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LỜI GIỚI THIỆU
»
Hàng ngày ngồi khám bệnh, chúng tôi mới thấy
mình may mắn là được chút hiểu biết về y học. Nhiều
đồng bào mình, không có thời gian tìm hiểu những
kiến thức thông thường về y học nên đã để xảy ra
những điều đáng tiếc. Rất đáng tiếc nhất là với các
chứng bệnh thường gặp ở trẻ em và phụ nữ, lại xử trí
sai gây tiền mất tật tăng.
Với lòng mong muốn mọi người đều hạn chế được
điều đáng tiếc, mà đặc biệt đối với vai trò của phụ nữ,
nên chúng tôi biên soạn cuốn sách này.
Nội dung cuốn sách muốn giới thiệu những chứng
bệnh hay gặp ở trẻ em, cách chăm sóc, theo dõi và xử lý.
Những nguyên nhân gây bệnh và các chứng bệnh
ở 3 thời kỳ của phụ nữ: Thời con gái, chửa đẻ và mãn
kinh.
Giới thiệu điều thường nhật: bệnh cúm, sốt, cách
sử dụng kháng sinh, sử dụng đông dược cần lưu ý thế
nào để tránh những điều đáng tiếc.
Một số bài tập xoa bóp, đánh gió để phòng chữa
bệnh thường gặp.
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nhưng kiến thức chúng tôi còn
k ;n
tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được
đồng nghiệp và độc giả chỉ bảo thêm.

Vo cung cam ơn Nhà xuất bản đã giúp đỡ để sách
đến tay bạn đọc.
♦

Kính
TÁC GIẢ
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CHĂM SÓC VÀ PHÁT HIỆN
BỆNH Ở TRẺ EM
'Trề em không p h ả i là người lớn thu nhỏ lạ i"
Đó là một nhận xét để mọi người cần chú ý. Có
thể tóm tắt về trẻ em:
- Một
♦ là: cơ thể chưa hoàn chỉnh về cấu tạo và
chức năng của các cơ quan. Thí dụ: hệ thống xương
còn non nđt, còn nhiều tổ chức sụn. Các men tiêu hoá
chưa đầy đủ, do vậy việc tiêu hoá cần có chọn lọc, dễ
ỉa chảy. Hệ thần kinh chưa biệt hoá nên phản ứng
còn mang tính đa động.
- Hai là: trẻ em là một cơ thể đang phát triển
mạnh, dồng hoá tăng, dị hoá tăng. Do vậy đòi hỏi về
dinh dưỡng tăng. Khi mới đẻ có thể chỉ 3 kg. Sau 1
năm tăng lên tới 10 kg. Trong vài 3 năm có thể tăng
tới 20-30 kg hay hơn nữa.
- Ba là: trẻ em chưa biết cách tránh bệnh
tật,
•
m y
chưa có khả năng miễn dịch. Vì vậy, nếu sai lầm
trong sinh hoạt ăn uống, lao dộng

V .V ..

rất dễ bị bệnh.

Và có bệnh có thể thành cố tật.
Với 3 đặc điểm trên các bà mẹ, các gia đình và
cộng dồng cần biết dể giúp dỡ, chăm sóc cho các em.
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I. CHĂM SÓC TRỀ Sơ SINH

1. Cách chàm sóc trẻ sơ sinh
Vì trẻ con thể chất non yếu, khí huyết chưa ổn
định nên rất dễ bị bệnh tật do sai lầm trong chế độ
chăm sóc.
Khi trẻ mới lột lòng việc vệ sinh rốn là rất cần:
chế độ lau rửa, thay băng rốn phải luôn giữ rôn khô
không để nước thấm vào. Khi rụng rôn, cần thay
không để nước tiểu dây vào.
Ngày xưa, trẻ đẻ sau 3 ngày mới dược tắm. Tắm
nơi kín gió, nước ấm sạch, tắm nhanh để giữ da sạch.
Trong sách "Ấu khoa chuẩn th ằ n g ” đã ghi: "Để
nước thầm vào rốn hay sinh bệnh Thiên điếu đau
khổ la khóc sắc mặt xanh đen rốn bị thương, lâu
ngày không khô bị thương ngoại phong thì cấm khẩu,
không cứu chữa được",
Trẻ mới đẻ người ta hay cho uông mật ong, cam
thảo để phòng bệnh.
Áo cho trẻ nhũ nhi nên chon loai vải mềm, nhe,
mỏng, sạch. Chú ý mặc quần áo cho trẻ không để
lạnh nhưng cũng không gây nóng quá vì cả hai trạng
thái đều có thể gây cảm. Cho trẻ con tập để quen dần
với nóng lạnh thay đổi, có vậy mới táng sức đề
kháng. Nên ngay sau đẻ có thể cho cháu bú, phần sữa
đầu không được vắt bỏ di, không cho bú khi trẻ đang
khóc,xưa có câu M
Con không khóc mẹ không cho bú"
cũng cần hiểu là khi cho vú vào miệng, trẻ phải thôi
khóc.
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Không cho bú vội quá, bú no quá vì dễ bị trớ, sặc,
khó tiêu. Nếu phải dùng sữa ngoài, không pha ngọt
quá, khi cho bú cần tránh bú phải khí nghĩa là sữa
luôn ngập cổ bình. Sách Chư bệnh nguyên hậu trong
chương Tiểu nhi tạp bệnh chú hậu ẩu thổ nghịch hậu
có ghi: "Trẻ con la kóc chưa nín, hơi thở chưa đều, mà
nhũ mẫu vội vàng cho bú, khi ấy hơi thở còn nghịch
lẽn, sữa không xuống được, lưu trệ ở hông ngực thì
ngực đầy thở gấp, làm cho trề nôn oẹ".
«

*

Cho bú khi trẻ nằm, bà mẹ nên lấy tay kê đầu, để
cho vú ngang đầu trẻ, giúp trẻ đỡ bị nghẹn. Nếu bà
mẹ quá buồn ngủ, lúc dang cho trẻ bú nằm, cần rút
đầu vú ra khỏi miệng trẻ, đề phòng vú lấp mũi, hoặc
trẻ quá no mà không biết.
Trong sách Thiên kim phương có ghi: "Mùa hạ
không vắt sữa nóng, thì làm cho trẻ nôn trđ, mùa
đông không vắt bỏ sữa lạnh dễ làm trẻ ho và ỉa lỏng".
Qua đó thấy trời nóng, hay trời quá lạnh đều có
quan hệ nhiều đến việc cho trẻ bủ. Sữa của những
người bị bướu, ho, suyễn, lở ghẻ, trọc tóc, mụn nhọt,
sứt môi, điếc, dang cảm sốt, điên giản không nên cho
trẻ bú.
Khi thấy trẻ la khóc, cần phân biệt: La thì luôn
mồm, có tiếng mà không có nước mắt. Khóc thì lúc
nín lúc khóc, vừa có tiếng vừa có nước mắt.
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Trẻ la khóc có thể do trẻ đói khát, ngứa, đau. Giải
quyết hết nguyên nhân trên như: đói cho bú, khát cho
uống, đau xoa, ngứa gãi mà vẫn la khóc là cần mời
thầy thuốc sớm để tìm nguyên nhân phát hiện sớm
bệnh tật sẽ giúp tránh những sai lầm đáng tiếc.
Trong chăm sóc trẻ cũng cần lưu ý: Nếu ngày nào
trời ấm, không quá nóng quá lạnh, không có gió
mạnh, bà mẹ có thể cho con chơi dưới ánh nắng mặt
trời khi có gió nhẹ, nắng nhẹ, giúp khí huyết lưu
thông, da thịt quen chịu gió lạnh, đỡ bị ốm đau. Quá
giữ trẻ trong "Trướng rủ màn che" cũng không phải là
tốt. Cho nên ngay từ nhỏ cũng nên cho trẻ luyện tập.
Đặt trẻ nằm cũng cần chu ý, không để nằm lâu, nằm
lâu trẻ chưa tự xoay lật được thì đầu dễ méo, nên
thay đổi líic cho trẻ nằm, lúc bế trẻ. Bế ở tư thế nằm
ngang không nên bế vác (bế đựng đứng trẻ) vì sẽ làm
xương sống bị uôn cong, dễ thành gù vẹo.
2. Cách phát h iện bệnh
Vì trẻ nhỏ phát triển chưa đầy đủ, chưa toàn diện,
trẻ lại chưa diễn tả được các cảm giác của mình nên
muốn phát hiện trẻ có bệnh hay không, người ta
thường chú ý quan sát (vọng chẩn)
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Xem các khiếu (các lỗ tự nhiên như mồm,
mắt, mũi, tai, hậu môn, nơi đi tiểu (lỗ đái).

-

Xem sắc mặt: sắc mặt màu xanh là kinh
phong, đau nhức; sắc mặt đỏ, hồng là sốt cao-

sắc mặt vàng là tỳ hư, đầy chướng chậm tiêu;
sắc mặt trắng bệch là biểu hiện hư hàn; sắc
mặt đen thường là có nơi nào đó đau đớn,
bệnh nặng. Các màu sắc này là so với sắc mặt
bình thường.
-

Xem các khiếu: mỗi khiếu liên quan đến
những tạng phủ nhất định. Tâm khai khiếu ra
lưỡi; phế khai khiếu ra hai 15 mũi; dầu mũi
thuộc tỳ, thận khai khiếu ra tai, can khai
khiếu ra mắt. Nếu thấy lưdi (môi) đỏ là tâm
nhiệt; lưỡi môi nhợt là thiếu máu, huyết hư;
dầu mũi đỏ khô là tỳ nhiệt; đầu mũi vàng sẫm
là tỳ hư; lỗ mũi khô là phế nhiệt; lỗ mũi bị
chảy nước trong là bị lạnh (phế hàn). Nếu mặt
nhìn dữ tơn, tròng mắt chuyển động là bị trúng
phong; nhưng mắt nhìn thẳng mà tròng không
chuyển động là can khí tuyệt bệnh nguy cấp.
*

✓

Với trẻ nhỏ cần chú ý xem chỉ tay (chỉ tay xem ở
đầu ngón tay trỏ). Người ta chia ra: đốt thứ nhất gần
hồ khẩu là phong quan, đốt thứ hai là khí quan, đốt
thứ ba là mệnh quan.
Hồ khẩu tam quan: chia ra ba nơi như vậy để xác
định bệnh nặng hay nhẹ. Bệnh ở phong quan là bệnh
mới xâm nhập, bệnh nhẹ dễ chữa. Thấy chỉ ở khí
quan là dương tà thịnh (nhiệt nhiều). Thấy chỉ ở
Mệnh quan là bệnh rất nặng, nguy hiểm, khó chữa. ■
Màu sắc từng bộ vị của chỉ tay, cũng gợi ý cho biết
bệnh ở nông (biểu) hay vào trong (lý) sức chông đỡ
9

của cơ thể với tà khí yếu (hư) hay mạnh (thực), bệnh
thuộc nóng (nhiệt) hay lạnh (hàn), có ứ đọng thức ăn
(thực tích) V .V .. Chỉ ngón tay nổi rõ là bệnh ở biểu,
chỉ ngón tay chìm là bệnh trong sâu. Chỉ tay màu
nhạt là hư, chỉ tay đỏ là nhiệt, chỉ màu xanh là
phong, chỉ màu đen là bệnh nguy kịch, bầm lại là có
thực
♦ tích.
Ngoài cách xem như trên (vọng chẩn) phải chú ý
nghe tiếng la khóc (văn chẩn). La khóc là biểu hiện
một phần bệnh tật.
+ Trẻ đói khóc, tiếng khóc kéo dài, kèm theo
hay mút vú, mút ngón tay, cho bú sẽ hết.
+ Nhưng nếu tiếng la khóc to, khóc thét lên, khi
khóc khi nín là cổ họng có bệnh, tiếng khóc
khàn khàn, thở không thông lợi.
+ "Nếu tiếng khóc chậm, rên rỉ là bị cam tích
+ Khóc không có nước mắt là bệnh cũng nặng.
Cách phát hiện triệu chứng nữa là sờ nắn ngực,
bụng (thiết chẩn). Trước khi sờ tay lên người trẻ cần
xoa xát 2 lòng bàn tay cho ấm nóng, không dể các
cháu sợ, không gây đau đớn để bụng ngực trẻ không
phản ứng thêm (co cứng) việc đánh giá sẽ thiếu chính
xác. Sờ nắn vào bụng, ngực trẻ chú ý xem da nóng
hay lạnh, khô hay ẩm, cứng hay mềm. Sờ bụng trẻ có
cho sờ không, trẻ thấy xoa nắn vào lại dễ chịu gọi là
thiện án bệnh thường thuộc hư, hàn. Sờ nắn bụng mà
trẻ gạt tay ra, khóc thét lên là cự án bệnh thuộc thực,
thuộc nhiệt. Sờ nắn có thể biết có đầy chướng hơi hay
10

không, bụng đầy cứng mà không thích nắn là thuộc
thực nhiệt. Nắn thấy có tiếng óc ách là có tích nước,
Nắn thấy k ế t,lại, nắn lâu nặng tay, dưới tay cảm
thấy như dộng đậy là có trùng (giun).
II- MỘT
SỐ BỆNH
HAY GẶP
•
■
m ở TRẺ
Bệnh ở trẻ em có nhiều cách phân loại, ở đây
chúng tôi chỉ đề cập tới những loại bệnh có thệ phòng
A. BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP
1. Nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp
Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong
thường gặp nhất. Mỗi năm Tổ chức y tế thế giới ước
tính có 15 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong thì 4 triệu
trẻ chết vì nhiêm khuẩn cấp ở đường hô hấp, trong số
dó 2/3 lại là trẻ sơ sinh. Ở các nước đang phát triển,
trẻ thường nhiễm vi khuẩn loại Streptococcus
Pneumoniae hoặc Hecmophilus influenzae.
Nhưng ở các nước phát triển, nguyên nhân đa số
lại là virus. Nhiễm khuẩn cấp đường hô hấp dưới là
nguyên nhân gây tử vong lớn thì viêm phế quản lại là
bệnh cũng thường gặp nhưng ít gây tử vong.
Những trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp thông
thường do lạnh, không nên dùng kháng sinh bởi
chẳng lợi gì. Dùng kháng sinh không đúng cách có
thể lại gây tình trạng kháng thuốc, dồng thời phải
chịu hậu quả do tác dụng phụ của thuốc. Dùng bừa
kháng sinh với các viêm nhiễm đường hô hấp trên
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cũng dẫn tới viêm phổi nhiễm khuẩn. Để phát hiện
bệnh sớm, các bà mẹ cần biết cách tự trả lời các câu
hỏi sau:
- Cháu bao nhiêu tháng ?
-

Cháu có ho không ? Ho đã bao nhiêu ngày
*
•
o
roi ?
Nếu trẻ dưới 2 tháng tuổi cần xem cháu có bú
được không ?

-

Nếu trẻ 2 tháng đến 5 tháng tuổi: cháu có
uống được không ?

-

Nếu thấy cháu bú giảm đi hơn một nửa so với
trước là dấu hiệu xấu, cần cảnh giác.

-

Trẻ có sốt không, cần cặp nhiệt kế để biết
cháu sốt bao nhiêu độ ?

-

Có bị co giật không ?
Có cơn ngừng thở hay tím tái không ?

Khi cháu bé yên tĩnh, cần đếm số lần thở và nếu
thấy nhịp thở trên 60 lần/phút là thở nhanh với cháu
dưới 2 tháng tuổi
Cháu từ 2 đến 12 tháng tuổi thở trên 50 lần/phút,
trẻ trên 1 tuổi đến 5 tuổi thở trên 40 lần/phút đều
phải theo dõi đề phòng viêm phổi.
Chú ý: đếm nhịp thở phải theo dõi, nhịp thở táng
kéo dài mới có ý nghĩa
-
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Cần xem trẻ có bị co rút lồng ngực không ?
Lồng ngực co rút là lồng ngực kéo vào khi trẻ

hít vào. Nếu khi trẻ hít vào, mà chỉ thấy phần
mềm giữa các xương sườn hoặc phần trên
xương đòn lõm vào thì không phải là co rút
lồng ngực. Đặc biệt ở trẻ sơ sinh cần tìm dấu
hiệu co kéo dưới sườn. Khi thấy co rút nhiều ở
lồng ngực là trẻ dang viêm phổi nặng. Chủ ý
cần tạo cho trẻ nằm thẳng (trong lòng mẹ) co
rút lồng ngực phải xuất hiện liên tục và dễ
nhận thấy mới có giá trị.
- Nghe phổi thấy tiếng thở thô ráp ở thì hít
vào. Có thể nghe thấy tiếng thở khò khè, ghé
tai vào lưng trẻ hoặc ghé tai vào miệng trẻ.
Trẻ thở ra thường lâu hơn bình thường, trẻ
phải gắng sức để thở.
- Sau đó nhìn và sờ: sờ các nô't gì ở phía trước
cổ nếu thấy các nốt to và mềm mới có ý nghĩa.
Tìm dịch tiết ở trong họng nếu thấy màng
xám, dính cần cảnh giác, vì đó có thể là bị
bệnh Bạch hầu. Đây là bệnh nặng cần được
chữa ở bệnh viện càng sớm càng tô't. Ngoài ra
cần khám xem có ể áp xe ở họng không ?
Nếu khi do biến chứng như lạnh, viêm họng, hoặc
viêm tai mà không ho, không khó thở thì không cần
phải đếm nhịp thồ. Với trẻ dưới 2 tuổi, tiếng rên là
tiếng thở ngắn bắt dầu ở thì thở ra khi trẻ có khó
thở. Nghe có cơn ngừng thở ngắn và có tiếng rít: cần
theo dõi có phải ho gà không ?
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-

Trẻ ngủ không bình thường hoặc khó đánh
thức dậy.

-

Cần để cMu bé nơi đả ánhsáng để xem có bị
tím tái không ?
So sánh lưỡi trẻ với lưỡi bà mẹ. Nếu thấy tím tái
môi, lưỡi là tình trạng thiếu oxy nặng. Còn nếu tím
tái ngoài da thường do lạnh quá hoặc đang bị sốc.
Xem kỹ trên da, nếu thấy các nốt mẩn đỏ hay
không? Nếu thấy nốt mẩn đỏ mà sờ không có gợn
dưới da tay thi có thể là sởi. Muốn phát hiện sdi sớm
có thể chú ý thêm: toàn thân trẻ nóng, nhưag sờ tai
lại lạnh hơn. Chiếu dèn pin vào phía trưđc tai, nhìn
sau có thấy các chấm đỏ như những nốt muỗi. Nhưng
nếu là ban xuất huyết: ta căng da, chỗ đỏ đó vẫn
không mất, đó là dấu hiệu nặng. Với trẻ sơ sinh cần
được sờ bụng xem có chướng hay không chướng ?
Giọng của trẻ nhỏ đi, tiếng khóc yếu, nếu thấy cháu
tím tái ngoài da, toàn thân yếu mạch nhanh là cần
coi chừng cháu bị sốc, cần được dưa cấp cứu kịp thời.
Trẻ 2 tháng đến 5 tuổi, ho hoặc khó thở, mà kèm
theo các biểu hiện: tím tái, không uống dược, là viêm
phổi rất nặng. Nếu trẻ không tím tái mà chỉ co rút
lồng ngực, vẫn uống được cũng là viêm phổi nặng.
Nếu trẻ chỉ co rút lồng ngực và thô nhanh là viêm
phổi. Những cháu 2 tháng đến 5 tuổi ho hoặc khó thở
không co rút lồng ngực, không thở nhanh, dó không
do viêm phổi mà phải theo dõi ho do cảm lanh. Tìm
nguyên nhân viêm nhiễm mãn tính như bệnh ở tai,
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viêm họng... Trên những trẻ vốn đã suy dinh dưỡng
hoặc có dấu hiệu viêm màng não, thì các dấu hiệu
viêm phổi khó nhận thấy. Cho nên thấy có dấu hiệu thở
rít, co rút lồng ngực cần phải cho đi bệnh viện sớm.
2. Viêm thanh quản co thắt
Biểu hiện nghe thấy trẻ thở thô ráp ở thì thở vào
gây nên bởi viêm thanh quản, khí quản và nếp thanh
quản (nguyên nhân gây viêm thanh quản có thể do
virus hợp bào hô hấp) do para-influenza hoặc do dị tật
bẩm sinh, dị vật lạ cũng có thể gây thồ rít.
Ở nước ta có thể gặp viêm thanh quản co rít sau
bệnh sởi, sau bệnh bạch hầu, hoặcdonhiễm khuẩn
khác. Vì trình độ vệ sinh của ta còn yếu, môi trường
xung quanh ta bị ô nhiễm nhiều. Nếu người mẹ thấy
con có những dấu hiệu sau, cần nghĩ tới viêm thanh
quản co thắt:
- Trẻ thở rít khi nằm yên
-

Co rút lồng ngực

-

Giọng nói khàn

-

Có thể ho khạc ra mủ

-

Sô't cao tiết nhiều đờm rãi

-

Có thể tắc nghẽn đường thở

Đó là các biểu hiện nặng
'Khi thấy cháu có các dấu hiệu trên, bắt buộc phải
đưa các cháu đến bệnh viện.
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Nếu thấy có các dấu hiệu sau là viêm thanh quản
co thắt nhe, có thể điều tri tai nhà:
-

Giọng trẻ khàn
Tiếng ho như tiếng chó sủa nhưng không thấy
thở rít khi trẻ nằm yên
Ngoài ra không có các triệu chứng gì khác

Tuy vậy cần lưu ý: ở các cháu đang lên sởi mà có
tiếng thở rít là cần phải đưa các cháu đến bệnh viện.
Trẻ thở rít, .mệt mỏi quấy khóc ở trẻ lên sởi là
biến chứng nặng.
Ngoài ra còn gặp bạch hầu thanh quản:
- Trẻ nhỏ thở rít
- Ho như chó sủa
- Khản tiếng
- Trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng sốt cao vừa có
dấu hiệu nhiễm độc: mệt mỏi, xanh tái.
- Xem họng sẽ thấy có màng xám dính, khó bóc
tách đó là bạch hầu cũng cần cho di bệnh viện
để điều trị ngay.
3. Dị vật đường thở
Có vật lạ rơi vào đường thở sẽcócác biểu hiện
sau (do trẻ chơi, ngậm vật gì lạ không may bịtụt vào
đường thở)
- Trẻ thở rít và ho đột ngột
- Ho kéo dài và ho sặc sụa
- Lượng không khí hít vào giảm
•
f
e
tí
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Nếu người nhà chứng kiến từ dầu trẻ bị dị vật
xâm nhập đường thô, có thể dốc ngược cháu lên, vỗ
vào lồng ngực, lưng. Nhưng nếu 10-30 phút mà dị vật
không ra bắt buộc phải đưa đến bệnh viện chuyên
khoa như Tai mũi họng, chuyên khoa hô hấp để gắp
di• vât
• ra.
4. Viêm phế quản
Đây là bệnh thường gặp ở trẻ, đa scí do siêu vi
trùng như: influenza, parainfuenza hoặc rhinovirus,
Nguyên nhân thuận lợi có thể gặp viêm phế quản do
nhiễm mycoplasma pneumoniae. Những biểu hiện
thường gặp là:
- Trẻ ho nhiều
-

Không tím tái, không corút lồng ngực

-

Trẻ thở khò khè, nhanh

-

Ban đầu là ho khan, sau ho cóđờm

Nhưng nếu thấy tiếng khò khè, có thể lại là hen
phế quản hoặc viêm phế quản phổi. Trường hợp viêm
phế quản như trên thường người ta cũng khuyên không
nên dùng kháng sinh và có thể điều trị tại nhà.
5. Các bệnh đường hô hấp khác
9

a. Bệnh lao phổi
Đây là bệnh có lây lan, do vi trùng lao (Bancin de
Kock), biểu hiện:
-

Ho mạn tính kéo dài

-

Sốt kéo dèr
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-

Có hạch to vùng cổ gáy...

