy him, nh hng nghiêm trng n
sc khe ngi bnh nh: Hn ch vn ng, ri lon cm giác, ri lon c tht, mc bnh v tim mch, loãng xng, teo c…
thm chí là bi lit sut i.
Ngoài ra, ngi bnh thoát v a m ct sng lng rt d mc hi chng uôi nga, ri lon i tiu tin. Ngi b thoát v ti ct
sng c có th b thiu máu não do dây thn kinh b chèn ép.

Triu chng thoát v a m in hình
Tùy tng v trí ct sng b thoát v mà du hiu ca bnh s khác nhau. Tu chung li, ngi bnh b thoát v có
nhng du hiu in hình sau:
au ti ch: Ngi bnh b au vùng tht lng hoc c, cn au âm và có triu chng tng nng khi vn ng, di
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chuyn, ho hoc ht hi, gim dn khi ngi ngh.
Nóng và nga ti vùng b thoát v.
au tay, chân: Do các r thn kinh b chèn ép nên ngi bnh xut hin nhng cn au cánh tay, vai hoc
ùi, mông, bp chân.
Vn ng hn ch, i li, leo cu thang, ng lên ngi xung khó khn.
Tê bì, mi tay chân, sc lc suy gim, yu c khin vic di chuyn chm chp và gim kh nng cm nm vt.
Ngi b thoát v a m ct sng c có biu hin au u, chóng mt, do các mch máu chy lên não b chèn ép.
Du hiu khác: Mt mi, st, mt ng…

Nguyên nhân gây thoát v ct sng
Theo lng y Minh Tun, bnh thoát v a m do các nguyên nhân ch yu di ây:
Do tui tác: Khi v già, h thng xng khp b lão hóa, bào mòn, cht dinh dng nuôi khp, a m ít dn. T
ó dn n hin tng rách bao x, lp nhân bên trong kém linh hot và thoát ra ngoài.
Chn thng: Va p do tai nn giao thông, lao ng hoc tp luyn th thao gây tn thng cho a m.
Mc bnh lý v ct sng: Nhng ngi b thoái hóa ct sng, gai ct sng, gù vo… có kh nng mc bnh thoát v
a m cao.
Hot ng sai t th: Mang vác vt nng, tp th thao quá sc, sai t th… khin ct sng và a m b tn thng.
Béo phì: Trng lng c th quá ln to áp lc è nén lên ct sng, dn ti thoát v a m.
Do bm sinh: Mt s ngi sinh ra ã mc bnh thoái hóa ct sng, a m có vn … có t l b thoát v cao hn
bình thng.
Nguyên nhân khác: Di truyn, thiu cht dinh dng, ch sinh hot không lành mnh…

Cách chn oán bnh thoát v a m
Quá trình chn oán bnh thoát v da trên triu chng lâm sàng, cn lâm sàng và chn oán hình nh, xét
nghim.
Khi khám lâm sàng, bác s s tin hành kim tra mc cng cng c, khp ca vùng thoát v và c th. Thông
thng, bnh nhân s c yêu cu di chuyn, nm xung và thc hin mt s ng tác, t th nht nh. Qua ó, bác s s
xác nh c nguyên nhân, v trí au và tình trng c, trng lc c, mc th lng, kh nng vn ng và cm nhn ca ngi
bnh.
Kt hp cùng vi ó, bác s s tin hành khai thác tin s bnh lý, thói quen, sc khe, triu chng ca ngi bnh tng
hp và a ra các kt lun cn thit.
Sau khi tri qua khám lâm sàng, bác s s ch nh thc hin các xét nghim cn thit chn oán cn lâm sàng.
Mt s ch nh, chn oán hình nh c ch nh thc hin gm có:
Chn oán hình nh: Chp X-Quang, MRI, chp CT, chp cn quang.
Test thn kinh: S dng phng pháp o in c xác nh các dây thn kinh b tn thng.
Phim X-quang cho thy hình nh thoát v a m ct sng lng
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Thoát v a m có cha c không?
Theo các chuyên gia xng khp, thoát v a m là bnh khó cha dt im. Bnh ch c xem là khi nu a m phc
hi c v trng thái ban u. Mà trên thc t, iu ó không th xy ra, ngay c vi bin pháp iu tr phu thut. Vì vy,
các bin pháp iu tr hin nay ch mang tính tm thi giúp gim au, gim triu chng trong thi gian ngn.
Tuy nhiên, nu thoát v a m giai on nh, c phát hin sm và cha tr kp thi, úng cách thì có th ci thin n
80 – 90%. Do ó, khi thy các triu chng au nhc vùng c vai gáy hoc lng, mi ngi nên n ngay c s y t
chuyên khoa khám và xác nh nguyên nhân. T ó có phng pháp iu tr phù hp.
Bnh thoát v a m có th cha khi n 90% nu phát hin sm và cha úng cách