-

Trẻ suy dinh dưỡng, sút cân

Với 4 dấu hiệu trên, nên cho các cháu đi chụp
phổi và làm các phản ứng ở nơi chuyên khoa lao. Các
trường hợp thấy các cháu có cổ chướng hoặc có nước
màng phổi, càng cần phải theo dõi lao. Các nhà y học
chuyên khoa sẽ biết lấy dịch màng phổi hay dịch
màng bụng để nuôi cấy tìm vi trùng lao.

b. Ho gà
4

-

Cũng là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, vào mùa
xuân

-

Bắt đầu thường không sốt, cháu chỉ bị ho, và
cơn ho rất đặc biệt

-

Cũng có biểu hiện viêm họng là chảy nước
mũi, nước mắt.

-

Đặc điểm của cơn ho là: Ho nhiều tiếng liền,
ho liên tục sau cơn ho xuất hiện tiếng rít, chảy
nhiều rớt rãi,có thể tím tái.

-

Cháu ho kéo dài từ 1-3 tháng nên ho gà còn có
tên: Bách nhật khái (ho một trăm ngày).

Ho gà là bệnh vừa có biểu hiện nhiễm trùng, vừa
có biểu hiện dị ứng, nên các cháu có thể còn thấy:

L8

-

Mắt đỏ

-

Loét hàm lưỡi

Ngoài cơn ho trẻ hoàn toàn bình thường. Khi thấy
trẻ đang ho gà mà bị sốt đó là biến chứng khác (viêm
phổi hoặc viêm tai giữa)
Ho gà là bệnh lây lan, cần chú ý kiêng giữ cho
các cháu khác, tránh tiếp xúc trong giai đoạn bệnh.
Trẻ có thể được tiêm vắcxin DPT để ngăn chặn sự
lây nhiễm. Trẻ không có biến chứng hoặc phát hiện
được sớm ngay từ tuần đầu thì không nhất thiết phải
dùng kháng sinh.
Khi trẻ bị ho gà, các bà mẹ cần chú ý: nếu chế độ
chăm sóc không tốt, hoặc ở nhà cháu sức vốn yếu thì
trẻ dễ có các biến chứng: viêm phổi, co giật, mất nước
gây suy dinh dưỡng nặng có cơn ngừng thở dài hoặc
tím tái sau ho,/ thở mêt
I mỏi nên sớm cho đến bênh
•
viện.
Trẻ ho gà thông thường cần chú ý chế độ* ấh, nhất
là sau mỗi lần cháu ho và nôn nên cần ăn chế độề ân
nhẹ, dễ tiêu, cô" gắng kiêng chất tanh như cá mè,
trứng, tôm, cua, ốc, dưa cà.
c. Trẻ bị cảm lạnh và các biến chứng
Về mùa thu hay đông, ở nhà quá thoáng, nơi ở
quá lạnh hoặc khi tắm, thay quần áo cho trẻ chậm là
dễ xuất hiện cảm lạnh, những nhà có máy điều hòa
nhiệt độ cũng cần lưu ý tránh để lạnh quá.
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-

Trẻ sốt từ vài giờ đến 3 ngày

-

Chảy nước mũi, nhanh chóng dẫn tới ngạt mũi
do vậy cháu khó bủ

-

Lúc đầu chảy mũi nước trong, sau nước mũi có
thể vàng đặc, nặng hơn có thể có mủ.

-

Có thể ho.

Nếu cháu sốt cao, viêm họng có thể chỉ cần dùng
thuốc hạ nhiệt Hoạt thạch 12g. Thạch cao 8g, Cam
thảo 4g. Cháu bé bị ngạt mũi, cản trở việc bú mẹ, mà
dịch mũi khô đặc có thể dùng vài giọt nước muối hoặc
nước tỏi nhỏ vào mũi hoặc thấm bấc ẩm để làm mềm
dịch. Cần chú ý không nên dùng thuôc nhỏ mũi vĩ đa
số thuôc nhỏ không có lợi cho trẻ em.
0

-

Cũng với các triệu chứng trên mà thấy đau tai,
quấy khóc, hoặc chảy nước tai, đầu hay lắc lư
là bệnh viêm tai nên cho các cháu tới chuyên
khoa tai mũi họng, khám để được rửa tai sớm.
Nếu không phải là viêm phổi hoặc các bệnh
nhiễm trùng khác, thì không nên dùng kháng
sinh.
♦

-

Khi gặp trẻ em bị hắt hơi sổ mũi, chảy nước
mũi cũng cần phân biệt với viêm xoang.

Vùng đầu mặt có các xoang như xoang sàng,
xoang trán, xoang bưđm, xoang má... Trong có các
lđp niêm mạc bao bọc và các hệ thông mạch máu
tới để nuôi dưỡng, nhờ có hệ thống xoang nên tiếng
nói của ta vang hơn. Ở trẻ dưới 5 tuổi hệ thông
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xoang chưa phát triển; trê n 5 tuổi hệ thông xoang
mới phát triển nên có thế gặp viêm xoang.
Biểu hiện của viêm xoang: chảy nước mũi có mủ
kéo dài, đau vùng xoang (trán, gò má v.v..), sưng vùng
mặt và vùng hốc mắt, sốt có thể kéo dài.
Viêm xoang thông thường cũng không có chỉ định
dùng kháng sinh. Chỉ khi có các triệu chứng sau mới
dùng kháng sinh:
-

Đau vùng xoang, đau đầu

-

Sưng nề vùng mặt, hốc m ắt kéo dài

-

Sốt

B. BỆNH
ĐƯỜNG TIÊU HOÁ
♦
1. ỉa chảy
Đối với các cháu bé, nhất là trẻ mới sinh và trẻ
nhỏ, hệ thống men tiêu hoá chưa hoàn chỉnh, thiếu
nhiều men tiêu hoá để tiêu thịt, mỡ

V.V..

do vậy nguyên

nhân ỉa chảy rất hay gặp là do sai lầm chế độ ăn.
Giai đoạn trẻ còn phải bú thì việc bú sữa mẹ là
tốt nhất. Sữa mẹ có đủ thành phần dinh dưỡng, đồng
thời tỷ lệ các thành phần lại phù hợp với trẻ. Ngay *
từ thế kỷ XVIII đại danh y Hải Thượng Lãn ông dã
khuyên trong cách nuôi con nên dùng sữa mẹ. Nhiều
bà mẹ, có thể do quá trình nuôi con, muốn con mau
lớn nên cho ăn nhiều, thêm thịt, thêm đường. Tỷ lệ
thành phần thức ăn không cân đối cũng có thể làm
trẻ rối loạn tiêu hoá. Khi cho cháu ăn thêm hoăc ăn
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sữa ngoài cần hết sức cẩn thận. Trên ba tháng tuổi
ngoài sữa mẹ trẻ có thể ần sam, dó là dùng các loại
nước luộc rau quả, nước cháo loãng. Sau táng dần nên
cho tăng ít một để thăm dò. Một chút nước thịt, nước
xương ở các tháng sau. Tuy vậy, nguyên nhân gây ỉa
chảy do rối loạn về thành phần chất ăn cũng không
nặng nề bằng các nguyên nhân sau:
-

Do ăn phải các chất ôi thiu (ngộ độc thức ăn)

-

Do các bệnh như viêm tai có thể ỉa chảy kéo
dài, dẫn tới suy dinh dưỡng

-

Bệnh ký sinh trùng: có nhiều giun như giun
dũa, giun kim...

Nên việc
• chăm sóc và chế độ ăn với các
+ cháu là
vô cùng quan trọng.
2. Nôn và nấc là cá c chứng b ện h cũ n g thường
gặp
Nguyên nhân của các chứng này có nhiều, nhiều
khi cũng phức tạp và là biểu hiện của bệnh nặng. Nếu
có sốt cao trên 39° kèm theo nôn cần đi khám để xem
có bệnh ở não, màng não không. Tính chất nôn của
bệnh viêm não, màng não là nôn vọt, kèm theo cổ
cứng (cứng gáy) sợ ánh sáng. Sau ngã đập đầu vào vật
cứng mà nôn là có thể chấn thương sọ não công cần
được đưa sớm đến bệnh viện. Nôn có thể có bệnh ở
tai, họng (viêm tai, viêm họng). Các trường hợp khác
gây nôn ở trẻ cần xem lại cách -cho ăn, có vội không ?
Trẻ có nuốt nhiều hơi không ?
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Sau ăn 30 phút đến một giờ mà nôn cần xem thức
ăn có bị ôi thiu không ? Mùa thu đông cũng cản lưu ý
đến yếu tố để bụng lạnh. Lạnh bụng cũng rất dễ bị
nôn và ỉa chảy, sôi bụng.
Nấc theo quan điểm của y học cổ truyền là khí
nghịch. Nguyên nhân nấc thường gặp ở trẻ là có bệnh
ở đường hô hấp, bệnh đường tiêu hoá (viêm phế quản,
viêm phổi, bệnh ở dạ dày). Các cháu dưới 1 tháng
tuổi nguyên nhân nấc thường là do thời tiết do để các
cháu ở phòng lạnh (mùa đông)
Như trên đã trình bày về nguyên nhân hay gặp

của bệnh nôn và nấc. Cách phòng tốt nhất là loại trừ
các nguyên nhân đó, không để các nguyên nhân đó có
điều kiện tác động vào trẻ... Các trường hợp bệnh
nặng, như trên đã rõ, cần sớm đưa đến bệnh viện
Các trường hợp nhẹ, có thể tự xử lý như sau:
-

Sưởi ấm hay ủ ấm, tránh lạnh và gió lùa.

-

Dùng đầu ngón tay trỏ hoặc ngổn tay cái ấn

vào các huyệt sau: đản trung, phế du (huyệt
đản trung nằm ở giao điểm của đường giữa dọc
giữa xương ức và đường nối 2 núm vú). Nếu
nôn nâc nặng cần cho trẻ đi khám và điều trị
tai bệnh viện.
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C. BỆNH SỞI
Sởi là bệnh hay mắc ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi nhưng
cũng có thể gặp ở các lứa tuổi khác. Mùa hay mắc sởi
là mùa xuân. Sởi là do một loại vi rút xâm nhập vào
biểu bì và phá hưỷ hệ thống miễn dịch, nên gây cảm
giảm sức đề kháng của cơ thể, nên dễ bị biến chứng.
Các biến chứng thường gặp là: viêm phổi, có thể dẫn
tđi viêm giác mạc và mũi. Sởi cũng có thể biến chứng
gây viêm miệng, viêm màng não. Ớ trẻ suy dinh
dưỡng khi bị sởi các biến chứng thường gặp dễ dẫn
tới tử vong. Vậy khi thấy trẻ có biểu hiện:
-

Sốt liên miên, sốt nóng, toàn thân nóng
nhưng sờ tai lại thấy lạnh

-

Có thể thấy dấu hiệu viêm họng là: hắt hơi,
chảy nước mũi, chảy nước mắt và mắt đỏ.

-

Dùng đèn pin soi sau tai có thể thấy các nốt
chấm đỏ.

-

Sau 3 ngày sốt xuất hiện các nốt ban đỏ, lan
lần lượt tới thân và tay chân. Khi xuất hiện
những not ban dỏ thì nhiệt độ hạ là tốt.
Nếu đang mọc ban đỏ mà nhiệt độ cháu nhỏ lại
tăng lên là có biến chứng. Cháu ho nhiều là có biến
chứng viêm đường hô hấp hay viêm phổi như đã kể
trên. Còn nếu ỉa chảy là biểu hiện biến chứng viêm
nhiễm đường ruột. Sởi bình thường hoàn toàn có thể
chăm sóc và chữa tại nhà. Không nên dùng kháng
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sinh, chỉ cần giữ vệ sinh răng miệng, da, mắt. Nhưng
nếu thấy có xuất hiện những dấu hiệu sau, cần khẩn
trương cho đi bệnh viện và sẽ phải dùng kháng sinh:
- Xuất hiện ban xuất huyết
- Trẻ thở rít (do nhiễm trùng thanh khí quản)
- Viêm phổi, mất nước (ỉa chảy)
- Suy dinh dưỡng nặng.
- Ản uông khó.
Cũng không nhất thiết phải đưa đi bệnh viện, nếu
bà mẹ có kiến thức và biết cách chăm sóc cho trẻ khi
trẻ mắc sởi.
D. SUY DINH DƯỠNG
Có nhiều nguyên nhân gây suy dinh dưỡng như:
sai lầm chế độ ăn, sau sởi, ỉa chảy kéo dài...
Biểu hiện của suy dinh dưỡng là:
- Da nhăn nheo. Suy dinh dưỡng nặng, có teo
đít, da gần như gắn với xương (da bọc xương).
- Tóc thưa và rụng
- Có thể có vết loét trên người, loét tìm thấy ở
các vùng dưới đó là xương (rất nặng)
- Ản kém, uống khó
- Sút cân
-

Nếu trẻ càng nhiều th án g mà cân nặng càng

thấp cùng với giảm chiếu cao là suy dinh
dưỡng.
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E. VIÊM MÀNG NÃO
Nguyên nhân do vi khuẩn hoặc virus
Biểu hiện của viêm màng não:

- Trẻ ngủ li bì
-

Nôn vọt, ỉa lỏng hoặc táo bón ,
Có cơn co giật
Sợ ánh sáng
Ngủ bất thường, khó đánh thức
Sốt > 38°c hoặc nhiệt độ hạ thấp dưới 35,5°c
Nếu có các dấu hiệu trên, nên cho cháu tới
bệnh viện sớm.
G. VIÊM TAI GIỮA
Viêm tai giữa cấp thường do vi khuẩn (chiếm
50%) vi khuẩn Spneumoniae và H. influenzae
- Các cháu có sốt
- Chảy mủ tai
- Hoặc đột nhiên đau tai kéo dài
Chẩn đoán chính xác cần được soi tai, soi mà thấy
màng nhĩ sước chưa đủ để kết luận viêm tai. Nếu
thấy màng nhĩ đỏ và giảm di dộng đó là viêm tai
giữa mạn tính.
Ở các cháu bé đã thấy chảy mủ tai trên 2 tuần.
Những trường hợp chảy mủ cần được rửa tai bằng
nước sạch hoặc nước muối, nước oxy già (do cán bộ
chuyên mồn làm) làm liên tục 7 ngày. Nhưng gia đình

cần nhớ, sau khi cháu đã rửa tai và nút bông khô
không cho bơi lội hoặc tắm rửa để nước vào tai. Viêm
tai giữa mạn tính hoàn toàn có thể diều trị tại nhà,
không nhất thiết phải dùng thuốc kháng sinh.
Viêm tai có thể thấy ở 1 hoặc cả 2 tai. Nếu màng
nhĩ bị thủng trên 2 tuần, sẽ có nguy cơ nhiễm trùng
thứ phát do nấm, men, pseudomonas, proteus hoặc các
loại vi khuẩn gram (-) đường ruột. Như vậy việc diều
trị bằng kháng sinh cũng kém hiệu quả. Biện pháp
chính lại là rửa và lau khô tai. Lau khô tai mất nhiều
thời gian song rất hiệu quả.
Rửa tai có thể dùng ống thông số 8 cắt ra một đoạn,
dặt nhẹ nhàng một đầu ống vào tai trẻ, bơm nước muối
hoặc nước oxy già 0,5ml vào, lấy bơm tiêm rút nước ra,
lại bơm tiếp như vậy 3-4 lần. Sau đó nhét bông hoặc nút
bấc vào tai thấm để lau khô. Làm 4-5 lần cho đến khi
thấy bông khô là được. Làm 1 ngày 3 lần, rửa tai liên
tục như trên 7-10 ngày. Từ viêm tai có thể gây viêm
xương chũm (sau tai). Đây cũng là bệnh hay gặp ở trẻ.
Viêm tai xương chũm cũng có thể dẫn tới viêm não,
màng não, áp xe não gây những biến chứng rất nguy
hiểm, dễ gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề khó
chữa. Do vậy cần tích cực diều trị viêm tai như trên và
cần phòng cho tốt để không dẫn tới viêm tai.
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III. ĐIỂU TRỊ MỘT SỐ BỆNH Ở TRẺ BẰNG THUỐC
YHCT

1. B ệnh sởi
-

Bệnh hay phát vào vụ Đông xuân
Nguyên nhân do thai độc uất ở trong, ngoại
cảm khí trái thường của thời tiết. Thí dụ: mùa
đông đáng lẽ trời phải lạnh lại nóng. Mùa thu
trời phải mát lại nóng hoặc quá lạnh là trái
thường.
Biểu hiện:
+ Bắt đầu là trẻ sốt, ho thúng thắng, chảy nước
mũi, nước mát, hắt hơi, ngáp vặt, hai mắt đỏ,
sợ ánh sáng.
+ Sau một hai ngày sốt cao lúc tăng lúc giảm.
Mệt mỏi, uể oải, hay buồn ngủ, trằn trọc.
+ Sau 4 ngày sẽ mọc sởi. Mọc thuận từ mặt lan
xuống cổ, ngực, lưng rồi ra toàn thân, chân
tay. Sắc hạt sởi dỏ, to bằng hạt vừng. Ban đầu
nốt sởi thưa, sau dày dần thành mảng.
- Sau ba ngày mọc, các nốt bay dần theo thứ tự từ
trên xuống, chỗ mọc trước bay trước. Nếu thuận
(sởi bình thường) khi nốt sởi bay, nhiệt độ cơ
thể hạ dần, đại tiểu tiện bình thường. Nhưng
nếu bệnh nhi sốt cao mà không có mồ hôi, tay
chân lạnh, mặt xanh, nốt sởi chỉ hiện mờ trong
da rồi lặn ngay. Ho nhiều, khó thở, ỉa chảy, hoặc
có mọc nốt sởi nhưng chỉ mọc ở phần dưới mà
đầu mặt không có đó là sởi đã biến chứng.
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X ử trí: Với loại sởi thuận, cần chú ý chế độ chăm
sóc, ăn uống, dùng thuốc mát, thông tán là dược.
Dùng bài Tuyên độc phát biểu thang.
Bài tuyên độc phát biểu thang
(Đậu chuẩn hoạt tấu chí bảo)
Bạc hà:
0,8g Thăng ma:
3,2g Hạnh nhân:
Cát căn: 3?2g Ngưu bàng tử: 3,2g Mộc thông:
Cam thảo: 0,8g Tiền hồ:
3,2g Chỉ sác:
Kinh giới: 2,8g Cát cánh:
0,8g Liên kiều:
Sắc uống

3,2g
3,2g
3,2g
0,8g

Sau khi sởi mọc khắp người, nếu còn nhiệt độc
không giải thì dùng bài Hoá độc thanh biểu thang.
Hoá độc thanh biểu thang (Y tông kim giám)
Bạc hà
Liên kiều
Hoàng liên
Địa cốt bì
Phòng phong
Huyền sâm
Ngưu bàng
Hoàng cầm
Tri mẫu
Mộc thông
Cam thảo
Cát cánh
Gừng tươi ba lát
Sắc uống ngày một thang. Liều lượng mỗi vị tuỳ
tuổi cho từ 4 đến 12g. Sau khi sởi khỏi, nhưng do tân
dịch bị hao tổn nên còn hâm hấp nóng thì cần dưỡng
âm. Dùng Sài hồ thanh nhiệt ẩm.
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Bài sài hồ thanh nhiệt ẩm (Y tông kim giám)
Sài hồ

Địa» cốt bì

Xích thược
•

Hoàng cầm

Mạch môn

Cam thảo

Tri mẫu

Sinh địa*

Gừng tươi ba lát, sắc uống ngày một thang
(Liều lượng mỗi vị từ 4 đến 8g)
Nếu sau sởi gây biến chứng gây ho, sốt, khó thd
(viêm phế quản) dùng bài: Ma hạnh thạch cam thang
Ma hoàng:

4-6g

Hạnh nhân:

4-6g

Thạch cao: 6-12g
Cam thảo:
4-6g
Nếu biến chứng nặng là sốt cao kéo dài liên miên,
mê sảng, nói nhảm, lưỡi đỏ, mạch sác. Cần dùng các
bài thuôc Thanh tâm, lương huyết.
Bài: Tê giác địa hoàng thang
Thành phần: Tê giác địa hoàng thang (tế sinh)
Tê giác:

6g

Thăng ma: 4g

Đan bì:

6g

Sinh địa:

6g

Xích thược: 6g Hoàng cầm (sao): 4g

Sắc uống ngày một thang

Bài Ngưu hoàng thanh tâm hoàn (vạn thi)
Chi tử: 80g

Hoàng cầm: 8g

Ngưu hoàng: lg

Chu sa: 6g

Hoàng liên: 20g

Ưất kim:

Tán bột làm viên ngày uống 8-12g.
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8g

2. Cảm mạo
*
Còn gọi là cảm gió: do thể chất non yếu, da lông
còn yếu nên dễ bị gió lạnh xâm nhập; khi khí hậu
biến đổi, từ nóng chuyển sang lạnh đột ngột và ngược
lại từ lạnh sang nóng đột ngột; do chăm sóc không
chu đáo dễ bịm bệnh.
•
Biểu hiện
cảm mạo
•
• có thể chia hai mức:
*

Nếu nhẹ: chỉ ngạt mũi, chảy nước mũi, ho, hắt
hơi, sợ gió hoặc sốt nhẹ
+ Nếu nặng: trẻ sốt cao, sợ lạnh, đau đầu, ngạt
mũi, tiếng khàn, ho nhiều, thở nhanh. Có thể
đau bụng, ỉa chảy, chán ăn, ngủ không yên.
X ử trí: Thể nhẹ, chỉ cần kiêng gió, giảm bú,
không nhất thiết phải dùng thuốc. Chăm sóc theo dõi
tốt là được.
•

m

\

T hể nặng: cần dùng thuôc phát tán. Có thể dùng
bài: Kinh phong giải biểu thang (Thôi thị xử phương
học)
Bạch chĩ

Sinh khương
I

Tô*diệp

Hạnh nhân

Thần khúc

Trần bì

Kinh giới

Thông bạch

Xích linh

Phòng phong

Liều từ 4-6g. Sắc uống ngày 1 thang
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Nếu cảm mạo nặng, người bệnh đầy chướng bụng,
không tiêu. Dừng bài Bảo hòa hoàn (ấu ấu tu chi) của
Hải Thượng Lãn Ồng.
Bán hạ:

80g

La bạc tử:

Og

Liên kiều:

40g

Phục linh:

80g

Sơn tra:

240g

Thần khúc:

80g

Tán bột, luyện#hồ gạo làm viên. Ngày uống 4-8g
Nếu trẻ sốt cao, ngủ không yên, co giật nhẹ, cần
phát tán và trấn kinh an thần. Có thể dùng bài: Thái
cực hoàn (Au ấu tập thành).
Thiên trúc hoàng

Đởm nam tinh

Đại hoàng (sao rượu)

Cương tằm

Xạ hương: 1 lít

Mai phiên

Lượng bằng nhau làm viên bằng mật. Ngày uống
8-12g
3. Ho gà (bách nhật khái)
Bệnh hay mắc vào mùa đông xuân, có tính chất
lây lan nên còn gọi là Dịch khái.
Nguyên nhân: gió lạnh xâm nhập vào phế không
được giải. Hoặc khi có bệnh vội dùng thuốc tư bổ, tà
lưu lại, không ra mà gây thành bệnh.
Biểu hiện: ho từng tràng liên tục không dứt, thở
suyễn, nhanh, ho khi nào khạc ra đờm dãi mới thôi.
Bệnh nặng có thể ho khạc ra máu, chảy máu cam,
mặt phù, mi mắt nặng. Ho gà thể nặng thì ho khó,
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vãi đái, ỉa đùn. Trẻ mới đẻ ho đờm sặc lên, có thể co
giật và rất nguy cần điều trị ở bệnh viện.
X ứ trí: trẻ mới bị ho gà cần thông phế khí, tán
đờm dãi
Dùng bài: Hạnh tô tản gia giảm
(Trung y thượng hải)
Thành phần:
Hạnh
nhân: 4
«

Tổ tử:

Trần bì:
Bách bì:
Cát cánh:

Cam thảo:
Viễn chí:

4
4
4

4
4
4

N ếu ho liên m iên , dùng bài Chỉ thấu tán

(Y học tẩm ngộ)
Bách bộ:

12g Cam thảo:

4g

Trần bì:
8g Tử uyển:
12g
Kinh giới: 8g Bạch tiền: 12g
Cát cánh:
8g
4, Cam tích: từ cam tích chỉ bệnh mạn tính ở trẻ em
Nguyên nhân:
- Do tỳ hư, vận hoá kém
- Do bệnh ký sinh trùng: giun, sán, nhiễm trùng
kéo dài như viêm tai giữa, viêm họng...
- Châm sóc và ăn uống kém, không điều độ, no
đói thất thường.
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-

Cai sữa sớm hoặc mẹ không đủ sữa.

-

Àn quá nhiều chất ngọt, chất nhờn, béo, trẻ
. không tiêu hoá kịp.

-

Sau các bệnh nặng kéo dài, không được chảm
sóc tốt hoặc sai iầm trong điều trị, dùng thuốc
công phạt quá nhiều, làm hao tổn tân dịch và
nguyên khí.

Biểu hiện của cam tích tuỳ mức độ như:
-

Da xanh, gầy, sắc mặt vàng

-

Tay chân teo nhẽo, bụng to (bụng ỏng đít vòn).

-

Đại tiện phân tanh, thối, có thể ỉa ra giun
sán.
«

-

Tiểu đục như nước vo gạo. Cũng có thể thấy
trẻ sốt cơn, ra mồ hôi trộm, mắt khô, sợ ánh
sáng.
Xử tr í: trước hết cần chú ý các nguyên nhân đã
nêu trên để loại trừ. Giải quyết tốt các nguyên nhân
trên đã là chữa được 50% bệnh rồi. Dùng thuô'c chủ
yếu là thuốc bồi bổ tỳ vị, kết hợp chế độ dinh dưỡng
hợp lý. Bệnh khi mới bị, thường còn là thực chứng có

biểu hiên
* tích trê.
•
Trước tiên nên tiêu tích, thêm thuốc trừ giun. Có
thể dùng bài: Tiêu cam lý tỳ hoàn.
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Bài: Tiều cam lý tỳ Jwàn
(Y tông kim giám)
Binh lang
Nga truật
Thanh bì
Thần khúc
Sử quân tử
Vu di
Cam thảo
Trần bì
Xuyên liên
Lô hội
Tam lăng
Tán bột làm viên. Ngày uổng 8-12g với nước sắc
đăng tâm.
Tác dụng: tiêu tích, khu trùng.
fl
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PHẦN II

PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH PHỤ NỮ
I. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH

Theo y học cổ truyền, con người ta sở dĩ bị nhiễm
bệnh là vì:
-

Tác dộng của khí hậu: thời tiết trái thường

-

Các trạng thái tinh thần căng thẳng kéo dài

-

Lao động, sinh hoạt, ăn uống thất thường

A. TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT, KHÍ HẬU
Trong đời sông, con người luôn chịu tác động của
môi trường xung quanh. Yếu tô' môi trường trong dó
có vai trò của thời tiết, khí hậu. Theo Y học Phương
Đông, cần chú ý tới 6 thứ là: phong, hàn, thử, thấp,
táo, hoả (gọi là lục dâm).
1. Phong (gió)
Phong đứng dầu trong 6 tà khí, ở đâu cũng có.
Phong lại chia ra phong bên ngoài (ngoại phong) và
phong bên trong cơ thể (nội phong). Ngoại phong có
thể gây các bệnh: cảm, ho, sốt hắt hơi sổ mũi, đau
nhức khớp, di chuyển hết khớp này dấn khớp khác.
Vì vậy cần tránh nơi lộng gió và gió lùa. Nội phong là
bệnh bên trong cơ thể thường do người hay bị uất ức
lâu ngày dồn nén, thành hoả, hoả lầm phong động (di
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chuyển) lung tung sinh bệnh. Phong bên ngoài kết
hợp với phong bên trong có thể gây đột nhiên ngã
ngất, hôn mê, liệt nửa người, liệt mặt V .V .. (dân gian
thường gọi là phải gió hay trúng phong)
2. Hàn (lạnh)
Lạnh ở ngoài trời, làm khí huyết ngưng trệ dễ
gây triệu chứng đau: đau khớp, đau lưng, đau bụng.
Lạnh cũng có thể gây viêm họng, viêm phổi... Lạnh
ồ trong bụng do ăn chất sống lạnh. Y học cổ truyền
chia thức ăn loại ấm nóng (nhiệt) và loại lạnh như:
thịt trâu, thịt vịt, đỗ đen, ốc, khoai sọ V .V ..
Ản các chất lạnh có thể gây đau bụng, ỉa chảy,
nôn mửa
Phụ nữ lưu ý lúc hành kinh nên ăn các thức ăn
ấm, giữ ếm, tránh lạnh
»

Lúc có thai lại cần ăn các chất mát. Sau khi đẻ,
cơ thể yếu do mất máu nhiều lại cần giữ ấm, tránh
lạnh, không ăn các chất tanh lạnh, dễ ỉa chảy, đau
bụng.
3. Thử (nắng)
Đi ngoài trời nắng, làm việc ngoài nắng lâu sẽ ra
mồ hội nhiều, mất nhiều muối và nước. Trong nắng có
tia cực tím, có sức đâm xuyên lớn, vì vậy nếu để chiếu
lâu vào sau gáy dễ bị cảm nắng, say nắng. Mức nhẹ là
chóng mặt váng đầu, mặt đỏ, vã mồ hôi. Nặng có thể
ngã lăn ra, vã mồ hôi, mạch nhanh nhỏ.
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Khi phải làm việc ngoài nắng cần có mũ nón bảo
vệ. Cần nghỉ ngơi chỗ có che nắng sau mỗi giờ lao
động và nghỉ.
Nên có nước muỗi pha loãng uống. Có thể dùng
cành lá hương nhu hoặc lá sen đội lên đầu và che sau
gáy cùng mũ, nón V .V ..
Phụ nữ đang hành kinh, đang có thai và sau đẻ,
nên hạn chế việc ngoài nắng. Vào các thời điểm đặc
biệt ấy, sức khoẻ chung giảm, dễ bị cảm nắng.
4. Thấp (ẩm thấp)
Thấp chia làm hai loại:
+ Ngoại thấp: môi trường sống ẩm thấp
+ Nội thấp: do ăn nhiều chất béo, nê trệ khó
tiêu. Những người béo quá thường bị thấp trệ.
Thấp gây cho cơ thể cảm giác nặng nề, đau
khớp, đau mình mẩy.
Thấp gây rối loạn tiêu hoá, dễ ỉa chảy, đầy bụng,
sôi bụng hoặc gây nổi mẩn ngứa, phù thũng, đái đục
ra khí hư V .V ..
5. Táo (khô ráo)
Khí hậu quá khô, làm cho hô hấp khó khăn
Táo làm cho cơ thể thiếu nước (mất tân dịch),
biểu hiện là táo bón, phân rắn, khó đại tiện hoặc
nhiều ngày không đại tiện. Cơ thể ở tình trạng
nhiễm độc, dễ sinh đau đầu, cáu gắt. Lúc này cần
tăng lượng nước cho cơ thể.
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6. Hoả (sức nóng)
Nóng sẽ làm cơ thể phải thở nhanh, tim đập
nhanh ra mồ hôi nhiều, mất nước và muối nhiều. Hoả
cũng gây táo (táo có thể do hoả), gây sốt cao, mặt đỏ,
thở nhanh nông. .
Sáu thứ khí hậu trên thường phối hợp với nhau
tác động lên cơ thể con người, không mấy khi tác
động riêng-kiệt. Vì vậy ta thường hay gặp các bệnh
do nhiều yếu tố cùng tác động, thí dụ: phong hàn,
phong thấp, phong nhiệt, hàn thấp, táo thấp... Vì vậy
việc điều trị càng khó khăn hơn.
Muốn phòng tránh các loại nguyên nhân này cần
chú ý các biện pháp sau: rèn luyện da, tăng dinh
dưỡng để da có thể thích nghi với các loại tác động
của thời tiết.
Xoa xát da hàng ngày, nhất là da tay, chân, da
vùng cổ gáy, là những vùng da thường chịu nhiều tiếp
xúc với thời tiết nhất.
Tránh để nhiệt _độ thay đổi đột ngột từ lạnh sang
nóng, hoặc từ nóng sang lạnh. Khô ráo, ẩm thấp dột
ngột là kích thích bất lợi cho cơ thể. Khi ăn uổng
cũng cần tránh ăn các món nóng, lạnh cùng lúc gây
cho cơ thể những phản ứng chông đỡ đột ngột.
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B. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC TRẠNG THÁI TÌNH CẢM
Cơ thể có ngũ tạng là: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận.
+ Mừng quá hại tâm
+ Buồn quá hại phế
+ Lo nghĩ quá hại tỳ
+ Tức giận quá hại can
+ Kinh sợ quá hại thận
Nếu yếu tố khí hậu phần lớn tác động từ ngoài,
thì thất tình lại tác dộng từ bên trong.
Cơ thể con người có hai thành phần quyết định
sinh mạng đó là khí và huyết. Có thể giải thích tác
hại của thất tình như sau:
Khi bình thường khí đi từ trên xuống. Khi tức
giận quá làm khí nghịch lên. Mừng vui đúng mức khí
thư hoãn, mạch điều hoà. Buồn quá làm khí tiêu tan,
huyết mạch kém lưu thông, hô hấp bị cản trở. Lo sợ
làm khí tụt xuống, kinh sợ làm khí rối loạn, tâm thần
hoảng loạn.
Ở một sô" giai đoạn trong cuộc đời người phụ nữ có
sự thay đổi nội tiết, rất dễ thay đổi tính tình.
Ở tuổi dậy thì, các em gái thấy kinh lần đầu tiên
thường hay e thẹn, rụt rè. Có khi đau bụng, dễ bẳn
gắt vđi mọi người. Lê Hữu Trác là Đại danh y của
Việt Nam thế kỷ 18 có viết: "Người giàu, sinh hoạt
thừa thãi mà đẻ con thường yếu. Người nghèo thiếu
áo cơm lại khoẻ mạnh, vì sao ?"
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Bởi vì con nhà nghèo không hay buông thả tình
dục, tuy phật ý cũng không oán giận.
Con nhà giàu hay buông thả tình dục, va chạm
một tý là giận hờn, giận nhiều thì hại can, can mộc
lấn tỳ. Vì vậy nuôi con nhà nghèo tuy đơn sơ mà kết
quả lại cao hơn con nhà giàu...
"Con nhà giàu như cây trồng trong bóng râm,
không có ánh sáng mặt trời, không thể xanh tốt
được. Sinh ra đứa trẻ tuy có trưởng thành vẫn
nhiều bệnh
tật".
•
ề
Các bà mẹ muôn phòng bệnh cho con cái, thiết
nghĩ cũng nên suy nghĩ tới lời khuyên trên của Hải
thượng Lê Hữu Trác.
Phụ nữ khi thai nghén hay ở thời kỳ mãn kinh,
tính tình cũng dễ thay đổi. Tính tình thay đổi bất
thường sẽ ảnh hưởng đến quan hệ xung quanh, ảnh
hưỏng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, dễ
gây thành bệnh lý như: đau dạ dày, cao huyết áp, suy
nhược thần kinh (thể hiện đau đầu, mất ngủ, trí nhđ
giảm) V .V ..

c. LAO ĐỘNG, ẢN UỐNG SINH HOẠT
t

/

t

Loại nguyên nhân gây bệnh này có thể phòng
tránh được nếu chúng ta có hiểu biết về nó.
1. Lao động
Người ta thường chia ra 2 loại lao động: lao động
trí óc và lao động chân tay.
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Nhưng dù lao động trí óc hay lao động chân tay
đều cần phải được cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể:
thần kinh não hay cơ bắp (lao động chân tay cần trên
3500 calo, lao động^trróc cần trên 2400 calo). Muốn
có năng lượng cơ thế cần thiêu đốt các chất: Protid,
gluxid, lipid.
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-

Khi lao động trí óc căng thẳng kéo dài, đòi hỏi
nuôi dưỡng lớn, năng lượng lớn, đa số là cơ
thể không đáp ứng kịp năng lượng cho tế bào
não hoạt động, quá trình thiêu đốt chất để tạo
năng lượng ở trong tình trạng thiếu khí, các
sản phẩm trung gian xuất hiện nhiều (xỉ tăng)
gây độc cho tế bào não, tế bào não bị huỷ hoại
nhanh. Ban đầu là trí nhớ giảm, lẫn, hay
quên. Sau là đau đầu mất ngủ; não không
minh mẫn, khả năng điều hành các cơ quan
bên dưới sẽ kém, gây tình trạng "thượng bất
chính, hạ tắc loạn”.

-

Cho nên người lao động trí óc cần chú ý xen
kẽ nghỉ ngơi, hoạt động cơ bắp, để tránh tình
trạng kéo dài căng thẳng cho não. Người ta
nói: "Vui tươi, giải trí là liều thuốc bổ cho thần
kinh" là vậy.

-

Lao động chân tay (cơ bắp): là lao động bằng
cơ bắp là chính, năng lượng tiêu hao nhiều, cơ
thể càng cần cung cấp nhiều chất dinh dưỡng
và năng lượng.

Nếu lao động nặng, gắng sức kéo dài, việc cung cấp
chất cho cơ bắp, khớp không đủ cho quá trình thiêu dốt
sẽ sản sinh nhiều chết trung gian, không đào thải kịp
gây tình trạng đau mỏi cơ khớp. Dần dần các khớp
xương có thể bị lắng dọng vôi thành các gai xương.
Lao động khiêng vác nặng, dễ gây chấn thương
các đốt xương, nhất là đốt sống vùng thắt lưng, khớp
gối... chấn thương mỗi ngày một ít gọi là chấn thương
tích luỹ, sẽ dẫn tới mòn vẹt xương, thoái hoá khớp
xương, mọc gai xương.
Lao động khiêng vác nặng ở tư thế lệch rất dễ
trật khớp, ở cột sông hay gặp là thoát vị đĩa đệm
(vùng thắt lưng, cổ) đĩa đệm là tổ chức sụn, đệm vào
giữa các đốt sông để ta vận động cho dễ như quay,
cúi, ngửa người. Khi lao động nặng ở tư thế (khiêng,
xách vật nặng...) có thể làm đĩa đệm trật ra bên. Hai
đốt sống đè lên nhau ép vào dây thần kinh gây đau
đđn nhiều,ề khó quay cúi.
Ngoài ra cần chú ý: lao động nơi có độc hại, bụi
nhiều, tiếng ồn nhiều, thiếu ánh sáng, thiếu không
khí V .V .. đều dễ gây thành bệnh. Các bệnh dễ xuất
hiện sớm như bệnh: ngoài da, dị ứng, bệnh đường hô
hấp; bệnh ngũ quan: tai, mũi, họng... chủng ta cần
biết để giảm các tác động xấu đến cơ thể. Bởi lẽ khi
đã bị bệnh thường khó chữa. Nhiều bệnh có thể trở
thành cố tật, chữa mất nhiều công sức mà kết quả
không cao.
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2. Ăn uống
Ản ucíng là nhu cầu bắt buộc dể cung cấp chất
dinh dưỡng cho tế bào, các cơ quan hoạt dộng. Vì vậy
cần được ăn đủ về sô" lượng và đủ thành phần các
chất như: thịt, đường, mỡ, các loại muôi, các loại
vitamin A,b "c ,D,E,K. y học cổ truyền chia thức ăn
theo tính vị.
Thức ăn thuộc loại ấm nóng như: gừng, hành, thịt
chó...
Thức ăn thuộc loại mát, lạnh như: ốc, lươn, đỗ
đen, rau dền, rau đay, mướp, bầu, thịt vịt V .V ..
Thể tạng người cũng phân ra nóng, lạnh (hàn,
nhiệt). Người máu hàn nên ăn các chất' ấm, nóng.
Người máu nhiệt cần ăn các chất mát.
Hàng ngày trong bữa cơm của một gia đình cùng
loại thức ăn, có người ăn thấy ngon, có người ăn xong
bị đầy trướng sôi bụng... Đó là do ăn trùng thức ăn
với thể tạng của mình nghĩa là người "máu hàn" lại
ăn chất tanh, lạnh, người "máu nhiệt" lại ăn chất cay,
nóng.
Trong việc ăn uống cần chú ý tạo cảm giác thèm
ăn trước khi ăn, không khí vui vẻ trong bữa ăn thì
dịch tiêu hoá tiết ra nhiều. Có nhiều dịch và men tiêu
hoá thì tiêu hoá mới tốt. Người xưa có câu: "Nhà sạch
thì mát, bát sạch ngon cơm'1 hoặc 'Trời đánh tránh
bữa ăn" là vậy.
Vì vậy người phụ nữ trong gia đình cần biết cách
chế biến món ăn, chuẩn bị bữa ãn sao cho có nhiều
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mùi thơm kích thích. Thức ăn không cần cao lương
mỹ vị, thịt cá đầy bàn nhưng biết cách trình bày cho
đẹp mắt và cần được nghỉ ngơi cho đỡ mệt trước lúc
ngồi vào bàn ăn.
Trong bữa ăn có thể dùng nước súp, canh, rượu
vang, bia uống khai vị. cần tập trung vào bữa ăn,
không vừa ăn vừa làm việc khác. Sau bữa ăn có thêm
trái cây, kẹo bánh "tráng miệng" lại càng tốt. ăn xong
không vội vàng lao dộng. Tốt nhất là được nghỉ
khoảng 15-30 phút.
Người có tuổi nên chuyển việc ăn mỡ động vật
bằng dầu thực vật (dùng các loại dầu ăn) cho dễ tiêu
hoá.
Đặc biệt phụ nữ cần lưu tâm đến chế độ ăn uống
khi ở các giai doạn đặc biệt có sự biến đổi sinh lý.
Những ngày hành kinh, không ăn nhiều chất cay,
nóng.
Khi có thai nên ăn các chất mát, dễ tiêu, cũng
không ăn nhiều chất cay, nóng, sống, lạnh. Nhưng
sau khi đẻ, thì ngược lại cần ăn các chất nóng, ấm.
Không ăn chất sông lạnh như: rau cải, đỗ đen, thịt
vịt, ốc, rau dền, rau đay V .V ..
Ản đủ chất không có nghĩa là ăn quá nhiều các
loại thức ăn. ăn thừa chất có tác hại không kém ăn
thiếu chất, thí dụ: thừa vitamin, thừa mỡ, thừa
đường...
Ăn uống đúng bữa, điều hoà về thành phần các
chất ăn là cách phòng bệnh tót nhất cho mỗi người.
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Ản uống bừa bãi là nguyên nhân của rất nhiều

bệnh: bệnh đường tiêu hoá (đầy bụng, ỉa chảy); bệnh
gan mật (xơ gan); bệnh tim mạch (cao huyết áp, xơ
cứng mạch); bệnh thiếu máu, bệnh thần kinh, nội tiết
(thiếu iôt gây bướu cổ...) nhất là ở tuổi dậy thì (11-13
tuổi), các cháu gái thường dễ mắc bướu cổ.
3. Sinh hoạt
■

Trong cuộc sông mỗi người đều có sở thích riêng,
làm sao tạo cho mình thói quen sinh hoạt thích hợp
với xung quanh, không gây tổn hại cho người khác,
luôn cảm thấy tươi vui thoải mái.
Lối sống gấp, buông thả, hay đố kỵ ghen ghét,
hoặc ham muôn thái quá đều có thể dẫn tới bệnh tật.
Người xưa giữ gìn sức khoẻ bằng cách:
Tránh xa 6 thứ hai:
- Khinh bạc
• danh lợi
m
- Cấm thanh âm, sắc tướng
- Liêm khiết của cải
- Giảm mùi vị ngon béo
-

Đuổi ngăn hư vọng

- Bài trừ ghen ghét
Và giữ thập thiểu
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-

ít tư tưởng (suy nghĩ) ít buồn rầu

-

ít giận

ít nói

-

ít vọng niệm

ít ưa thích

%

-

ít khoái lạc

ít uống rượu

- ít cười
Bởi vì:
I

ít cơ mufu

•

Nhiều tư tưởng thì thần hao tán
Nhiều vọng niệm thì tâm lao nhọc
Cười nhều thì tạng phế lật ngược

•

•

Nói nhiều thì khí huyết hư hao
uống rượu nhiều thì thương thần tổn thọ
Giận nhiều thì tấu lý nổi vượt ra ngoài
•
*

Nhiều khoái lạc thì tâm thần lãng mạn
N hiều lo, đầu m ặt khô

Nhiều ưa thích thì khí tan lở
Nhiều cơ mưu thì trí lực mê mệt
Ây "là đốn chặt mạng sông con người còn hơn búa
rìu, ãn tính tình người hơn sài lang”.
D. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH KHÁC
ặ

-

Do chấn thương, tai nạn, đánh nhau
Do chiến thương: bom, đạn

-

Do bị con vật cắn: chó, mèo, rắn, rết cắn...
ề

-

Nhiễm trùng, nhiễm dộc: hoá chất, chất thiu,
thối V .V ..
Tóm lại, có rất nhiều bệnh tật con người có thể tự
phòng ngừa được khá nhiều bệnh tật do các nguyên
nhân đã trình bày trên gây ra.
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II. NHỮNG CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP Ở PHỤ NỮ

Các em gáỉ khoảng từ 11-14 tuổi bắt đầu thấy
kinh, kèm theo sẽ xuất hiện các thay dổi như: vỡ
giọng, lang ben, cơ thể lớn nhanh, vú và mông nở,
lông mọc ở bộ phận sinh dục. Tính tình thay dổi, dễ e
thẹn, hay xúc động. Hoặc khi sắp hành kinh có em
đau bụng nên dễ bực tức cáu gắt, hờn giận.
Bình thường mỗi đợt hành kinh thường kéo dài
3-4 ngày, chu kỳ kinh có thể từ 28-30 ngày. Lượng
máu ra vừa phải từ 100 đến 200ml màu hồng, sẫm, có
máu đông (bởi vì chảy trong tử cung đông rồi mới vỡ
ra ngoài) không có mùi hôi thối.
Người ta nói kinh nguyệt là thước đo sức khoẻ của
phụ nữ.
Nếu mỗi tháng hành kinh 2-3 lần, hoặc kinh ra
quá nhiều, hoặc kinh ra kéo dài hơn 5-10 ngày, máu
nhợt loãng hay có mùi hôi, đau bụng nhiều trước hoặc
trong lúc hành kinh là không bình thường cần được
kiểm tra ở cơ sở y tế để chữa trị sớm. Bởi kinh
nguyệt đều, là yếu tô' quan trọng đầu tiên trong việc
sinh đẻ theo ý muốn.
A. KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU
-
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Là tình trạng kinh không xuất hiện vào
những ngày nhất định trong tháng, mà xuất
hiện sớm hơn hay chậm hơn so với chu kỳ
năm bảy ngày.

-

Thí dụ tháng trước thấy kinh vào ngày mồng
1, tháng sau lại thấy kinh vào ngày mồng 6.
Tháng sau nữa có khi lại ngày 28. Có tháng
chu kỳ là 28 ngày, có tháng 25 ngày, có tháng
35 ngày mới thấy kinh. Những biểu hiện đó
đều gọi là kinh nguyệt không đều.
Y
học Phương Đông giải thích kinh nguyệt không
đều như sau:
- Trong cơ thể con người có lục phủ, ngũ tạng
Lục phủ là: Đại tràng, Tiểu tràng, Bàng quang,
Đởm, Vị, Tam tiêu
Ngũ tạng là: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận
Mỗi tạng hay phủ đều có chức năng riêng biệt
1. Nguyên nhân do can
Can bị uất ức, hay tức giận, cáu gắt gây tổn
thương can hoặc can không điều chỉnh dược kinh
nguyệt mà bị rối loạn. Hoặc do vốn người sinh ra đã
yếu (gọi là tiên thiên bất túc hay thận khí kém). Đôi
khi do quan hệ nam nữ bừa bãi "da dâm, bại thận"
thận hư yếu cũng làm kinh nguyệt rối loạn.
Cách phòng
Hãy tạo cho mình mối quan hệ với gia đình, xã
hội, sao cho thư thái, vui vẻ, bớt hờn giận, bực tức, ít
đố kỵ ghen ghét...
- Mọi sinh hoạt sao cho điều độ: "Thái quá bất
cập", cái gì nhiều quá đều không có lợi (ăn
nhiều quá, chơi nhiều quá, làm nhiều quá đều
không tốt).
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-

Ản uống điều hoà, đủ chất để nâng cao sức
khoẻ, không ăn quá nhiều chất cay, nóng, béo
nhờn...

Cách chữa

Cần lưu ý vào Can và Thận
Chữa vào can khi có các triệu chứng sau:
Kinh nguyệt lúc đến trước kỳ, lúc đến sau kỳ.
Máụ ra nhiều hoặc ra ít. Khi hành kinh hay bực tức,
cáu gắt. Ngực sườn dầy chướng.
Chữa bằng châm cứu, châm tả các huyệt như:
Hành gian, khí hải, trung cực, địa cơ
(Xem vị trí các huyệt ở phần phụ lục)
Có thể uống các bài thuốc sau:
Hương phụ chế 16g
Nguu tất
12g

Hoàng cầm 12g
Xuyên khung lOg

Ngải cứu

12g

Đương qui

Sài hồ

12g

Bạch thược
Tất cả các vị trên hợp thành 1 thang

16g
12g

Mỗi ngày sắc uống 1 thang.
Dùng ấm đất hoặc xoong nhôm (không dùng nồi
đồng hoặc nồi áp suất), sắc 2 đến 3 lần trong ngày.
Lần đầu cho khoảng 600ml nước (nước ngập
thuốc) sắc cạn còn 150-200ml, để ấm rồi uống.
Lần thứ hai cho 500ml nước, đun cạn còn
150-200ml để âm ấm rồi uôrig.
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Lần thứ ba cho độ 400ml nước, đun cạn còn 150ml
để âm ấm rồi uống.
I

-

Uống trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn 1 giờ
Kiêng các chất cay nóng hoặc chua quá
Có thể uống 1 dợt từ 15 đến 20 ngày liền
Bài khác:
Rau má
20g Đương qui
16g
Hương phụ chế 16g Thanh bì
12g
Chi tử
8g
Chỉ xác
12g
Bạch thược lOg
Sắc uống ngày 1 thang, ngày sắc 2 lần, lần dầu
cho 400ml nước, sắc cạn còn 150ml để ếm, uống. Lần
2 cũng sắc như trên.
2. Nguyên nhân do thận (thận khí bất túc)
Thường biểu hiện các triệu chứng: đau lưng, ù tai,
hoa mắt, đái dắt, kinh không đều, lưỡi rêu dày, mạch
trầm nhược.

ề

Chữa bằng châm cứu, chọn các huyệt: Huyết hải,
quan nguyên, địa cơ, thận du (Xem vị trí huyệt phần
cuô'i sách)
•

Thường châm cứu trước kỳ kinh 5-7 ngày, khi
thấy kinh thì ngừng, không châm nữa
Mỗi đợt châm 4-5 ngày, châm 2-3 đợt
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Thuốc uống dùng các bài
Trạch tả
16-20g

Thuc dia
Hoài sơn
Sơn thù
•

•

ích mẫu

I2g
12g
8g
10-16g

8g

12g
12g

Ngải diệp
Đan bì
Hương phụ 12-16g
Bạch linh
Nhục quế
6-8g
Sắc uống (như bài trên đã hướng dẫn)
Hoặc bài

1

Đỗ đen sao
Hà thủ ô
Hương phụ chế
ích mẫu
sắc uống như dã chỉ dẫn
V

•

•

•

_

20g
16g
16g

12g

Nếu kinh ra nhiều thì thêm cỏ mực 12-16g, ngải
cứu sao đen 12g
B. HÀNH KINH ĐAU BỤNG
t

Phụ nữ trước hay trong lúc hành kinh hay đau
bụng dưới, đôi khi có cảm giác đầy chướng vùng mạng
sườn gọi là đau bụng kinh.
Trong y học người ta phân ra làm hai loại là: thực
chứng và hư chứng.
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1. B iểu hỉện đau bụng thực chứng
Đau bụng dưới trước hoặc trong lúc hành kinh,
máu ra không đều, ấn vào thì càng đau. Kinh sẫm
màu, có máu cục, khi máu ra được thì giảm đau.
N g u y ê n n h â n : thường do bị nhiễm lạnh khi

hành kinh làm ứ trệ gây đau. Hoặc người hay bị uất
ức, buồn phiền, bực tức cũng làm cho khí huyết ứ trệ
mà gây đau
Cách phòng: trong sinh hoạt cần diều độ, tránh
các trạng thái quá căng thẳng thần kinh
Ngày hành kinh nên ăn các thức ăn ấm nóng,
không để ẩm, lạnh.
Cách chữa: phương pháp chung là làm sao cho
khí huyết lưu thông, chống ứ đọng sẽ giảm đau (tuyên
lý, hoạt huyết, tán ứ, chỉ thông).
Châm cứu, day bấm huyệt, có thể chọn các huyệt:
trung cực, tam âm giao, hành gian, huyết hải, qui lai,
châm tả (xem chỉ dẫn vị trí các huyệt ở cuối sách)
Thuốc sắc uống
o dược

12g Bạch thược

12g

Sài hồ

12g Hương phụ chế

16g
12g

Xuyên khung lOg Ngải diệp

Đương qui
16
Ngày 1 thang. Cách sắc uống như bài dầu đã chỉ dẫn
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Hoặc dừng bài
Thục địa

16g

Xích thược

12g

Xuyên khung 12g

Hương phụ chế

Ngưu tất

Mộc hương

12g

16g
lOg

Ngày 1 thang
2. B ỉểu h ỉện đau bụng hư chứng
Đau nhiều trong suốt đợt hành kinh. Đau từng
cơn, bụng dưới đầy, khi xoa nắn cơn đau giảm. Ngoài
đau bụng có thể đau vùng thắt lưng, lượng kinh ít,
nhợt loãng, váng đầu, hồi hộp, ăn uống kém, rêu lưỡi
trắng, mạch tế nhược.
Nguyên nhân: đa số do bản chất hư nhược, hoặc

ồ người đã ốm lâu ngày làm tổn thương khí huyết
Phòng bệnh: chú ý chế độ sinh hoạt hàng ngày
đảm bảo cho sức khoẻ tốt. No đói thất thường, làm

việc quá độ dễ sinh suy nhược cơ thể.
Cách chữa: cần bồi bổ khí huyết

,

Dùng xoa bóp chẫm cứu, chú ý các huyệt sau:
Mệnh môn

Thận du

Quan nguyên

Phục lưu

Khí hải
•
•

Bài thuốc sắc uống có thể dùng
Xuyên khung
Đương qui
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12g
16g

Sa nhân
Hà thủ ô

12g
16g

Bạch thược

12g

Bạch truật
16g
Bạch linh
8g
Mỗi ngày một thang

Hương phụ chế 16g
Ngải diệp 12g
Đảng sâm 16g

c. BẾ KINH
Bế kinh là tình trạng người phụ nữ đang hành
kinh mà nay đến kỳ không thấy, chu kỳ kinh quá kéo
dài (nhưtig không phải có thai) hoặc phụ nữ quá 18
tuổi vẫn chưa thấy kinh (cần phân biệt với người ở độ
tuổi 47-49... không thấy kinh nữa thì gọi là mãn kinh;
không xếp vào bế kinh, không cần chữa), đột nhiên
bế kinh dễ gây đầy chướng bụng ngực, khó chịu hoặc
gây tâm trạng lo lắng sợ hãi.
B iểu hiện của b ế kỉnh:
Đau vùng bụng dưới và có cảm giác chướng đầy
đau tức ngực sườn, thích nơi thoáng khí, mạch trầm,
nhanh (loại này có sách ghi là khí trệ huyết ứ).
N guyên nhản: phần lớn do làm việc quá độ,
nhọc mệt hoặc sinh đẻ nhiều lần, mất máu nhiều
hoặc mắc một bệnh nào đó làm suy mòn cơ thể. Lo
g giảm sút, không
chán ăn, ăn không tiêu. Do vậy không có cfc
huyết, huyết khô kinh bế. Hoặc trong điề
động, sống quá căng thẳng, sợ hãi.
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Cách p h ò n g

Chú ý không làm việc quá nặng, quá căng thẳng
kéo dài gây mệt nhọc. Tránh dẻ nhiều, nạo thai nhiều
lần không có lợi vì mất máu nhiều dễ nhiễm trùng.
Cần dùng các biện pháp tránh thai và tránh giao hợp
vào những ngày hành kinh hoặc ngày trứng rụng rất
dễ thụ thai.
Cách chữa
Châm cứu xoa bóp có thể chọn các huyệt sau:
Trung cực
Huyết hải

Tam âm giao

Qui lai

Hành gian
Thuốc sắc uống có thể dùng
Xuyên khung 12g

Đào nhân

8g

Đương qui

16g

Hồng hoa

8g

Thuc đia

16g

ích mẫu

12g

Hương phụ chế

12g
16g

m

%

Xích thươc
•

Ngải diệp

12g
Sắc uống ngày 1 thang

•

Hoặc dùng bài:
Đan sâm

12g

Sinh địa

12g

Ngưu tất

12g

Sài hồ

Hồng hoa

8g
10g

Bach truât

12g
16g

Hương phụ chế

16g

ích mẫu
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♦

m

ề

Hoặc dùng bài

Đảng sâm
Ngưu tất
Bach
t thươc
•
Bach
f linh
Hương phụ chế

16g
12g
12g

Đương qui
Thuc đia
t
Hồng hoa

10g
16g

Phu tử chế

t

•

Bạch truật

16g
12g
8g
8g
16g

Nhục quế 8g
Bế kinh nếu có các triệu chứng sau thì dược coi là
do tỳ thận cùng yếu*
Quá kinh nhiều ngày không thấy nhưng không
phải có thai. Người càng ngày càng gầy khô, môi
nhợt, mệt mỏi, cảm giác nóng.
Ra nhiều mồ hôi, đầu váng, hồi hộp, sờ da nóng, khô.
Cách phòng: Chú ý chế độ sinh hoạt tình dục
diều độ dể khỏi ảnh hưồng tới kinh nguyệt.
- Cần ăn uống điều độ, đủ chất, tránh tình
trạng no đói thất thường.
- Dùng châm cứu xoa bóp, có thể chọn các huyệt
sau:
Thận du
Huyết hải
Tam âm giao

Cách du

Thuốc sắc uống có thể dùng
Thục địa
Hoài sơn

20g
16g

Hương phụ chế
ích mẫu

16g
12g
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Sơn thù

12g

Đan bì
Đương quỉ

10g
16g

Ngưu tất
••T
ệ nhân
1Đào

•

Sa nhân

»

•

Bach
• thươc
•

10g
Hoăc
T bài:

Hà thủ ô đỏ
Thuc đia
Hoài sơn
Nhục quế
Sơn thù
Hoàng kỳ

•

Tam thất

Đương qui

12g
6g
12g

.•

16g

Ngải diệp
Xuyên khung

12g
12g

12g
10g
10g
16g

Nguti tất
Ba kích
Ô dươc
è
Đan sâm

12g
12g
12g

16g

12g

Hoặc dàng bài
10g
12g

8g
6g
Hương phụ chế 16g
Đào nhân
Hồng hoa

Hoài san

12g
12g

Sa nhân
Đảng sâm

16g
6g
8g

Chích thảo

Can khương

sắc uống ngày 1 thang
D. BẢNG LẬƯ
Phụ nữ khi hành kinh máu ra quá nhiều, hoặc
đẻ máu ra nhiều ỏ âm đạo, thì gọi là băng lậu.
Băng để chỉ trường hợp máu ra nhiều ồ ạt.
%

Lậu chỉ máu chảy ri ri nhưng kéo dài
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Cả hai đều gây mất máu ảnh hưởng đến sức khoẻ,
đôi khi gây nguy hiểm cho tính mạng.
Nguyên nhãn: Do lo n ghĩ buồn phiền kéo dài,
dẫn đến tình trạng chán ăn, ăn uống kém, làm tỳ hư
dễ gây chảy máu khó cầm (Tỳ thống nhiếp huyết).
Hoặc do ăn uống no đói th ất thường, khi quá no, khi
quá đói. Ãn quá nhiều chấy cay nóng, béo nhờn làm
cho tiêu hoá kém (hại tỳ).
Sinh hoạt tình dục không đều hoặc quá nhiều
công gây tình trạng âm tinh suy kiệt, thận hư yêu. Từ
đó dẫn đến huyết mạch không được điều hoà (do xung
nhâm kém) mạch dễ vỡ, máu dễ chảy ra ngoài.
Tính tình thất thường hay giận hờn, thường bị
bực tức dồn nén, tâm tình không được thư thái (hại
can). Từ đó dẫn đến máu nóng, dễ chảy ra ngoài, hoặc
do bẩm tố thể chất vốn đã yếu. Trong kỳ kinh lại bị
cảm ngoại tà như gió mưa, lạnh... làm huyết mạch ứ
trệ. Huyết mới sinh không có chỗ chứa mà tràn ra,
dẫn tới băng lậu.
Cách phòng
Muốn tránh các chứng trên cần chú ý ba điều
trong đời sống:
-

Có chế độ ăn uống sao cho điều độ, đúng mực,
không quá no, quá đói, quá thừa, hoặc thiếu chất

-

Quan hệ tình dục vừa mức, vừa sức. Tuần một
đôi lần, mới đảm bảo sức khoẻ.
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- Cần tạo suy nghĩ, sinh hoạt vui tươi, sống
thoải mái, vị tha, tránh lo âu, buồn bực.