Thoát v a m nên n gì, kiêng gì?
vic iu tr t hiu qu cao và nhanh chóng, ngi bnh nên thc hin ch dinh dng khoa hc. C th:
Nên n các thc phm giàu Omega 3: Cá hi, cá ng, ht óc chó…
n nhiu thc phm giàu canxi: Tôm, cua, sa, xng ng…
n nhiu rau xanh, các loi c, trái cây ti b sung Vitamin.
Nên n thc phm giàu Glucosamine, Chondroitin: Sn, sn…
Ngi bnh thoát v a m nên n nhiu thc phm giàu Omega 3
Nên kiêng các loi tht : Tht bò, tht chó…
Kiêng thc phm cay nóng, n nhiu du m, n nhanh.
Hn ch n ng và mui
Kiêng thuc lá, bia, ru, ung có cn, cht kích thích…
Bên cnh ó, ngi bnh nên thc hin ch sinh hot khoa hc, ngh ngi hp lý, tránh vn ng mnh và làm vic
quá sc.

Các bài tp dành cho ngi b thoát v a m
Di ây là các bài tp hiu qu dành cho ngi bnh thoát v a m c chuyên gia khuyên tp:
Bài tp cu vng: Nm nga trên sàn, 2 u gi gp li, 2 tay dui thng. T t nâng mông lên cao, 2 bàn chân
gi nguyên. Gi t th khong 10 giây và tr v v trí ban u. Lp li ng tác 5 ln.
Bài tp t th con mèo: Chng 2 tay xung sàn, qu gi. Cong lng lên và gng mình. Gi t th khong 10
giây và tr v v trí ban u. Thc hin 10 ln.
Bài tp ôm gi: Nm trên sàn, hai chân dui thng. Co 2 u gi lên, 2 tay ôm u gi và kéo sát vào bng.
Gi t th khong 5 nhp ri tr v t th ban u. Thc hin khong 10 ln.
Bài tp yoga cha thoát v a m vi t th rn h mang: Nm sp xung sàn, 2 tay úp. T t nâng thân trc lên,
vai m rng, tay chng xung sàn, u ngng cao. Gi t th 15 giây và tr v trng thái ban u. Thc hin
khong 5 ln.
Chú ý: Nên tp va sc, úng ng tác t hiu qu cao, tránh chn thng.
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Thoát v a m ung thuc gì? Nhng cách cha tr hiu qu
Sau khi xác nh chính xác tình trng, nguyên nhân gây bnh, mi ngi có th la chn phng pháp iu tr phù
hp. Di ây là nhng cách cha thoát v a m ph bin:

Cha thoát v a m ti nhà bng mo dân gian
Khi thy xut hin triu chng au nhc, ngi bnh thng tìm n cách cha ti nhà bng các bài thuc dân gian p,
chm hoc ung. Mt s tho dc quen thuc tr thoát v a m c nhiu ngi s dng nh: lá lt, ngi cu trng, inh lng,
cây trinh n, u , xng rng…
Bài thuc ung:
Cha thoát v a m bng lá lt: Ra sch 1 nm lá lt, xay nhuyn và vt ly nc ct. Cho nc ct và 300ml sa
bò vào ni un sôi lên. S dng hn hp nc lá ung ngày 2 ln.
R inh lng và c trinh n:Ra sch 20g mi loi và cho vào ni cùng nc sc lên. S dng hn hp ung hàng
ngày
Bài thuc p, chm:
Ngi cu: Ra sch 1 nm ngi cu, ráo nc. Cho lá và mui ht vào cho rang nóng. Sau ó hn hp vào
mt chic khn mng và p vùng b thoát v.
Xng rng: Ra sch 2 – 3 nhánh xng rng, co ht phn cnh có gai. p dp và trn u vi 1 nm mui ht.
Cho hn hp vào cho sao nóng, sau ó hn hp vào ming vi mng ri p lên vùng b au.
Mc dù cách cha thoát v a m ti nhà lành tính, d thc hin nhng hiu qu không cao, ch gim cn au nh,
bnh d tái phát và tr nng. i vi trng hp bnh nng, phng pháp này hu nh không phát huy tác dng. Thm
chí, mt vài trng hp, vic chn tr không iu tr sm bng phng pháp chuyên sâu còn to iu kin khin bnh t
giai on khi phát chuyn sang toàn phát, khin quá trình khc phc gp nhiu khó khn hn.
Do ó, tt nht ngi bnh nên n c s y t khám c chn oán bnh, t ó áp dng các phng pháp c tr phù hp, hiu
qu.

Cha thoát v a m bng y hc hin i
ây là cách cha ph bin c nhiu bnh nhân áp dng. Tùy vào mc thoát v a m, bnh nhân s c bác s ch nh s
dng mt trong các bin pháp sau:
iu tr ni khoa bng thuc Tây y
Thuc Tây y có tác dng gim au nhanh, gim sng viêm, kháng khun hiu qu. Tùy vào tui, mc bnh, sc
khe mà bác s kê toa kt hp nhng loi thuc c tr sau:
Thuc gim au: Acetaminophen, Paracetamol
Thuc kháng viêm không Steroid: Diclofenac, Ibuprofen, Aspirin, Naproxen…
Thuc giãn c: Mydocalm, Myonal…
Vitamin nhóm B
Mt s bnh nhân có th c ch nh tiêm ngoài màng cng bng Corticosteroids.
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* Lu ý: Thuc tân dc ch iu tr triu chng, không tr tn gc nên bnh d tái phát tr li. Mt khác, thuc có th
gây tác dng ph nh mt mi, bun nôn, au d dày, nh hng n gan, thn… Nu lm dng có th b nhn thuc.
Do ó, ngi bnh ch s dng khi có kê toa ca bác s chuyên khoa, không t ý mua thuc ung.
Vt lý tr liu
Vt lý tr liu có tác dng gim au, giãn c, ci thin kh nng vn ng cho ngi bnh. Tuy nhiên, phng pháp này
thng dùng h tr iu tr, ít khi áp dng nh mt cách cha riêng bit.
Mt s bin pháp vt lý tr liu ph bin hin nay nh: Chm nóng, iu tr thoát v bng laser, sóng cao tn, tia hng
ngoi… hoc tp phc hi chc nng, bài tp vt lý tr liu, châm cu, xoa bóp, bm huyt, tr liu kéo dãn ct sng.
M thoát v a m
ây là phng pháp c s dng trong trng hp ngi bnh b thoát v a m nghiêm trng, iu tr ni khoa không có
kt qu. Vic phu thut s loi b phn nhô ra ca a m hoc thay toàn b bng a m nhân to.
Bin pháp phu thut thoát v a m tim n ri ro cao, bnh vn có th tái phát
Vi s phát trin ca khoa hc k thut hin i, hin nay có rt nhiu phng pháp phu thut ngi bnh la chn nh: M
ni soi, m h, m vi phu.
Tuy nhiên, bin pháp này gây au n cho ngi bnh, thi gian phc hi lâu, chi phí cao. Mt khác, ngi bnh
có th chu ri ro nh nhim trùng, chy máu… bnh vn có th tái phát tr li. Do ó, mi ngi cn cân nhc k
lng trc khi thc hin.

Cha thoát v a m bng ông y
Nu Tây y tp trung cha tr triu chng, thì c ch tr bnh ca ông y là loi b bnh t gc, mang li hiu qu lâu
dài. C th, ông y xem thoát v a m thuc chng yêu thng (yêu cc thng). Bnh xy ra do các yu t ngoi
nhân (phong, hàn, tà, thp) xâm nhp, kt hp cùng tng ph suy yu, nhit c tích t, can thn suy gim chc
nng.
iu tr thoát v a m, y hc c truyn s dng các bài thuc t thiên nhiên, kt hp vi châm cu, bm huyt nhm
khu phong, tán hàn, tr thp, lu thông kinh lc, tng cng sc khe c xng khp.
Bài thuc ung: Thng là các bài thuc kt hp nhiu v dc liu có tt cho xng khp nh dây au xng, gi hc,
phòng phong, thiên niên kin,… Bên cnh tác dng gim au, kháng viêm, nhng bài thuc này còn
giúp tng cng sc khe, phc hi chc nng can thn, y lùi bnh toàn din.
Châm cu: Các bác s s dng kim châm tác ng vào kinh mch, huyt o, nhm lu thông khí huyt, gim
au, gim viêm, tng cng kh nng vn ng cho ngi bnh.
Xoa bóp, bm huyt: Dùng tay xoa bóp, tác ng vào huyt o thông kinh mch, gim au.
Hin nay, nhiu phác iu tr thoát v a m ông y ang mang li hiu qu cao nh kt hp khéo léo gia thuc
ung, châm cu bm huyt và ch dinh dng, luyn tp hp lý. Trong ó, không th không nhc ti Phác
“Ung trong – Châm ngoài – Dinh dng, luyn tp” ca Nhà thuc nam gia truyn dòng h Minh ng.
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Phác này tng c gii thiu rng rãi trên sóng truyn hình VTV2 – Khe tht n gin: Bnh thoát v a m ct sng
tht lng. Trong chng trình, ngoài vic gii thiu ti ông o khán gi xem truyn hình nhng thông tin quan
trng v bnh lý, lng y Minh Tun, Giám c chuyên môn Nhà thuc Minh ng cng gii thiu chi tit phác
tr bnh bng thuc Nam mà nhà thuc ang áp dng.
Phác 3 trong 1 gia truyn iu tr thoát v a m ca Nhà thuc Minh ng
Phác cha thoát v a m c xây dng trên 3 yu t: Thuc ung – Châm cu, bm huyt – Dinh dng, tp luyn. S
kt hp hoàn ho gia 3 yu t giúp phác có tác dng i sâu loi b cn nguyên gây bnh, giúp thông kinh lc,
gii phóng chèn ép r thn kinh, bào mòn và a dng cht phc hi sn khp.
C ch hot ng ca phác 3 trong 1 ti Minh ng:
ào thi protein d tha trong a m
Gim áp lc tác ng lên a m
y lùi lng ng tinh th mui urat trong c th
Bi b dng cht, mnh gân, cng ct
Tng cng sc kháng, ngn nga tái phát
im c bit ca phác trên nm Bài thuc ung bí truyn 150 nm tui dòng h Minh. Liu trình thuc ung gm
4 bài thuc nam: Bài thuc c tr thoát v a m, Thuc hot huyt b thn, Thuc b gan gii c, Thuc kin t ích
tràng.
Mi bài thuc là s kt hp khéo léo t 20 – 30 v thuc nam theo công thc bí truyn dòng h Minh. áng nói
là, các v thuc trên u c trng, thu hái t nhng vn dc liu sch do Nhà thuc trc tip u t ti nhiu tnh thành
trên c nc. Nh vy, không ch mang li hiu qu tr bnh lâu dài, chuyên sâu, bài thuc còn an toàn, lành
tính và phù hp vi nhiu i tng ngi bnh.
Nh phi kt hp và tn dng u im ca các phng pháp iu tr trong 1 phác , vic iu tr thoát v a m ti Minh ng
ã cho thy nhng kt qu rt kh quan. Thc t, ngh s Xuân Hinh, cùng hàng ngàn ngi bnh khác ã y lùi
thành công bnh thoát v a m nói riêng, bnh xng khp nói chung ti Minh ng, t ó n nh sc khe và cuc
sng.
“T ch không i c, không ng c, cn ngi dìu, ch sau 2 tháng ung thuc, kt hp châm cu, bm huyt ti Minh ng, tôi ã
gim au hn, i li d dàng và thoi mái hn. Rt cm n lng y Tun và cán b nhân viên ca nhà thuc ã giúp tôi nhit tình
cho n khi ht bnh.”, Cô Nguyn Hng Minh (69 tui, Cu Giy, Hà Ni) chia s trên sóng truyn hình
VTV2 – “Khe tht n gin” v hiu qu cha thoát v a m ti Minh ng.
>> Rt nhiu bnh nhân may mn khác có c hi tip cn vi phác 3 trong 1 ti Minh ng. c gi quan tâm có
th lng nghe hành trình chin thng bnh tt ca h ti ây:
Xem thêm: [Chuyên gia Cnh báo] TOP 3 sai lm nguy him trong iu tr thoát v a m và gii pháp iu tr
dt im
Hin nay, Nhà thuc Minh ng ang áp dng chính sách MIN PHÍ KHÁM bnh vi tt c mi trng hp bnh
nhân cho hai c s Hà Ni, H Chí Minh. Vì vy, ngi bnh có th liên h c t lch khám vi chuyên gia theo
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thông tin:
Hà Ni: S 37A ngõ 97 Vn Cao, Liu Giai, Ba ình
Hotline/Zalo: 0963 302 349 – 024 6253 6649
TP.HCM: S 100 ng Nguyn Vn Thng, P. 25, Q.Bình Thnh
Hotline/Zalo: 028 3899 1677 – 0938 449 768
Website: http://dominhduong.com
Fanpage:https://www.facebook.com/nhathuocdominhduong