Các trường hợp trên nếu nặng cần được cấp cứu ở
các cơ sở y tế lớn; nhẹ có thể tự chữa bằng cách:
Cách chữa

Nếu có các triệu chứng: máu ra nhiều, ri rỉ nhưng
kéo dài, mầu nâu tím xẫm, có máu cục máu đông,
trong lòng thấy hồi hộp, khát nưđc, đầu váng, đại
tiện táo, lưỡi đỏ, rêu vàng. Mạch nhanh có lực thì xếp
vào loại huyết nhiệt.
Dùng bài
12g
12g

Đương qui

16g

Chi tử sao đen

12g
Ngải sao đen 12g

Đảng sâm

8g
16g

Cam thảo

4g

Sinh đia
#
Đan bì
Nho■ nồi

Tóc rối sao đen 8g
Sắc uống ngày 1 thang và nằm nghỉ ngơi.
Nếu thấy máu chảy ra ngoài âm đạo, có mầu đen
sẫm, có máu cục, bụng đầy, đau, không thích sờ nắm.
Lưỡi màu đỏ sẫm, có thể có các nốt chấm đỏ,
mạch cứng căng, rít.
Có thể dùng bài
Tô mộc

12g Ngưu tất

8g

Ngải sao đen

16g Đương qui

16g

Hương phụ chế

16g Hòe hoa sao đen 20g
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Xuyên khung
8g
A dao nướng phồng 12g
Chỉ thực
12g
Nếu người yếu, ăn uổng kém, cơ thể suy kiệt, ăn
ngủ kém, ra máu màu đỏ có ánh vàng. Hồi hộp, đánh
trống ngực, sắc mặt trắng, bụng dưới lạnh đau, dễ ra
mồ hôi, rêu lưỡi trắng, chất lưỡi bệu, mạch tế nhược.
Loại này thường do tỳ suy kém
Có thể dùng bài
Bach
truât
#
*
Hoài sơn
Đương qui
Hà thủ ô đỏ
Đảng sâm

20g A dao nướng phồng
16g Hoè hoa sao đen
16g Hương phụ chế
16g Bạch cập
16g Sa nhân

12g
12g
16g
12g
12g

Hoặc có thể dùng
Tam thất
30g
Đương qui
16g
Sắc uống như các bài trên
Nếu có các triệu chứng: đầu váng mắt hoa, đau
lưng mỏi gối, về chiều có cảm giác hâm hấp sốt. Hồi
hộp, họng khô, lưỡi đỏ, mạch nhanh (thể thận hư).
Có thể dùng bài
Thục địa
Hoài sơn
Sơn thù

20g Hà thủ ô đỏ
12g Ngải sao đen
12g Hoè sao đen

20g
12g
12g
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Đương qui

16g Hương phụ chế

16g

Bạch linh

8g

12g

A dao nướng phồng
Củng có thể dùng

Thục địa

20g cẩu tích

20g

Ba kích

12g Tam thất

20g

Sắc uống ngày 1 thang
Chữa băng lậu cần chú ý nằm nghỉ, hạn chế hoạt
động.
Khi dùng thuôc 1-2 thang thấy máukhông cầm,
cần tới ngay cơ sở chuyên khoa khámđể dề phòng
truỵ tim mạch. Nguyên nhân có thể do u xơ, hoặc các
u khác ở vùng tử cung buồng trứng, thì phải can thiệp
bằng phẫu thuật mới giải quyết dược.
E. BỆNH KHÍ HƯ
Bình thường ở âm dạo phụ nữ vẫn tiết ra một
lượng dịch vừa đủ ẩm.
Nhưng khi tiết quá nhiều dịch màu trắng hoặc
vàng, chảy ra ngoài âm đạo. Đó là khí hư, cần phải
chữa.
Nhiều khi bị nhiễm trùng, dịch có mùi hôi, thối
rất khó chịu, hoặc có nấm âm đạo gây ngứa ở vùng
này. Phụ nữ mắc bệnh này ỗ tình trạng thường xuyên
bị kích thích, dễ có đòi hỏi về tình dục hơn người
khác.
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N guyên nhân: Do cơ thể suy nhược, ăn uống
kém; do lao động mệt nhọc quá hoặc no đói thất
thường. Có thể do lo nghĩ quá dẫn đến việc ăn uống
kém, dễ làm tỳ hư yếu. Hoặc do "phòng dục quá độM
làm hại thận. Một số ít do cơ thể vốn yếu, người có tuổi,
cơ thể suy yếu. Các yếu tố trên đều có thể dẫn tói khí
hư, hoặc không chú ý vệ sinh trong ngày hành kinh.
Cách chữa
Nếu khí hư màu trắng như nước bọt, không hôi,
vẻ mặt mệt mỏi, toàn thân cảm giác nặng nề, chân
tay lạnh, tiểu nhiều, phân nát,ăn uống kém, chán ăn,
rêu lưỡi trắng, mạch hoãn yếu. Có thể châm hoặc cứu
các huyệt:
Tỳ du
Tam âm giao
Đới mạch
Bạch hoàn dut
»
Túc tam lý
«

Thuốc sắc uống có thể dùng
Hoài sơn
ý dĩ
Sa nhân
Trần bì

16g
16g
12g
12g

Củ sả
Hương phụ chế
Ngải diệp
Kim anh

lOg
16g
12g
12g

Can khương 6g
Hoặc bài
Bạch truật
Bạch linh

16g
lOg

Hương phụ chế
Ngải diệp

16g
12g
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Đảng sâm

16g

Cam thảo

6g

Can khương

10g

Hoăc
• bài
Đảng sâm
Trần bì

20 g

Tỳ giải

12g

12g
16g

Ngải cứu

12g

Can khương
ý dĩ
8g
Sa nhân
Đương quy
12g
12g
Nếu khí hư ra nhiều ngày như lòng trắng trứng, sắc
mặt sạm tối, chân tay lạnh, tiểu nhiều trong, đại tiện
phân nát, ù tai, đau lưng, đau vùng hạ vị, rêu lưỡi trắng
dày, mạch trầm. Loại này thường do thận yếu.
Cách chữa: Châm bổ hoặc cứu các huyệt sau:
Thận du
Khí hải
Đới mạch
Quan nguyên

Tam âm giao

Thuốc uống có thể dùng bài
Khiếm thực
40g
Hà thủ ô
40g
Lộc giác xương 40g

Đậu đen
Mẫu lệ nung
NgG vị

40g
40g
8g

Tán thành bột mịn, ngày uống 1/4 số thuốc trên.
Uống trong 4 ngày. Thấy đỡ thì thôi.
Hoặc bài
Thục địa

20g

Trạch tả

8g

Hoài sơn

12g

Kim anh

12g
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Sơn thù
12g
Hương phụ chế
16g
Đan bì
8g
Can khương
8g
Bạch linh 8g
Gương sen
8g
Nếu có các biểu hiện sau: khí hư ra nhiều màu
vàng hoặc hơi hồng, dặc dính, đau nặng dầu, mệt mỏi,
khát không muốn uống, bồn chồn, bứt rứt, ít ngủ, đại
tiện táo, tiểu vàng sẫm, hoặc đái dắt, đái buốt. Loại
này thường xếp vào chứng thấp nhiệt.
Châm cứu dùng các huyệt
Nhiên cốc
Túc tam lý

Trung đô
Đới mạch

Thuốc uống có thể dùng bài sau
Sinh đia
12g
•
Đan bì
12g
Rễ cỏ tranh
12g
Hương phụ chế 16g

Hoàng liên
Hoàng bá
Thổ phục
Ngải diệp

10g
10g
12g
12g

Hoăc
p bài
Khúc khắc
Hoàng bá
12g
12g
Bach
linh
Tô môc
16g
12g
#
»
Trach
tả
Ngải cứu
12g
12g
#
Quế chi
Hương phụ chế 12g
12g
Sắc uống ngày 1 thang.
Có thể dùng thêm bài thuốc sau để rửa âm đạo
hàng ngày:
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Lá móng

30g

Thương truật 20g

Hạt cau già

lOg

Phèn phi

6g

Tô mộc
30g
Cho 5 bát nước, đun sôi kỹ 10-15 phút, chắt nước
ra chậu sạch để rửa. Ngày rửa 1-2 lần, mỗi lần rửa
đun cho ấm nóng, không để quá nguội.
Nếu khí hư ồ người béo, toàn thân nặng nề, khí
hư ra nhiều như đờĩỊi, chóng mặt hoa mắt , tức ngực,
ăn kém, thở nhanh, lưỡi nhợt, rêu trắng , mạch trầm
sáp. Loại này gọi là đàm thấp, cần làm tăng công
năng của tỳ và trừ đàm thấp trệ. Có thể dùng xoa bóp
châm cứu. Chọn các huyệt sau:
Túc tam lý
Tỳ du
Âm cốc
Tam âm giao

Phong long
Thuốc có thể dùng bài

Thể phục

12g

Chỉ xác

12g

Trần bì

12g

Mộc thông

12g

Bán ha• chế 12g
Hương phụ chế 16g

Đương qui

Sơn tra

Bach
linh
•

12g
10g
20g

16g

Can khương
Hoặc bài

Ba• ch linh

20g

Bach
truât
•
«

16g

Đương qui

12g
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Trần bì

12g
Hương phụ chế 16g
Ngải cứu
12g

Bán hạ chế
Sơn tra 16g
Sắc uống

12g

Cam thảo
Mộc thông

6g
16g

Nếu có các biểu hiện:
khí hư màu đỏ nhợt hoặc
•
trắng dính, ra kéo dài, kèm theo kinh nguyệt không
đều, tính tình hay cáu gắt bực bội, hai bên mạng sườn
đầy tức, miệng khô đắng, tiểu vàng, rêu lưỡi vàng,
mạch căng cứng.
Loại này xếp vào can uất khí hư
Nếu châm cứu có thể chọn các huyệt:
Đản trung
Thái xung
Âm lăng tuyền
Tam âm giao
Châm cứu có tác dụng làm can thư thái, tỳ hoạt
dộng tốt mà khí hư giảm.
Thuốc cố thể dùng bài
Xích dồng nam
Bạch đồng nữ
Dành dành
Chỉ thực

12g
12g
lOg
12g

Uất kim
Thanh bì
Cam thảo

12g
12g
6g

Ngải diệp
ích mẫu
Chỉ thực

12g
12g
12g

Hoăc bài
Sài hồ
12g
Hoàng cầm
12g
Hương phụ chế 16g
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Bạch thược

12g

Đương qui

12g

Chi tử

8g

Bạch linh

12g

Sắc uống ngày 1 thang.
Các trường hợp khí hư, nhất là loại khí hư có mùi
hôi tanh khó chịu, ngứa nhiều ở âm hộ, âm đạo, có
thể dùng bài thuốc dưới đây, cho thêm 5 bát nước đun
sôi kỹ rửa hàng ngày. Khi rửa nhớ luồn sâu vào phía
trong, khi nước còn nóng (nhưng không gây bỏng)
Thương truật

20g

Tô mộc

30

Hạt cau già

12g

Phèn phi

6g

Hoàng bá

20g

Lá móng
30g
Phòng bệnh cần lưu ý:

Chú ý: giữ vệ sinh khi đang hành kinh, hạn chế
lao động nặng. Không ngâm mình dưới nước sâu, bẩn.
Vải thấm kinh cần được giặt sạch, phơi nơi có
nắng. Tốt nhất là đóng băng vệ sinh, dùng xong bỏ
đi. Tuyệt đôi không giao hợp trong những ngày hành
kinh và giữ vệ sinh trong quan hệ tình dục. Không
dùng nhiều các chất kích thích (cà phê, rượu V .V ..)
hoặc các chất quá nóng (gừng, quê V .V ..)
G. PHU Nữ VỚI CHỬA ĐẺ

1. Chăm sóc sức khoẻ người mẹ trước khi đẻ
Từ thế kỷ 18 Hải Thượng Lãn Ông (Là đại danh y
của Việt Nam, đã gọi trẻ con là Anh nhi và ví:
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M
Anh nhi như cái mầm non”
Bác Hồ cũng viết "trẻ em như búp trên cành”
Cái mầm non, cái búp là sự yếu ớt mà lại dang
phát triển nhanh cần được chăm sóc đúng mới phát
triển tốt.
Trước hết muốn có cây tốt cần có hạt giống tốt.
Giống ở đây là vai trò của cha mẹ
Một đôi vợ chồng mới cưới hãy chuẩn bị sức khoẻ
cho cả chồng và vợ (Y học cổ truyền gọi là yếu tố tiên
thiên) tiên thiên có tốt, hậu thiên mới tốt.
Nên sau cưới cần có chuẩn bị đầy đủ về sức
khoẻ rồi hãy qụyết định có thai. Nếu chồng hay vợ
yếụ mà đã có thai thì bào thai làm sao khoẻ được.
Với sự phát triển của y học nói chung và y học cổ
truyền nói riêng đủ điều kiện để giúp đỡ cho các
cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị tiên thiên tốt để được
làm cha mẹ. Khi có thai rồi, việc chăm sóc người
mang thai chính là bảo vệ trẻ em.
Thai đi đôi với nghén. Nghén là tình trạng phản
ứng của cơ thể khi có thai. Biểu hiện nghén trước hết
phải là tắt kinh, tiếp theo cảm thấy mệt mỏi, chán
ăn, buồn nôn, hay nôn. Sợ một số thức ăn hàng ngày
hoặc thèm một số thứ trưóc đây có thể không thích.
Và tất nhiên (mông nở, vú căng, bụng to dần) phải dó
thầy thuốc khám mới quyết định được.
Tuy vậy không thể ngồi chờ, mà phải tự cứu lấy
mình bằng cách tìm dùng các thứ sau:
C ành cây tía tô - thuộc họ hoa môi
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Cành tía tô có tác dụng chống nôn, an thai.
Tháng 5-6 cây ra hoa thành quả hết thì chặt về, bỏ lá
chặt nhỏ, phơi trong râm, cất đi khi cần thì dùng.
Hạt lá tía tô có tác dụng trừ ho, tiêu dờm, chông khó
thở do khí nghịch lên.
Vậy là có thể phối hợp: cành tía tô 12g, sắn dây
củ 12g. Sắc uống hàng ngày để chữa nôn do nghén.
Cá chép: sách xưa ghi cá chép có tên là "Lý ngư'
Cá chép ngon, bình tính có tác dụng lợi tiểu, tiêu
phù, an thai, thông sữa, hạ khí, bớt ho suyễn.
Phụ nữ có thai nếu ra máu doạ động thai có thể
nấu cháo cá chép (1 con) thêm A giao 1 lạng. Dùng
liền trong 3 ngày.
-

Nếu sau đẻ tắc tia sữa dùng cá chép đốt cháy,
tán nhỏ uống mỗi lần 1 thìa vởi rượu vừa dộ.
9

__

X

_

A

■

Cu rê cây g a i

Cây gai bánh có tên là trữ ma căn, họ Gai lá dùng
làm bánh gai.
Rễ gai vị ngọt, hơi đắng, mát, vào tấm thận. Tác
dụng cầm máu an thai, lợi tiểu, chữa động thai chảy
máu, sưtig tây, đái đục, đái máu.
+ Phụ nữ có thai thường nhiệt, đau bụng dùng
50-70g sắc uống. Có thể dùng thêm lá huyết
dụ 20g
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+ Phụ nữ có thại phù, đái đục, đau mỏi toàn
thân dùng rễ gai 25g, tỳ giải 25g, ý dĩ 30g sắc
uống
+ Nếu có đái dắt, dái buốt dùng
Củ gai 30g
Bông mã đề 30g
Hành 3 nhánh sắc uống (trong Nam dược thần
hiệu Tuệ Tĩnh)
+ Có thể phối hợp uống các vị sau để chống nghén
Cành tía tô
12g
Ngải cứu
Củ gai
Hương phụ

12g
20g

16g
Cho nấu cùng cháo đậu xanh hoà đường ăn hàng
ngày cho đến khi hết nghén. Khi bà mẹ ăn khoẻ, ngủ
khoẻ thì chắc chắn thai nhi sẽ khoẻ.
2. Nôn k h i có th a i
Khá nhiều phụ nữ khi có thai sợ một sô' chất như
hành, mỡ, thích ăn của chua hoặc ngọt V .V .. dân gian
gọi là ăn rở. Cũng có người có cảm giác buồn nôn
hoặc nôn nhiều đó là nghén.
Sở dĩ có hiện tượng trên là do có sự thay đổi nội
tiết (chất tiết của tuyến yên, buồng trứng để thai
phát triển). Tử cung lớn dần, tuyến vú nở to hơn,
khung chậu nới rộng hơn...
Y học phương Đông, thường chú ý tới hai loại:
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-

Ở người vốn đã có bệnh tỳ vị (thí dụ như đau
dạ dày) nay có thai gây kích thích dau táng
mà nôn mửa (vận hoá thất thường, đàm thấp
đình trệ).

-

ở người có thai, khí huyết phải tàng hơn
người thường dể nuôi thai. Tinh thần căng
thẳng không bình thường thì ăn uống sẽ kém:
chán ăn, chậm tiêu. Khi có thai khí dễ nghịch
lên mà gây nôn mửa (khí mạch xung, nhâm
nghịch)

Vì vậy người có thai cần được sống thoải mái,
tránh căng thẳng từ các phía: trong gia đình, quan hệ
mẹ chồng nàng dâu, quan hệ chồng vợ, cơ quan, hàng
xóm V .V ..
Nếu có các triệu chứng
Vùng thượng vị đầy chướng ăn vào là nôn, nôn ra
nước trong, mệt mỏi. Rêu lưỡi trắng, mạch nhanh,
không có lực.
Như vậy là tỳ vị hư nhược
Có thể chữa bằng cách châm cứu xoa bóp nhẹ vào
các huyệt:
Trung quản

Công tôn

Túc tam lý

Nội quan

Bài thuốc sắc uống có thể dùng
Đảng sâm

20g

Sa nhân

Bạch linh

6g

Ngải diệp
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8g
12g

Bạch truật 20g
Trần bì
12g
Hương phụ chế 16g

Cành tía tồ
Cam thảo

12g
4g

Hoặc bài
Hương phụ chế 16g

.Hoài sơn

16g

Sa nhân
Củ gai

8g
12g

Đảng sâm
Trần bì

16g
6g

Tục đoạn

12g

Cam thảo

4g

Sắc uống từ 3 đến 5 thang là đỡ. Mỗi ngày 1 thang
Nếu thấy đau lâm râm vùng bụng, đầy tức ngực
sườn, dễ cáu gắt, nôn. Rêu lưỡi vàng, mạch huyền
hoạt. Có thể dùng bài thuốc sau, sắc uống môi ngày
một thang:
Hoàng cầm 12g
Tô ngạnh
12g
Tục đoạn
12g
Thanh bì
8g
Đảng sâm
16g
Hươnơ phụ chế, 16g
Bạch truật
16g
Củ gai
12g
Người có thai nôn mửa, chán ãn, gầy xanh, có thể
dùng bài:
Hoàng cầm 12g
Hoài sơn
12g
Bạch truật
Hà thủ ô
Thục địa
Ngải diệp

16g
16g
16g
12g

Tục đoạn
Sa nhân
Sơn thù
Đương qui

12g
6g
8g
16g
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Hoặc có thể dùng bài
Củ gai

12g

12g
Hương phụ chế 16g

Đỗ trọng

16g

Đương qui

16g

Tuc
♦ đoan
•

Sa nhân

6g

Thỏ ty

10g

Cành tía tô

12g

Xuyên khung

6g
Sắc uống ngày 1 thang
Khi mang thai phụ nữ cần chú ý chế độ ăn uống
sao cho tăng khí huyết. Đồng thời chú ý sinh hoạt,
giao tiếp với xã hội xung quanh, tránh tình trạng quá
căng thẳng xúc dộng, sợ hãi, bực tức, dễ ảnh hưởng
đến thai nhi.
Nên chú ý khi dùng thuốc tây, tránh dùng các loại
kháng sinh, thuốc chông viêm giảm đau như các loại
corticoid (Hydrocortison, cortanxin, prednisolon
L.Cor...). Những cây thuốc này ảnh hưởng nhiều dến
tuyến sữa của người mẹ, hoặc gây biến loạn nội tiết,
ảnh hưởng lớn đến thai nhi.
Trong đông y người ta cũng cấm dùng các loại bài
thuốc làm cho ra mồ hôi mạnh (phát hãn, gây ỉa chảy
(pháp hạ), gây nôn (pháp thổ), không dùng thuốc lợi
tiểu mạnh (trục ứ thẩm thấp). Khi có thai các vị thuốc
sau không được uống:
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Ba đậu

Manh trùng

Xác rắn

Thương lục

Thông thảo

Ban miêu

Thuỷ diệt

Đại kích

Nga truật

Nam tinh

Tam lãng

Mang tiêu

Xạ hương

Và phải hết sức thận trọng khi sử dụng các vị
thuốc sau:
Đào nhân

Phu tử

Mao căn
Hồng hoa

Chỉ thực
Đông qui tử
Bán hạ
Đại hoàng
Nhục quế
Khi có thai phụ nữ thường bị phù gọi là "xuống
máu chân".
Phù có nhiều nguyên nhân:
Có thể do nhiễm dộc thai, do bệnh lý về thận
(viêm cầu thận), có thể do tử cung to chèn ép lên
mạch máu ở chân, hoặc do suy tim: vì thai làm "tăng
gánh nặngMcho tuần hoàn nếu trước đó tim đã yếu,
và cũng có thể do thiếu vitamin Bl...
Nên di khám thai ở các cơ sở chuyên khoa để
phát hiện kịp thời, đề phòng sản giật và các tai biến
khác nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
Y
học phương Đông phần lớn cho là tại tỳ, công
năng hoá vận kém, lúc bình thường đã yếu, khi có
thai càng yếu hơn.
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Vì vậy có thể dùng bài
Nhân sâm

12g

Tô n g ạ n h

12g

Bạch truật

20g

Trần bì

12g

Hương phụ chế

16g

Ý dĩ

20g

Phục linh
Trạch tả

6g
12g

Có thể dùng bài "Toàn sinh bạch truật tán"
Bạch truật

20g

Vỏ gừng tươi

12g

Phục linh

8g

Đại phúc bì

12g

12g
Trần bì
Nếu thai động không yên, người mẹ đầy chướng
ngực sườn, có thể dùng bài:
Cành tía tô

12g

Bạch thược

8g

Đại phúc bì lOg

Đương qui

16g

Đảng sâm

Trần bi

12g

16g

Xuyên khung 6g
H ành

9

é

Gừng tươi 4 lát

6g

Sắc uống ngày 1 thang
Hoặc dùng bài
Đương qui

16g

Cam thảo

A dao (sao phồng ) 12g

Đảng sâm

Hành để cả rễ (rửa sạch) 10g
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4g
20g

Khi có thai, trong lòng thấy buồn phiền, không
yên. Nếu thể tạng người mẹ béo, vẻ nặng nề chậm
chạp thì dùng bài:
Bạch linh

12g

Hương phụ chế

16g

Trần bì

12g

Ngải diệp

12g

Bán hạ chế

8g

Chỉ thực

6g

Hoàng cầm

12g

Nếu chỉ buồn phiền, cảm giác nóng nhiều có thể
dùng: Tinh tre xanh 40g dun lấy nước uống lúc thuốc
còn ấm.
Phụ nữ có thai cần tránh lao động nặng, nhất là
ba tháng dầu và 3 tháng cuối. Nếu có dấu hiệu động
thai như: đau bụng, ra máu ở âm dạo, có khi do lao
động nặng, do tai nạn chấn thương, cũng có khi do
phản ứng trong cơ thể, tử cung tăng co bóp tống thai
ra.
Có thể dùng bài thuốc sau (nhưng chú ý nếu máu
ra nhiều, sau khi uống thuốc 1-2 thang không giảm,
cần đi cấp cứu ngay).
Hoè hoa sao 12g

Ngải diệp sao đen

Cỏ nhọ nồi

16g

Củ gai

Hương phụ

16g

Đương qui

Hoàng cầm

16g

A dao nướng phồng

12g
12g
16g
12g

Sắc uống ngày 1 thang.
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3. Chăm sóc bà mẹ và trẻ mới đẻ
a. Chăm sóc sức khoẻ người mẹ
Trong một tháng đầu sau đẻ, muốn con khoẻ, việc
chăm sóc bà me để tránh hâu sản, dể đủ sữa cho con
bú là quan trọng.
Vậy cần lưu tâm tới những điều gì ?
Bà mẹ sau dẻ, trong tử cung có huyết hôi. Huyết
hôi (sản dịch) cần được chảy ra hàng ngày và nhanh
hết. Nếu huyết hôi không ra hoặc ra kéo dài hàng
tháng là bất lợi:
-

Thứ nhất là bà mẹ dễ bị nhiễm trùng ở đường
sinh dục.

-

Thứ hai là do huyết hôi ứ đọng làm tử cung

không co hồi được (vỡ tử cung), chảy máu.
-

Thứ ba vì huyết hôi ứ đọng, cơ thể sẽ mệt yếu
và không thể đủ sữa cho con.
1-2 ngày sau khi đẻ sản dịch đang ra, cần giữ ấm
cơ thể, giữ sạch bộ phận sinh dục.

Có thể dùng các thứ sau:
-

Uống nước tiểu trẻ em 3-5 tuổi (gọi là đồng
tiện).
Lấy bát sạch, bảo cháu nhỏ dái bỏ đi ít nước dầu,
sau đó đái vào bát, cho sản phụ uống; chỉ cần uống 1
lần, (1/2 bát).
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Nghe nói uống đồng tiện có bạn trẻ sẽ cười.
Nhưng thực tế, cha mẹ ông bà, tổ tiên chúng ta đã
dùng rồi. Đồng tiện có tác dụng hoạt huyết, tiêu ứ.
- Hoặc dùng bài thuốc sau, uống liền 3-5 thang:
Nhân trần

12g

ích mẫu

10g

Hương phụ chế

16g

Ngải diệp

12g

Can khương

60g

Đương qui

16g

Xưa đã có câu ca: Nhântrần, ích mẫu đi đâu
Để cho gái đẻ đớn đau thế này
-

Thứ ba có thể lấy rau ngót nấu canh với thịt
nạc thái mấy lát gừng. Sản dịch cũng ra đều.

-

Hoặc có thể dùng nghệ vàng, hoặc nghệ đen
giã lấy nước trộn vào gạo nếp, nấu cơm nếp
mỗi ngày ăn một bát.
Sản dịch hay máu hôi ra đều, mau hết là cách
tránh cho người mẹ nhiều bệnh, có sức khoẻ sẽ đủ sữa
cho trẻ nhỏ. Mẹ• đủ sữa chính là bảo vệ+ con khoẻ.
Những gia đình có điều kiện, sau đẻ có thể dùng:
-

Ngải cứu tần gà: 16g ngải + lOOgr thịt gà

-

Thịt nạc hấp tam thất: lOg tam thất + lOOgr
thit lơn nac
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-

Tô mộc: 12gr sắc uống có thể uống liền 7 đến
10 ngày

Tiếp theo có thể cho uống bài ồau dể kích thích
ãn ngon, tăng sữa nuôi cori:
Hương phụ ! 16g

Đảng sâm

20g

Hoàng kỳ

16g

Bạch truật

20g

Ý dĩ

16g

Thông thảo

8g

Hoài sơn

16g

Can khương

8g
b. Chăm sóc bà mẹ sau đẻ để bảo vệ trẻ em
Sau đẻ người mẹ có thể tắc tia sữa, ít sữa sưng
tuyến vú, vú căng gây đau đđn cho người mẹ, có thể
gây sốt cao ảnh hưởng đến sức khoẻ người mẹ ảnh
hưởng đến sô' lượng sữa tiết.
Những chứng này sẽ làm trẻ nhỏ thiếu sữa không
phát triển được. Nếu bà mẹ biết cách phòng tránh
cũng hạn chế được nhiều:
+ Trước hết là sau đẻ phải vệ sinh vú và núm
vú, hàng ngày tự lau rửa bằng nước ấm, xoa
bóp nhẹ vào bầu vú.
+ Khi có dấu hiệu tắc tia sữa, sưng viêm tuyến
vú:
-

Dùng rau dấp cá

Cây dấp cá, diếp cá tên khác: ngư tinh thảo
Thuộc họ giấp Savuraceae
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Lấy 20 lá diếp cá khô, sắc uống, giã đắp vào chỗ
vú sưng
- Bồ công anh, tên khác:rau bồ cốc, lá diếp dại,
cây mũi mác, rau mũi cầy. Lấy 60gr bồ công
anh tươi sạch giã lấy nước uống, bã đắp lên
chỗ vú đang sưng tấy.
(Phân biệt với bồ công anh Trung quốc có tên là
hoa địa đinh nãi chấp thảo, thuộc họ cúc.
- Dùng con tằm chết: tằm CfS vị mặn, cay, bình
tính, không độc.
-

Vẩy tê tê (xuyên sơn giáp)

Ten khác: vảy con chút, thuộc họ tê tê.
Xuyên sơn giáp vị mặn, lưỡi lạnh, có độc, vào 2
kinh can và vị.»
Tác dụng tán huyết thông lạc, là thuốc chữa ung
nhọt, chữa tắc tia sữa. Không dùng cho trường hợp
ung nhọt dã vỡ ở người nguyên khí kém.
Tán nhỏ vảy tê tê ngày uống 2 lần. Mỗi lần uống
6gr với rượu để thông sữa
Có thể xoa bóp, châm cứu, dùng các huyệt sau:
Kiên tỉnh
Đản trung
Nhũ căn
Môi trường sữa rất dễ cho vi trùng phát triển , vi
vậy các bà mẹ cần chú ý vệ sinh vú, rửa và lau đầu vú
bằng nước sạch, tránh xây sát da vú dễ làm áp xe vú.
Khi thấy vú có quầng tấy đỏ, đau sô"t cao 39-40°
gai rét, nếu chưa thành mủ, có thể châm cứu các
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huyệt như trên. Hoặc dùng: Bồ công anh tươi lOOgr
rửa sạch, giã vắt lấy nước uống, bã đắp vào chỗ sưng
nóng- Ngày đắp 1 lần.
Có thể dùng bài thuốc sau dể sắc uống:
- Bồ công anh 20g
- • Thanh bì 12g
- Ưất kim 12g

- Sài đất 20g
Ngày sắc uống 2 lần
Hoặc có thể dùng bài
Thanh bì
12g Đan sâm
16g
Bồ công anh
16g Xuyên khung
12g
Hương phụ chế 16g Đường qui
16g
Sắc uống ngày 1 thang
Nếu đã thành mủ, bắt buộc phải dấn y tế trích
nặn sạch mủ. Bà mẹ cũng không nên cho trẻ bú khi
đang điều trị áp xe vú.
+ Sau đẻ, chán ăn không tiêu
Có thể dùng bài
Đảng sâm
Bach
truât
•
•
Đương qui
Sơn tra
Hoàng kỳ

16g
16g
16g

Thần khúc
Trần bì
Ý dĩ

Nhục quế
12g
16g
Sắc uống ngày 1 thang
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12g
12g
40g
8g

Lạnh gây đau búng có thể dùng:
Hương phụ chế 16g

Can khương

12g

Xuyên khung

12g

Mộc hương

6g

Đương qui

16g

Cam thảo

4g

Ngải diệp

12g

-

Người đẻ xong, gầy xanh, thiếu máu, sản dịch
ra kéo dài có thể nấu cháo lươn ăn. Hoặc

Thục địa

12g

Chỉ thực

10g

Xuyên khung 8g

Uất kim

8g

Thược dược

Hương phụ chế

16g

Hà thủ ô

16g

10g

Can khương lOg

Cho ba bát nưđc, sắc cạn còn 1 bát uống. Ngày có
thể đun 2 lần. Hết táo thì ngừng thuốc.
+ Khi bà mẹ ít sữa có thể dùng các thức ăn hay
các vị thuốc sau:
-

Ý dĩ nấu chè, hoặc cháo ăn hàng ngày

-

Hạt cây bông (cho bông dệt vải)
Hoặc bài thuốc

Đương qui

16g

Hoài sơn

20g

Ý dĩ

50g

Hoàng kỳ sông

16g

Thông thảo

lOg

Hương phụ chế

12g

Sắc uông ngày 1 thang
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+ về tinh thần cần tạo không khí vui tươi, thoải
mái* Quá xúc động, quá buồn bực, lo lắng, tức

giận V .V .. đều có thể gây mất sữa.
Những điều nêu trên chỉ là những gợi ý chưa đầy
đủ. Có thể ở các địa phương, các dân tộc, các bậc cao
minh có thể có nhiều vị thuốc hay, kinh nghiệm quí
hơn, song về nguyên tắc, các bà mẹ cần lưu tâm:
Người sau đẻ có thể nghiêng về lạnh
Cần tránh gió lạnh và thức ăn lạnh
Người sau đẻ mất máu nhiều, cơ thể yếu dễ bị các
ngoại tà tác động, dễ sinh bệnh nên cần lưu ý tránh
gió, lạnh và ẩm thấp.
Do mất máu, sức khoẻ
cũng yếu, dễ hờn dỗi, dễ lo
đình và bạn bè nên động
khởi, sức khoẻ mẹ tăng sẽ
khoẻ của con tốt.
4. Đau bụng sau đẻ

chung yếu nên thần kinh
nghĩ thái quá cho nên gia
viên cho tinh thần phấn
tạo điều kiện tốt cho sức

Sau khi sinh bị đau bụng có nhiều nguyên nhân
nhưng điều cần chú *ý là người dó vừa qua "cuộc đẻ"
nên mất sức nhiều, mất máu nhiều.
Thường çhia ra làm 4 loại:
a. Đau bụng do huyết hư (a và b đểu là do huyết hư)
Biểu hiện: Sau khi đẻ, sản phụ đau bụng, ù tai,
hoa mắt, mặt tái xanh, toàn thân lanh, sơ lanh, đau
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cả vùng thắt lưtig, rêu lưỡi trắng mỏng, chất lưỡi
nhợt, mạch trì hư, tế, bụng mềm không có dấu hiệu
ngoại khoa.
Chữa có thể dùng: chườm nóng vùng bụng và vùng
lưng. Dùng cúc tần hay ngải cứu rang nóng để dưới
chiếu cho nằm lên.
Thuốc uống: dùng các vị
Đương qui 30g Gừng khô
12g
Ngải cứu
12g Mộc hương 80g
Sắc uống
Hoặc
m bài
Đương qui

20g Hương phụ

16g Cam thảo 6g

Nhục quế 8g Mộc hương lOg Sinhkhương 12g
Xích thược lOg
Sắc uống
Nếu khi đẻ mất máu nhiều, dang còn hiện tượng
chảy máu có thể cho thêm:
Thục địa 16g, A giao nướng phồng 12g, cỏ nhọ
nồi 16g, Nhân trần 12g
6. Đau bụng do huyết ứ
Biểu hiện: sau đẻ bụng đau dữ dội, sờ vào cảm
giác đau càng tăng. Sản dịch ra ít hoặc ngưng ra sớm
(bình thường sản dịch ra từ 30-45 ngày mới h ế t), sản
dịch có mùi hôi. sắc mặt tím, bụng trướng đầy. Đại
tiện táo, chất lưỡi sẫm màu, mạch trầm, sác (nhanh
trên 801/phút)
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Cách chữa: có thể chườm nóng. Cho uống thuốc,
dùng các bài sau:
Nhân trần
12g Cam thảo 4g ích mẫu 12g
Hương phụ chế 16g Đương qui 20g chĩ thực 12g
Sắc uống.
Hoặc bài
Hương phụ chế 16g Chỉ thực 12g Bạch thược 12g
Đương qui

16g uất kim 12g

Sắc uống.
Hoặc òài
Lá ngót

16g Nhân trần 12g Mộc hương 8g

Đan sâm

12g ích mẫu

12g Đương qui

16g

*

c. ỉ>aiz ÒỊiTiể do ZanA

Biểu hiện: thường gặp ở người đẻ vào mùa đông
hoặc sau đẻ không dược kiêng phải giặt, lội nước sớm.
Đau bụng: sắc mặt xanh, đau tăng khi lạnh, đau
giảm khi chườm nóng, chân tay lạnh, rêu lưỡi trắng,
chất lưỡi nhợt, mạch trầm khẩn.
Chữa: dùng chườm nóng bằng ngải cứu hay cúc
tần sao, chườm cả ở bụng và lưng.
Thuốc uống có thể dùng bài
Đương qui 16g Can khương 12g Nhục quế 12g
Mộc hương lOg Xuyên khung 12g Ngải cứu 12g
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Cũng cớ thể dùng bài
Mộc hương 12g Đinh hương 6g Đương qui 16g
Cam thảo 6g Ngải diệp 12g
Hoặc bài
Gừng tươi

16g Thảo quả

8g Đương qui 16g

Chỉ thực
12g
Sắc uống
d. J9aa òỉmg do thực trệ
Biểu hiện: sau đẻ đau bụng, xoa nắn hay chườm
nóng không giảm, ợ hơi, ợ chua, chán ăn. Đại tiện
phân lỏng, ít, mùi chua, rêu lưỡi dày nhớt, mạch hoạt.
Phòng: nên cho ăn điều độ, khống ăn quá 5 bữa
một ngày, nên ăn chất dễ tiêu, không ăn các chất
tanh lạnh sau dẻ, dưa muối, cà muối, thịt vịt, thịt
trâu. Sinh hoạt diều độ, tạo không khí vui tươi.
Thuốc uống có thể dùng bài
Đảng sâm 20g

Bạch truật

20g Bạch linh lOg

Mộc hương 12g Hương phụ chế 16g Cam thảo 6g
Can khương 3 lát Ô tặc cốt
8g
Sắc uống
Hoặc bài
Bạch truật 20g Thảo quả
Cam thảo 6g Đương qui

8g Mộc hương lOg
16g Sơn tra
12g
87

Hoặc
# bài
Trần bì

12g Thần khúc 12g Sơn tra

8g

Bạch truật 16g Cam thảo 6g Mộc hương lOg
5. Sản phụ sốt
Sốt là triệu chứng của rất nhiều bệnh, có thể do
nhiễm trùng, nhiễm độc, do rối loạn thần kinh thực
vật hoặc do khí hậu thời tiết thay đổi. Bài này khu
trú vào những người sau dẻ phát sốt.
Phân loại nguyên nhân:
a. Sốt do cảm
Cảm có thể do phong hàn, phong nhiệt, phong thấp
Biểu hiện: người bệnh phát sốt, sợ lạnh, nhức
đầu, đau mình, miệng khô, không khát, không ra mồ
hôi, lưỡi nhạt * bệu - rêu trắng, mạch phù. Cũng có
thể sốt cao, sợ nóng không sợ lạnh, mặt đỏ, đau đầu,
mạch phù sác (khám tim phổi hay các cơ quan không
thấy tổn thương).
Phòng bệnh: người sau dẻ thường yếu do thiếu khí
huyết, dễ bị bệnh. Do vậy cần giữ ấm, tránh ẩm,
tránh gió lùa, không để tay chân trong nước lạnh lâu.
Thuốc có thể dùng bài
Sài hồ
12g Mạch môn 12g Đương qui
Xuyên khung 12g Bạch chỉ
6g Thục địa
Sinh khương 8g Bạch thược lOg Hoạt thạch
Sắc uống
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16g
12g
8g

Hoặc bài
■

Cát cánh

lOg sắn dây

Ma hoàng 6g

16g Quế chi

Cam thảo

6g

12g

Sinh khương 3 lát

Xuyên khung 12g Đương qui 12g
Sắc uống nóng.
6. Sốí do huyết hư
Sản phụ mất máu nhiều khi sinh con, da xanh
nhợt, sốt không cao, mặt đỏ, ra mồ hôi, dầu choáng,
mắt hoa, tai ù, đánh trống ngực, niêm mạc mắt nhợt,
lưỡi nhạt, rêu mỏng “ trắng, mạch đại, vô lực.
Phòng bệnh: Sau đẻ phải có chế độ sinh hoạt tốt,
được nghỉ ngơi yên tĩnh, ngủ nhiều, tránh lo nghĩ, ăn
đủ chất.
Thuốc uống:
Đương qui

30g

Nhân sâm

20g

Hoàng kỳ

20g

Hương phụ chế

12g

Can khương
Sắc uống

8g
Hoặc bài
fl

Xuyên khung

8g

Đảng sâm

20g

Đương qui

16g

Bạch truật

20g

Thục địa

12g

Kỷ tử

lOg

Can khương
Sắc uống

8g

Đại táo

16g

89

c. Sốt do âm hư

Người bệnh sốt, nhức đầu, sợ gió, dễ đổ mồ hôi, có
thể đổ mồ hôi trộm, đại tiện táo, tiểu vàng, mặt đỏ
(gò má đỏ), mạch tế sác.
Thuốc có thể dùng bài
Mạch môn 12g Đương qui
16g Mộc thông
Sinh địa
8g Xuyên khung 10g Trạch tả
Ngũ vị
8g Phòng phong 12g Bạch truật

12g
12g
16g

Sinh khương 3 lát
d. Sốt do huyết ứ
Sau dẻ sản dịch ra ít, rồi ngừng không ra, sản
dịch ra sẫm màu, có thể có máu cục, đau bựng dưới,
sờ ấn vào bụng càng đau tăng, đại tiện táo, miệng
khát mà không muốn uống, lưỡi sẫm màu, mạch
huyền sáp.
Cách chữa: chườm ấm bụng, uống thuốc có thể
dùng bài:
Đảng sâm 16g Xuyên khung 12g Gừng nướng 8g
Đương qui 16g Đào nhân
8g
Sắc uô'ng
Có thể dùng bài
Hương phụ 16g
Sinh khương 8g

Đương qui 16g ích mẫu
10g
Nhân trần 12g Ngảidiệp 12g

Hà thủ ô đỏ

16g

Sắc uống
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Đan bì

12g

e. Sốt do thực
• trệ
■
Sản phụ phát sốt, dầy tức ngực, ợ hơi, ợ chua,
chán ăn, bụng có thể trướng đau, hoặc nôn mửa, nôn
ra thức ăn.
Chữa có thể dùng bài
Đảng sâm 16g Thần khúc 12g Bạch truật 12g
Bạch linh 12g Cam thảo 6g Mộc hương 12g
Sơn tra
12g Chỉ thực
12g
Sắc uống ngày 1 thang
H. MỘT SỐ CHỨNG BỆNH CỦA PHỤ NỮ TRONG
GÍAI đ o ạ n t i ề n Mã n k in h .
Phụ nữ khi bước vào tuổi 47-49 buồng trứng giảm
hoạt động. Nội tiết biến loạn và kinh nguyệt giảm
dần. Có khi 3-4 tháng mới thấy kinh 1 lần, kinh nhợt
loãng. Để rồi 49-53 là hết hẳn kinh nguyệt (giai đoạn
này người ta gọi là tiền mãn kinh).
Trong giai đoạn tiền mãn kinh, tính tình người
phụ nữ thay đổi th ất thường, cảm giác cũng có thay
đổi. Có lúc thấy nóng bừng, có lúc mặt đỏ, mặt tái,
đầy tức ngực, tức thở, đau lưng mỏi gối, chán ăn,
huyết áp tăng, đau đầu mệt mỏi. Y học phương đông
cho nguyên nhân là do thận khí suy giảm, huyết
không sinh đầy đủ, thận âm hao tổn.
Ãn uống th ất thường, khí huyết kém và kinh rối
loạn (công năng tỳ can thận suy giảm).
91

Bài thuốc tốt nhất là tập thể dục tạo sinh hoạt
vui tươi thoải mái, lấy công việc phục vụ gia đinh và
hoạt động xã hội làm nguồn vui.
Việc có kinh hoặc hết kinh là qui luật chung tất
yếu của cuộc đời người phụ nữ. Vì vậy chỉ cần giải
quyết các triệu chứng trên để người phụ nữ qua giai
đoạn này là yên ổn.
Ở một số nước phương Tây người ta chủ trương
tiêm nội tiết cho phụ nữ có tuổi để lập lại kinh
nguyệt, kéo dài hành kinh cho đến trên 60 tuổi. Việc
chống lại qui luật tự nhiên chưa chắc đã tốt cho sức
khoẻ, bởi dùng nội tiết tô' như con daọ hai lưỡi, không
lường hết được các tác dụng phụ của thuốc.
Ngược lại việc dùng thể dục liệu pháp, xoa bóp các
loại thuốc thảo mộc không phải không có tính ưu việt
của nó.
Giai đoạn tiền mãn kinh cũng được phân ra các
loại sau:
1. Do thận suy kém
Biểu hiện: kinh nguyệt thất thường đầu váng, mắt
hoa, đau mỏi vùng thắt lưng. Buổi chiều có cảm giác
hâm hấp nóng (chiều nhiệt), gò má đỏ, lòng bàn tay
bàn chân nóng, mất ngủ, ra nhiều mồ hôi, miệng khô,
đại tiện táo, lưỡi đỏ, rêu ít, mạch nhanh.
Xoa bóp châm cứu có thể chọn các huyệt sau:
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Thận du

Tam âm giao

Phục lưu

Thái khê

Thuốc uống có thể dùng bài
Thuc đia
Hoài sơn
Sơn thù
Đan bì
Bach linh
0

m

•

20g
16g
8g
8g
lOg

Trach tả
Sài hồ
Hoàng cầm
Hương phụ chế
♦

8g
12g
12g
16g

Hoăc bài
m

Xuyên khung
Đương qui
Thuc dia
Bach thươc
Đỗ trọng
•

•

+

•

lOg
10g
16g
12g
16g

Ngưu tất
Cẩu tích
Ba kích
Hương phụ chế

12g
20g
12g
16g

Hoặc bài
Câu kỷ
12g Ba kích
12g
Hương phụ chế 16g Ngũ vị
8g
Nhục dung
12g
8g ích mẫu
16g
Sài hồ
12g Thuc đia
Chích thảo
Hoàng cầm
6g
8g
Sơn thù
8g
Sắc uống ngày 1 thang
- Nếu sắc mặt sạm, tinh thần uỷ mị, đau mỏi
lưng và đầu gối. Sợ lạnh, chân tay lạnh, dái
nhiều, mạch trầm, không có lực, hơi nhanh,
thì đó là thận dương hư.
»