Cha và m thoát v a m bnh vin nào tt nht?
Tùy thuc vào v trí a lý, phng pháp iu tr Tây y hay ông y mà ngi bnh có th la chn mt trong s nhng
bnh vin cha au nhc xng khp uy tín sau:
a ch cha thoát v a m bng Tây y
Bnh vin Quân y 103: S 160 Phùng Hng, Hà ông, Hà Ni.
Bnh vin Bch Mai: S 78 Gii phóng, ng a, Hà Ni.
Bnh Trung ng Quân i 108: S 1 Trn Hng o, Hai Bà Trng, Hà Ni
Bnh vin Vit c: S 40 Tràng Thi, Hoàn Kim, Hà Ni.
Bnh vin Chn thng chnh hình: S 929 Trn Hng o, Phng 1, Qun 5, H Chí Minh.
Bnh vin Ch Ry: S 201B Nguyn Chí Thanh, Phng 12, Qun 5, H Chí Minh.
Bnh vin i hc Y dc TP H Chí Minh: S 215 Hng Bàng, Phng 11, Qun 5.
Cha thoát v a m bng ông y âu uy tín?
Bnh vin Y hc c truyn Trung ng
Bnh vin Y hc c truyn quân i
Nhà thuc Nam gia truyn Minh ng
Trung tâm Nghiên cu và ng dng Thuc dân tc
Trung tâm Tha k và ng dng ông y Vit Nam
Nht nam y vin
Thoát v a m là cn bnh nguy him, do ó ngi bnh không nên ch quan coi thng. Nu thy au nhc vùng
c, lng thì nên n ngay c s y t khám và chn bnh. Hy vng qua bài vit trên ây, mi ngi ã hiu hn v bnh
và tìm cho mình c phng pháp cha thoát v a m hiu qu.
Xem thêm
>> Bí quyt vt qua cn au thoát v a m c, lng ca nhng ngi mc bnh kinh niên
>> Thoát v a m c, lng: Cn iu tr sm tránh nguy c tàn ph, bi lit \
NGUN: https://soytebackan.vn/benh-thoat-vi-dia-dem/
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