•
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Cách chửa: cần bổ thận
Có thể châm cứu, xoa bóp , chú ý chọn các huyệt:
Thận du

Quan nguyên

Mệnh môn

Đại đôn

Châm bổ hoặc cứu
Thuốc có thể dùng bài

Cẩu tích
Đỗ trọng
Nhục dung 10g
Ngưu tất
Thuc đia
16g
Thanh bì
Đương qui 16g
Hương phụ chế 16g Ngải diệp
Ba kích

•

12g

•

•

20g
12g
12g
10g

12g

Sắc uống ngày 1 thang
2. Do can
Thường hay gặp ở người tính di nóng, luôn bị uất
ức buồn phiền.
Biểu kiện: kỉnh nguyệt thất thường, lúc đến sớm,
lúc đến chậm, lúc ra nhiều, khi ra ít. Người cảm thấy
bứt rứt khó chịu, đau đầu, dễ cáu gắt, hồi hộp, mất
ngủ, đau và đầy tức ngực sườn, họng khô, miệng khô.
Tính tinh thất thường, hay thay đổi. Xung quanh lưỡi
đỏ, rêu vàng dày, mạch trầm, nhanh.
Cách phòng: nên có chế độ sinh hoạt điều độ, tạo
ra cuộc sống vui tươi, tránh uất ức, tức giận
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Nên tham giai luyện tập tập thể, nghe các bản
nhạc, phim, chuyện vui...
Trong phép giữ gìn sức khoẻ, Hải Thượng Lãn
Ông đại danh y Việt Nam thế kỷ 18 đã từng khuyên:
"Nội thương bệnh chứng phát sinh
Thường do xúc động, thất tình gây nên"
M... Lợi
+ dục
+ đầu mọi
• thất tình
Chặn lòng mong muốn thì mình được an"
"Hàng ngày luyện khí chớ quên
Hít vào thanh khí độc liền thải ra
làm cho khí huyết điều hoà
Tinh thần giữ vững bệnh tà khó xâm
Lại cần tiết chế nói năng
Tránh làm quá sức dự phòng khí hao
Thức đêm lo nghĩ quá nhiều
Say mê sắc dục cũng đều hại tâm”
”... Lo sầu vì bệnh giàu sang
Vui nghèo khoẻ mạnh hiên ngang trong lòng"
(Vệ sinh yếu quyết)
Xoa bóp châm cứu có thể chọn các huyệt sau:
Hành gian Thái xung
Dương phục Dương lăng tuyền
Tác dụng chung của nhóm huyệt này là làm tinh
thần thư thái, bớt nóng giận.
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Thuốc sắc uống có thể dùng bài
Hoàng cầm

12g

Xuyên khung

Bg

Sài hồ

12g

Đương qui

16g

Đan bì

lOg

Hương phụ chế

16g

Bạch thược

12g

Ưất kim

lOg

Chỉ thực
12g
Sắc uống ngày 1 thang (cách sắc và uống xem lại
phần trên)

Hoặc dùng bài
Sài hồ
Hoàng cầm
Sinh địa
Cam thảo

12g
12g
12g
6g

Ba kích
cẩu tích
Hà thủ ô
Thanh bì

Hương phụ chế 16g Chi tử
Sắc uống ngày 1 thang
3. Do tâm, tỳ yếu

12g
20g
16g
12g
6g

Biểu hiện của loại này là:
Toàn thân mệt mỏi, ăn uống kém
Kinh nguyệt rối loạn, lúc nhiều, lúc ít
Bụng đầy trướng, phân lỏng nát. Hay hồi hộp mất
ngủ, đánh trông ngực, hay thở dài.
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Da mặt vàng xanh thể hiện thiếu máu
Có thể ra nhiều khí hư, lưỡi dày bệu, mạch hư,
nhanh (khẩn, tế) nhỏ yếu.
Phòng bệnh:
Cần chú ý sinh hoạt điều độ. Với thể này ăn đủ chất,
có giờ giấc nhất định trong ngày là rất quan trọng.
Tránh no đói thất thường, sẽ làm khí huyết hao
tổn mà làm tâm tỳ suy yếu.
Điều trị có thể dùng xoa bóp, châm bổ hoặc cứu.
Nên chọn các huyệt:
Tâm du
Tỳ du

Công tôn
Thần môn

Túc tam lý
Cách du
Tác dụng chung của các huyệt này là bổ khí huyết
an thần, làm ăn ngon, ngủ yên.
Thuốc sắc uống có thể dùng các bài
Đảng sâm

20g

Phuc thần

Hoàng kỳ

12g
16g

Long nhãn

10g
16g

Đai táo

16g

Đan sâm

10g

Gừng khô

8g

Đương qui

Bach
« truât 16g
Hương phụ chế 16g
Hoăc
»

•

•

•

Xương bồ
Đương qui

Bach linh
8g
16g Bach
• truât
8

*

10g
16g
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Hương phụ chế 16g
Sa nhân
12g

Ngải diệp
Táo nhân sao

12g
12g

Thương truật 20g
Sắc uống ngày 1 thang

Hoặc bài
ề

Xuyên khung 8g
Hương phụ chế
16g
Đứơng qui
16g • Ô dược
12g
Thục địa
12g
Đan sâm
12g
Bạch thược lOg
Đảng sâm
16g
Hạt sen
20g
Ngải diệp
12g
Sắc uống ngày 1 thang
- Ngoài ra có thể dùng: quả dâu chín ăn hàng
ngày, ngoài mùa dâu dùng nước dâu ngâm
đường cũng tốt.
- Hoặc
* Hà thủ ô đỏ nấu với:
Đậu đen
16g
Củ gấu
16g
Củ mài
16g
Ngải diệp
12g
Tất cả đun kỹ uống

Hoặc dùng
Đương qui
16g
Tam thất
Đun uống 15-20 ngày liền

lOg

Tâm chủ huyết mạch, làm huyết mạch khoẻ lên
sẽ giúp cho tỳ làm việc tốt, ăn ngon, ngủ yên,
bệnh
lui.
m
98

•

•

'

•

•

BỆNH CÚM ĐÔI ĐIỀU NÊN BIÊT
Bệnh cúm là do virut gây ra, bệnh thường gặp,
chiếm khoảng 5% các bệnh nhiễm khuẩn đường hô
hấp do virut.
Đa số cúm mắc theo mùa, có khi trở thành dịch
lớn. Bệnh cúm nói chung "lành tính" nhưng không
phải không gây tử vong. Nói đến cúm người ta thường
nhắc lại:
+ Năm 1918-1919 ở Tây Ban Nha có khoảng 20
triệu nạn nhân (gấp đôi sô nạn nhân của Đại
chiến I)
+ Năm 1968-1969 bệnh cúm Hồng Công đã làm
cho 40.000 người Pháp chết. Có vụ dịch trên
1/2 số dân của thành phố không làm việc được
hàng tháng. Chẩn doán bệnh trong vụ dịch
thường dễ hơn ngoài vụ dịch. Bệnh cúm trong
thời gian dịch tiềm ẩn, rất khó phân biệt với
các bệnh khác giống cúm về triệu chứng. Hiện
đã tìm được khoảng trên 200 loại virut có thể
gây bệnh giống cúm. Xét nghiệm để chẩn
đoán chính xác cúm khá phức tạp và tốn kém,
và cũng ít giá trị trong điều trị.
Việc dùng tân dược điều trị, cho đến nay chưa có
công trình nghiên cứu nào chứng minh là có thuốc
đặc hiệu chữa bệnh cúm. Các thuốc kháng sinh không
có tác dụng trên bệnh cúm. Nhưng những bệnh nhân
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có cơ địa dễ nhiễm khuẩn, và những trường hợp có
biến chứng thì việc dừng kháng sinh rất quan trọng,
bởi sự bội nhiễm do vi khuẩn có thể là nguyên nhân
gây tử vong trong bệnh cúm.
Y học hiện đại phòng bệnh cúm bằng vắccin
Biểu hiện bệnh cúm: sau thời gian ủ bệnh ngắn
bệnh xụất hiện đột ngột
+ Mệt mỏi
+ Đau toàn thân
+ Có thể scít trên 40°

+ Nhức đầu
+ Đau cơ khớp
+ Nuốt khó, khàn tiếng, hắt hơi sổ mũi
Bệnh có thể tự khỏi sau vài ba ngày nếu không bị
bội nhiễm. Bệnh tuỳ người có thể có biểu hiện thêm
triệu chứng ở đường hô hấp, viêm phế quản, viêm
phổi.
Bệnh nặng dẫn tới tử vong do suy hô hấp cấp tính
(SDRA: Syndrome de detresse respiratoire aiguè).
Những biến chứng hiếm gặp:

+ Viêm màng phổi
+ Viêm màng ngoài tim
+ Biến chứng thần kinh
+ Sốc do nhịễm độc
Y học cổ truyền thường xếp vào ngoại cảm vì có
các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, sốt V .V .. Các
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triệu chứng kể trên thường do phong phối hợp với
hàn, hoặc nhiệt gây nên.
CáchV chữa: có thể dùng nồi lá xông
•

Thành phần: lá tre, lá bưởi, bạc hà, tía tô, lá
chanh, cúc tần
Củng có thề dùng thuốc uống,
tuỳ thể mà chọn các bài sau
Mạch môn
Xạ can

12g
8g

Phòng phong
Ma hoàng

12g
8g

Cát cánh

10g

Cam thảo

6g

Sinh khương 3 lát
Hoặc bài
Xuyên khung
Bạch chỉ
Lá tía tô
Bạc hà
-

12g
12g
12g
12g

Hương nhu
Huyền sâm
Xạ can
Gừng tươi 3 lát

12g
12g
8g

Sắc uống: uống lúc thuốc còn nóng cho ra mồ
hôi

-

M ỗi n g à y uông 1 th a n g uông liề n ba n gày

-

Khi uống thuốc kiêng:

+ Gió lạnh, ẩm thấp
+ Kiêng ăn: tôm, trứng, dưa, cà
Mọi trường hợp sốt, nên ăn các thức ăn mềm, dễ
tiêu.
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PHỤ NỮ CAO TUỔI CẦN BIÊT
ỉ. QUAN NIỆM VỄ GIÀ

Già là sự giảm sút từ từ, âm ỉ khối lượng chuyển
hoá có hoạt động, dẫn đến sự giảm sút mọi chức năng
điều hoà và thích nghi của cơ thể
Già không phải là bệnh nhưng già tạo điều kiện
cho bệnh tật phát triển
Bệnh ở người già phức tạp, nhiều bệnh lý, triệu
chứng không điển hình, mắc nhiều bệnh mạn tính, ở
cơ thể có nhiều biến dổi nên sử dụng thuốc ở người
già phải cẩn thận hơn, bỏi tân dược rất dễ gây ngộ
độc, hoặc có nhiều tai biến.
II. BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH Đốl VỚI NGƯỜI
CAO TUỔI

1. Thức ăn
Người bình thường, nên ăn đậu, lạc, vừng vì trong
các thức ăn này có đủ thành phần protid và lipid mà
lại ở dạng dễ tiêu hóa.
Nếu có bệnh đường ruột (táo bón, ỉa chảy) cần
kiêng các chất tanh như cá mè, ốc, mắm tôm, cua,
nhộng V .V ..
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Nếu có bệnh về cơ khớp nên kiêng dưa, cà muối,
rau rút V .V ..
2. Nên tập thể dục hàng ngày là cần thiết
"Kh?í trời, ánh nắng, nước sôi
Là ba vật báu mọi người nuôi thân”
Đối với người cao tuổi tập theo một bài nhất dinh
là rất cần. Trong khi tập đặc biệt chú ý tới hít thỏ. Bí
quyết để luyện tập tốt chính là tập trung điều khiển
hơi thở.
3. Sinh hoạt hàng ngày
Cô" gắng phân theo giờ nhất định
Thí dụ:
- Sáng mấy giờ dậy làm gì
- Mấy giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối
-

Buổi trưa phải ngủ ít nhất nửa giờ

-

Tối m ấy giờ đi ngủ

Tất cả được gây thành phản xạ, phản xạ này được
lặp đi lặp lại thành thói qúen. Khi thành thói quen
trong sinh hoạt, sẽ giảm năng lượng tiêu hao, tế bào
não đỡ bị phá huỷ. Đây cũng là cách bảo vệ hệ thần
kinh trí nhớ, hạn chế hội chứng lú lẫn ở người cao tuổi.
4. Dùng thuốc khi cần
Bởi vì tất cả các loại thuốc đều có 2 mặt. Do vậy
nên tận dụng loại thuốc là cỏ cây hoa lá (nguồn gôc
thực vật).
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Thí dụề
-

Quả dâu (tang thầm): quả dâu chín có tác dụng
bổ huyết, bổ thận, đen dâư tóc, bổ ngủ

- Quả dâu có thể ăn, có thể ngâm đường, ngâm
rượu uống dần
Thuốc dùng cho người cao tuổi nói chung và
phụ nữ nói riêng:
Bài bát vị quế phụ

-

Thành phần gồm: Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù,
Đan bì, Bạch linh, Trạch tả, Nhụcquế, Phụ tử, hoặc
bài bát vị tri bá - thành phầngồm: bài lục vị (Thục
địa, hoài sơn, sơn thù, đan bì, phục linh, trạch tả)
thêm tri mẫu, hoàng bá.
Cũng có thể dừng thập toàn đại bể như:
Xuyên khung

Nhân sâm

Bạch linh

Đương qui

Hoàng kỳ

Nhục quế

Thục đia

Bach truât

Bạch thược
9

9

Cam thảo

Người già gầy, hay ra mồ hôi có thể dùng bài:
Mạch môn

Bach
* truât
#

Kỷ tử

Phòng phong

Ngũ vị

Hoàng kỳ
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Long cốt

Người già có biểu hiện cao huyết áp, đau dầu hoa
mắt có thể dùng: cúc hoa, hòe hoa, thảo quyết minh,
mạn kinh
Người già hay đau nhức xương, dau lưng mỏi gỗì,
có thể dùng bài:
Đỗ trọng
Hy thiêm
Ba kích
Thục♦ địa«
Cẩu tích
Xuyên khung
Mộc qua
Đương qui
Có thể kể ra nhiều bài khác, song tốt nhất vẫn là
được thày thuốc chuyên khoa y học cổ truyền khám
và gia giảm các vị thuốc trên cho thích hợp mới hiệu
quả và an toàn
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PHẦN HI

PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH BANG c á c h
KHÔNG DÙNG THUỐC
XOA BÓP
\

Y
học phương Đông có phần lý luận riêng về bệnh
tật. Về nguyên nhân gây bệnh thường kể tới:
1. Một là thời tiết khí hậu trái thường: quá nóng,
quá ẩm, gió lạnh V .V .. Lúc đầu các yếu tố trên tác
động vào da, sau vào kinh lạc khí huyết, vào các cơ
quan. Bệnh cần được chữa sớm khi chưa gây tổn
thương các cơ quan.
2. Hai là các trạng thái tâm thể quá mức bình
thường hay kéo dài như lo lắng, sợ hãi, buồn phiền,
tức giận sẽ làm rối loạn lưu thông khí huyết, ảnh
hưởng đến chức năng các cơ quan mà thành bệnh.
3. Do ăn uông thất thường, ăn nhiều chất béo,
cay, nóng hay sống, lạnh cũng làm ảnh hưởng đến
chức năng cơ quan tiêu hoá (tỳ vị) đầy chướng sinh
bệnh.
4. Lao động quá nhiều, phòng dục bừa bãi, hại
đến tinh khí cũng là nguyên nhân quan trọng. Các
yếu tố trên hậu quả làm rối loạn, hao tổn khí huyết,
mất thảng bằng trong hoạt động của cơ thể, mất cân
bằng âm dương, hao tổn khí huyết mà sinh bệnh.
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Việc phòng bệnh và điều trị của y học phương
Đông rất phong phú. Có cách dùng thuôc, có cách
không dùng thuổc như: châm cứu, xoa bóp, luyện tập
v.v. . Mỗi phương pháp đều có phần ưu điểm và có
phần hạn chế. Nhiều bệnh phức tạp cần phối hợp
nhiều phương pháp chữa. Nhưng nhiều bệnh thường
gặp có thể chữa dơn thuần bằng xoa bóp, day bấm
huyệt. Chú ý trước khi chữa phải khám và chẩn doán
bệnh chính xác. Làm xoa bóp, cần loại trừ các bệnh
như gẫy xương, cấp cứu ngoại khoa, suy tim, lao cột
sống và bong gân. Cần nắm thành thục các thao tác
của xoa bóp và vị trí các huyệt, đường kinh có liên
quan đến bệnh lý. Không xoa bóp bấm huyệt cho
người quá mệt mỏi, quá sợ, mới ăn no. Chúng tôi
thường chữa các chứng bệnh sau bằng xoa bóp, day
bấm huyệt đơn thuần: đau dầu do cảm mạo, suy nhược
thần kinh, vẹo cổ cấp (coticolis) cổ khó quay cúi do bị
lạnh, viêm quanh khớp vai, đau lưng cấp - mạn, thoái
vị đĩa đệm, đau thần kinh toạ, cắt cơn hen, dầy bụng,
sôi bụng, táo bón, cắt cơn đau dạ dày tá tràng, trẻ em
đái dầm..

CÁC THỦ THUẬT C ơ BẢN
+ Xát: dùng mô ngón cái, mô ngón út hoặc gốc
bàn tay xát trên da người được xoa bóp, có thể xát
vùng đau theo hướng lên xuống, hay từ phải sang trái.
Cũng có thể xát cho toàn thân. Xát có tác dụng làm
lưu thông khí huyết, kinh lạc, giảm đau lưng (hình 1)
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Hình 1. Động tẩc xát
+ X o a: D ùng gốc b à n ta y
ngó n ta y cái xoa tr ê n chỗ đau,
trò n . H ay dùng động tá c n à y
tấ y đỏ. Chú ý cần là m n h ẹ ,
th ê m cho người b ệ n h (h ìn h 2)

hoặc m ô n g ó n ta y út,
th ư ờ n g xoa th e o đường
ở v ù n g b ụ n g nơi sưng,
chậm , tr á n h gây đau

/
Hình 2. Động tác xoa
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+ Miết: Dùng ngón tay cái, có thể dùng cả hai
ngón cái (phải, trái) miết chặt vào da người bệnh theo
chiều từ trên xuống, hay từ dưới lên, từ phải sang trái
và ngược lại. Động tác này hay dùng cho vùng bụng
và đầu (hình 3)
Miết tác dụng lưu thông khí huyết, chữa tắc ngạt
mũi, đầy bụng, chậm tiêu.

H ình 3. Miết

+ Phân, hợp: Dùng ngón tay cái hay dầu 3 ngón
2,3,4 hoặc ô mô út, dặt sát nhau, kéo đều ra hai bên
(phân). Nếu từ hai bên kéo vào là hợp (hình 4a,b)

Khi phân da người bệnh bị kéo căng ra hai hướng
thì hợp là hai hướng thu về một chỗ. Động tác phân,
hợp có thể làm trên trán, đầu mặt, bụng, lung, ngực.
Tác dụng chung là hành khí, tán huyết, hạ nhiệt,
giảm đau.
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Hình 4cl Động tác phân

Hình 4b. Động tác hợp

Hình 5. Véo
+ V é o : D ùng đầu ngón ta y cái và n g ó n trỏ kéo và
v ặ n d a người b ệ n h lên , cần là m liê n tiế p cho d a người
b ệ n h luôn bị cuộn ở giữa các ngón ta y (h ìn h 5)
Véo dùng ở v ù n g lưng, tr á n
Véo cũng có tá c dụng lưu th ô n g k h í h u y ết, là m ấm
giảm đau do lạ n h

11G

+ Bấm, đỉểm : Dùng đầu ngón tay cái hay đầu
ngón tay trỏ, có thể dùng cả hai bên phải trái, tác
động lên huyệt, hay vị trí nhất định trên cơ thể. Chú
ý đầu ngón tay phải nhẵn tránh gây xước da.

H ình 6a . Động tác ấn
(điểm huyệt)

H ịnh 6b. Điểm (ấn) huyệt
bằng khuỷu tay

Muốn tạo lực bấm sâu cần gấp vuông góc đốt ngón
một và hai. Bấm, điểm trên huyệt có tác dụng toàn
thân như bấm huyệt nhân trung, thập tuyên chữa
ngất... Bấm và điểm có tác dụng thấm sâu, tuy nhiên
bấm giữ lực ấn lâu hơn; điểm thì lực tăng dần, tác
dụng nhanh, đột ngột hơn. Bấm các huyệt khác có giá
t ậ giảm đau, tê, phục hồi chức năng của chi thể.
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+ Day: L ấy ô m ô cái, ô m ô út h a y gốc bàn ta y ấ n
xuống da v ù n g h u y ệ t người b ệ n h , di động th e o đường
tr ò n th u ậ n chiều k im đồng hồ. Tay th ầ y th u ố c v à da
người b ệ n h n h ư d ín h vào n h au , là m cho d a người
b ệ n h di động th eo ta y th ầ y thuốc. L àm k h o an th a i,
sức ấ n vừa sức chịu đự ng của người b ệ n h , có th ể tác
động trự c tiế p vào nơi đau.
D ay cũng có tá c d ụ n g là m m ềm cơ, g iảm đau.
D ay v à xoa h ay d ù n g tro n g điều tr ị sưng đau
(h ìn h 7)

Hình 7. Động tác day
+ Phát (vỗ): K hum b à n tay , tạo cho lò n g b à n tay
lõm , p h á t n h ẹ , với lực tă n g d ầ n tr ê n d a người b ện h
là m cho d a đỏ lên . L òng b à n ta y th ầ y thuốc k h u m sẽ
tạ o m ộ t k h ố i k h í gây áp lực tr ê n d a người b ệ n h . P h á t
có th ể ờ vai, lưng, t h ắ t lưng, tứ chi.
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Tác dụng thông kinh hoạt lạc, giảm đau, làm ấm
vùng thận (hình 8)
' + Bóp: Thầy thuốc dùng ngón một và hai hay cả
4 ngón kia bóp vào thịt, khi bóp hay kéo cơ trên vùng
đó của người bệnh lên (hình 9)
Động tác bóp nên vừa phải, tránh gây đau đớn
cho người bệnh, thường dùng động tác này ở cổ gáy,
vai, nách, chi thể. Tác dụng của bóp đúng mức gây
thông kỉnh, hoạt lạc giảm đau do lạnh, giãn cơ.

H ình 8 . Động tác phát (vỗ)

H ình 9 . Động tác bóp

+ Lăn: Dùng một bên ô mô út (dể nghiêng bàn
tay, phía ngón út) lên da người bệnh, thầy thuốc khéo
léo vận động khớp cổ tay theo nhịp điệu nhất định
của phần bàn tay nói trên và lăn trên vùng định xoa
bóp trên cơ thể người bệnh (hình lOa, lOb)
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H ình lOa. Động tác lăn

H ình lOb. Động tác lăn

Chú ý: K hông x á t m à lă n ấ n
Động tác này dùng ở vùng lưng, vai m ông v à chi th ể
T ác dụng: làm ôn th ô n g k in h lạc, gây ấ n da, giả,
đau, tă n g d ẫ n tru y ề n th ầ n k in h .
V

+

Chặt:

N g h iên g

bàn tay,

các ngón s á t nhau.

Thầy thuôc vận động cổ tay mềm mại, theo chiều vận
động n g an g của b à n ta y để cho m ặ t ngoài ngón tay ú t
h o ặc ô m ô ú t c h ặ t lê n d a t h ị t người b ện h . K hi c h ặ t
th ư ờ n g p h á t ra tiế n g k êu của b à n tay. Đ ộng tá c ch ặt

có thể dùng ở vùng cổ, gáy, vai, lưng, mông có tác
dụng làm khí huyết lưu thông, giảm đau, tê, mỏi
(h ìn h 11)

+ Vê: Thầy thuốc dùng ngón một và hai vê các
ngón, các khớp của người bệnh. Vê làm lưu thông khí
hu y ết, trơ n khớ p nhỏ, phục hồi cơ n ă n g chi th ể .

+ Cuốn: Thầy thuôc dùng cả hai bàn tay mình,
bao lấ y vị tr í n h ấ t đ ịn h , chuyển động ngược chiều,
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làm da thịt người bệnh chuyển động theo. Sức cuốn
nên nhẹ nhàng, có thể cuốn từ trên xuống, từ dưới lên
(hình 12)

H ình 11. Động tác chặt

H ình 12. Động tác cuốn

+ V ận động: Động tác này để vận động các khớp.
Tuỳ khớp mà có cách vận dộng khác nhau. Tác dụng
chủ yếu là lưu thông khí huyết, phục hồi chức năng
vận động của khớp.
a. Khớp cổ tay: Một tay thầy thuốc cầm bàn tay
người bệnh, một tay giữ trên cẳng tay. Thầy thuốc lay
động nhẹ, nhịp nhàng tay người bệnh lên trên, xuống
dưới, qua phải, qua trái (hình 13a)
b. Khớp vai: Một tay thầy thuốc, (thường là tay
trái), để lên vai người bệnh, tay phải nắm bàn tay
hay cánh tay người bệnh, vận dộng khớp vai theo ba
chiều lên xuống, ra trước và ra sau (hình 13b)

115

Hình 13. Vận động cổ tay

Hình 13. Vận động khớp vai

Hình 13c, d. Vận động khớp cổ
c. Đốt sống cổ: B ện h n h â n ngồi g h ế tự n h iê n .
T h ầy thucíc đứng p h ía sau, m ộ t b à n tay đ ặ t lê n cằm ,
m ột ta y đ ặ t lê n đầu người b ệ n h . H ai ta y th ầ y thuốc
v ậ n động ngược chiều nhau, n h ẹ n h à n g sau 5 đ ế n 7
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lần sang phải, trái như vậy, đột nhiên yặn mạnh cho
kêu đốt sống cổ (hình 13c,d)
d. Cột sống lưng và thắt lưng: Người bệnh nằm
theo tư thế nghiêng, chân dưới duỗi, chân trên co, tay
dưới để trưđc, tay trên để quặt ra sau, thầy thuốc
đ ứ n g p h í a b ụ n g người b ệ n h t ỳ n h ẹ m ộ t c ẳ n g t a y t r á i
mình lên mông người bệnh, cẳng tay kia để ở rãnh
khớp vai. Hai tay vận động ngược chiều nhau nhẹ
nhàng 5-7 lần cho mềm rồi đột ngột vặn mạnh để
phát ra tiếng kêu ở cột sống là được
Vận động lần hai: người bệnh nằm theo tư thế
ngược lại, thầy thuốc cũng chuyển tư thế đứng và làm
tiếp động tác như trên.
e. Khớp cổ bàn chân: Người bệnh ngồi hay nằm,

một tay thầy thuổc cầm bàn chân, một tay giữ 1/3
dưới cẳng chân lắc xoay cổ chân người bệnh theo
chiều gấp, ngửa, phải, trái, quay tròn. Tác dụng chung
của vận động khớp, làm lưu thông khí huyết, tăng
dinh dưỡng ở khớp làm ổ khớp vận động mềm mại,
dễ dàng, chống xơ cứng, phục hồi chức năng cơ khớp.
+ Rung: Người bệnh ngồi trên ghế ngay ngắn,
thầy thuốc đứng bên người bệnh. Hai hay một bàn tay
thầy thuốc cầm lấy bàn tay người bệnh ở thế xoè các
ngón (hình 14)
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Tay thầy thuốc rung
đều, bàn tay người bệrih
rung theo, lan dần lên
cánh tay, khớp vai. Rung
dùng cho chi trên, đặc biệt
để chữa viêm dính khớp
vai có thể các tác giả khác
nhau giới thiệu thêm bớt
một số động tác. Nhưng
nắm chắc được các thủ
thuật trên trong xoa bóp sẽ
thu được kết quả. Khi đã
chẩn đoán bệnh ở một vị
trí nhất định, thầy thuốc
chỉ cần làm một số thủ
thuật thích hợp với loại
bệnh dó chứ không phải
nhất thiết phải làm đủ cả
15 động tác. Thời gian làm
xoa bóp tuỳ diều kiện hoàn
cảnh cụ thể, có thể 7-8
Hình 14, Rung
phút đến 20-30 phút.
Một đợt: có bệnh chỉ làm một lần, có bệnh phải
chữa trong một tháng hay hai đến ba tháng.
Nếu là nghiên cứu tác dụng của xoa bóp nên dùng
đơn thuần một phương pháp, còn trong diều trị có thể
phôi hợp thêm các biện pháp khác, tuỳ khả năng của
thầy thuốc để tăng kết quả điều trị, phòng bệnh.
#
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XOA BÓP TỪNG VÙNG
Bệnh CÓ thể chỉ biểu hiện ở một vùng nhất định,
cho nên có thể xoa bóp riêng từng vùng cơ thể cũng
giải quyết dược. Do vậy cần sử dụng linh hoạt

+ Xoa bóp vùng đầu, mặt!, cổ
- Trước hết cần nhớ một số huyệt hay tác động
ở vùng này là huyệt: bách hội, thái dương, ấn
đường, dương bạch, phong trì, hợp cốc...
- Các thủ thuật có thể dùng: phân, hợp, day, ấn,
miết, bóp, vờn, chặt, vận động.
- Bệnh nhân ngồi thoải mái thẳng người, thầy
thuốc đứng sau người bệnh. Trình tự có thể:
miết, phân-hợp vùng: trán, cổ gáy, day vùng
thái dương cổ gáy
Ân (bấm huyệt), vận động khớp cổ
Tuỳ bệnh vùng mặt, đầu hay cổ gáy, chú ý sử
dụng huyệt và tác động xoa bóp vùng đó nhiều hơn.
+ Xoa bóp vùng lưng, thắt lưng
T Những huyệt hay dùng: phế du, tỳ du, cách du,
thận du, dại trường du.
-

Thủ thuật thường sử dụng: day, lăn, chặt, vê,
véo, bấm, điểm, xát, vận dộng.

-

Bệnh nhân nắm sấp trên giường hay phản, độ
cao của giường phải vừa tầm tay, không cao
119

quá tay thầy thuốc. Người bệnh chống cằm lên
gối thấp. Chú ý điều chỉnh cho bệnh nhân
thẳng, không cong vẹo.
-

Trình tự có thể làm: day chặt hai bên cột sống
lưng, lăn hai bên thắt lưng, vê ấn dọc cột
sống. Bấm huyệt tuỳ vùng: phía trên lưng có
thể bấm điểm phế du, tỳ du, cách du. Phía

dưới thắt lưng dùng: đại trường du, thận du...
Sau cùng là vận động cột sông theo động tác
vận động cột sống và thắt lưng.

+ Xoa bóp tứ chi:
a. Chi trên
-

Huyệt nên tác động: đại chuỳ, kiên tỉnh, kiên
ngung, thủ tam lý.

-

Thủ thuật: day, ấn, lăn, vờn, vận động

- Người bệnh ở tư -thế ngồi thoải mái, thầy
thuốc đứng phía sau người bệnh.
-

Các động tác cần làm: day lên vùng cổ vai,
bóp lăn cánh tay, cẳng tay, bóp điểm huyệt.
Vận động khớp vai và cổ tay.

ò. Chi dưới

- Huyệt nên tác động: đại trường du, hoàn
khiêu, uỷ trung, thừa sơn, túc tam lý, dương
lăng tuyền, phong long, huyết hải.
Tuỳ vị trí bệnh mà tác động chọn từ 3-5 huyệt.
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-

Động tác cần làm: day, lăn, bóp, phát, điểm,
vận động

-

Người bệnh có thể nằm ngửa. Thầy thuốc đứng
bên giường về phía đười chân, bấm ấn huyệt.

-

Vận động khớp: Gấp chân đưa lên bụng, gấp
duỗi khớp 2-3 lần vận động cổ chân.

-

Tiếp: cho người bệnh nằm sấp, xoa bóp vùng
thắt lưng và mông, day, lăn, bấm, điểm huyệt.

Vận dộng khớp cột sống thắt lưng, vận động khớp
háng và khớp gối, cổ chân, bàn chân.

+ Xoa bóp ngực, bụng
a. Vùng ngực
- Huyệt: Đản trung, chương môn, ốc ế, nhũ căn,
nhật nguyệt
- Thủ thuật: Day, miết, hợp, bấm điểm huyệt.
Người bệnh nằm ngửa, riêng đau thần kinh liên
sườn cần lần theo khe liên sườn để phát hiện ra gốc
đốt sông bị đau, rồi day bấm vào tại vị trí đó.
b. Xoa bóp vùng bụng: Để người bệnh nằm ngửa,
thầy thuôc ngồi bên người bệnh. Sử dụng các động
tác: miết, phân, hợp, ấn huyệt
Các huyệt thường tác động tuỳ theo chẩn đoán
bệnh: bệnh đường tiêu hoá day, bấm huyệt thiên khu,
trung quản, túc tam lý; bệnh ở cơ quan sinh dục, tiết
niệu, day bấm huyệt khí hải, quan nguyên, tam âm
giao, quy lai hoặc thận du, bát liêu.
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BẤM H UYÊT TRONG CHỮA B Ệ N H
Chứng đau đầu: đau đầu là chứng bệnh thường
gặp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng kết quả
diều trị tốt với đau đầu trong bệnh cảm mạo do thời
tiết (phong hàn) hoặc suy nhược thần kinh đau đầu ê
ẩm, hay quên, mất ngủ do các trạng thái như quá lo
nghĩ, buồn phiền, tức giận.
Để bệnh nhân ngồi hay nằm. Thầy thuốc đứng
phía sau người bệnh hay ngồi phía đầu giường, lần
lượt các động tác: phân, hợp vùng trán, thái dương.
Làm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Day vùng
cổ gáy xuống tới đốt sống cổ ba. Mỗi động tác làm từ
3-5 phút. Sau đó bấm huyệt phong trì, bách hội, thái
dương, ấn đường và hợp cốc. Thời gian làm 20-30
phút. Ngày một lần, có thể làm từ 1-7 lần.

Đau th ắt lưng cơ nâng, đau cấp: Biểu hiện cúi
ngửa khó không thấy tổn thương thực thể, vùng cột
sông. Không đái dắt, đái buốt hay bí đái- Không sốt,
không có biểu hiện tổn thương phần phụ hay bệnh lý
đại tràng. Sau khi đã khám kỹ, để người bệnh nằm
sấp, hai tay duỗi thẳng xuôi theo thân, tư th ế nằm
thoải mái. Thầy thuốc- lăn tay trên lưng bệnh nhân từ
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trên xuồng khoảng D3 ,D4 xuống dưới thắt lưng, lăn từ
trong ra ngoài liền 3 phút. Tiếp là vờn từ trên xuống
3 phút chặt cũng từ trên xuống, từ trong ra ngoài.
Phát dọc hai bên cơ cột sống và phát giữa cột sống.
Bấm huyệt thận du, đại trường du, trật biên, uỷ
trung. Tiếp đó là nới giãn cột sống khoảng D7,D8Ỉ tay
phải tỳ vào vùng cùng cụt , kéo căng ra từ từ, cuối
cùng là vặn cột sông. Liệu trình một lần từ 20-30
phút, làm từ 1-7 ngày.
Viêm quanh khớp vai: Người bệnh đau vùng
khớp vai, vận động, đưa tay lên hay ra sau hạn chế,
không sốt. Cần chú ý loại trừ hội chứng vai, cánh tay
trong bệnh lý ở phổi (u phổi)
Để bệnh nhân ngồi, thầy thuốc dứng phía sau
cánh tay đau: bắt dầu là xát vùng cổ, vai ra cánh tay;
cổ vai xuống đốt lưng D3,D4. Tiếp theo là day, lăn
vùng cổ vai, sau đó bấm các huyệt như kiên ngoại du,
phong trì, thiên tông, trung phủ, thủ tam lý, kiên
trinh hoặc tí nhu. Tiếp vận động khớp vai nhẹ nhàng
theo cả ba chiều: lên xuống, ra trước, ra sau. Cuối
cùng làm rung khớp vai, thời gian mỗi ngày làm một
lần, mỗi lần 30 phút.
Cắt cơn hen phế quản

Hen phế quản là bệnh khá phổ biến ở nước ta
cũng như nhiều nước trên thế giới. Nguyên nhân và
cơ chế bệnh sinh rất đa dạng, phức tạp, còn nhiều
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điều cần bàn. Việc diều trị tận gốc bệnh hay phòng
ngừa cơn tái phát còn nhiều khó khăn bởi hen phế
quản xuất hiện do rất nhiều yếu tô': ăn uống, mệt
nhọc, tâm thần căng thẳng hay thay đổi thời tiết
nhất là ẩm lạnh. Hen phế quản ban đầu chỉ gây rối

loạn cơ năng dường hô hấp, sau dần xơ dãn phổi,
suy tim phổi

V.V..

Bản chất của người bị hen là

trong tình trạng ngộ độc vì thiếu khí. Dùng thuốc
không tránh khỏi tác dụng không mong muôn như
gây độc cho người bệnh. Trên 80% cơn hen là vừa
và nhẹ hoàn toàn có th ể khống chế bằng xoa bóp

. và day bấm huyệt.
Chẩn đoán hen p h ế quản trong cơn không
khó, tuy vậy cẩn chú ý phân b iệt vđi khò thở do

bệnh ở tim và các nguyên nhân khác: viêm phế
quản cấp, lao, dị vật thanh quản, bạch hầu thanh
quản. Khi đã chẩn đoán đúng cơ hen phế quản,
cho bệnh nhân ngồi trên ghế giải thích cho bệnh
nhân bình tĩnh. Giữ kín gió và â'm nơi làm thủ
thủ thuật. Bộc lộc vùng cổ, gáy và m ột phần lồng
ngực. Dùng ngón cái day từ trên cổ xuống vùng
hai bả vai. Day và phân từ trên xuống, từ trong
ra ngoài, thời gian 7-10 phút. Tiếp theo là dùng

đầu ngón tay cái, đầu ngón tay trỏ bâm huyệt
p h ế du, định xuyễn, đản trung, liệ t khuyết. Thời
gian độ 5-10 phủt, sau dó là phát vùng cể, gáy,
vai, vùng trong xương bả (có huyệt p h ế du), cuối

cùng là vận động khớp cổ.
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Đỉều trị nấc

Người bệnh bị nấc, có tiền sử bệnh lý ở dạ dày,
bệnh ở phổi hay tổn thương đốt sống cổ
(Servicoarthrose) cũng có thể có bệnh ở hệ tim mạch,
cao huyết áp hay một bệnh lý ở trung thất. Cũng có
khi sau phẫu thuật vùng bụng do gây mê kéo dài. Tuy
vậy nhiều khi không tìm được nguyên nhân. Nấc
nhiều gây khó chịu và rất mệt.
Xử trí: để người bệnh ngồi hay nằm sấp, tư thế
thoải mái. Dùng các động tác: xát, miết vùng từ gáy
xuống D10 từ 7-10 phút. Tiếp làm động tác phân từ
trên xuống, từ trong cột sống ra hai bên sườn. Cuối
cùng là bấm huyệt: đản trung, cách du, tỳ du, phế du.
Đỉều trị đái dẩm ở trẻ em:
Các cháu trên 5 tuổi dêm ngủ say đái ra giường
gây ướt chăn đệm là "Đái dầm”. Triệu chứng: thường
ban ngày vẫn chơi bình thường, đêm ngủ mê tưởng là
di đến chỗ hố đái, rồi đái. Khi ướt quần hay chăn mới
chợt tỉnh hay vẫn ngủ yên sáng ra mới biết. Nguyên
nhân có thể có giun kim, tổn thương thần kinh hay
không phát hiện dược bệnh lý nào. Y học phương
Đông thường cho là thận yếu.

Xử trí: cho các cháu nằm sấp. Dùng các động tác:
day, miết hai bên cột sống từ DI đến D2 cho nóng ấm
lên 10-15 phút. Sau đó bấm huyệt thận du, tam âm
giao, thượng liêu.
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Hoặc cho các cháu nằm ngửa, xoa vùng bụng chủ
yếu từ rốn xuống khớp vệ. Tiếp theo là phân cũng từ
rốn xuống. Cuối cùng là bấm các huyệt:
Khí hải, quan nguyên, tam âm giao
Thời gian thao tác 20 đến 30 phút
Chú ý dặn cha mẹ các cháu cho chế độ ăn giảm
nước vào buổi chiều và tối. Nếu có giun kim cần được
chữa tích cực bằng các biện pháp: dù tăm bông thấm
nước tối ngoáy hậu môn các cháu từ 19-20 giờ, liên tiếp
3-5 ngày, 5-6 lần tăm bông. Vệ sinh quần áo, chán màn,
cho tẩy giun bằng đông dược hoặc tân dược.

VỊ TRÍ HUYÊT THEO VÙNG c ơ THỂ
I. ĐẦU, MẶT, CỔ, VAI
1. Bách hội
Trên mạch đốc (là huyệt hội của mạch đốc với sáu
kinh dương)
Vị trí: huyệt nằm trên giao điểm của hai đường:
đường bể dọc cơ thể với đường nối đỉnh cao của hai
vành tai.
Tác dụng: chữa đau dầu, tăng trí nhớ, sa trực
tràng, sa dạ dày, sa tử cung.
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2. Ấn đường

Vị trí: ở điểm giữa đường nối đầu trong cung lông
mày
Tác dụng: chữa đau đầu, cảm mạo
3. Thái dương
Vị trí: chỗ lõm phía sau lông mày, cạnh tĩnh mạch
thái dương, sau ngoài đuôi mắt khoảng l,5cm.
Tác dụng: chữa đau đầu, cảm mạo, đau mỏi mắt
4. Nhân trung
Vị trí: huyệt ở 1/3 trên, rãnh nhân trung
Tác dụng: chữa liệt mặt, ngất choáng (dùng để
cấp cứu).
5. Nghinh hương
Vị trí: ngoài lỗ mũi khoảng 7mm, cách huyệt
nhân trung khoảng l,5cm.
Tác dụng: chữa ngạt mũi, chảy nước mũi
6. Dương bạch
Vị trí: huyệt nằm trên đường thẳng giữa cung
lông mày, cách cung lông mày khoảng l,5cm
Tác dụng: chữa đau dầu vùng trán, sụp mi, liệt
mặt, mỏi mắt, nhìn mờ.
7. Phong trì
VỊ trí: ỏ sau tai, chỗ lõm ở chân tóc, giữa bờ chỗ
bám của cơ thang và cơ ức đòn. chũm vào đáy hộp sọ.
T ác dụng: chữa đau đầu vùng sau gáy, cảm m ạo
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8. K iên tỉnh
Vị trí: chỗ lõm trên vai, trên bờ trên xương bả vai
khoảng 2,5cm
Đường thẳng núm vú trên, gặp đưỜỊig nối mỏm
cùng vai với huyệt đại chuỳ (dưới đô't sống cổ 7).
Tác dụng: chữa đau vai, tắc tia sữa

II. HUYỆT VÙNG BỤNG NGỰC

1. Trung phủ
Vị trí: từ chỗ lồ HI giữa đầu xương cánh tay và
xương đòn đo xuống khoảng 3cm. Trên rãnh giữa cơ
delta cơ ngực.
Tác dụng: chữa đau vai, tức ngực - khó thở, tê bì
cánh- cẳng tay.
2. Ốc ế
Vị trí: trên đường thẳng kẻ qua núm vú, cách bờ
dưới xương đòn khoảng 5cm
Tác dụng: chữa đau trước ngực, đau liên sườn
tương ứng

3. Nhũ căn
Vị trí: ở dưới chỗ lõm, thẳng đường núm vú xuống
ngang liên sườn sáu.
Tác dụng: chữa tức ngực, khó thở, tắc tia sữa,
viêm tuyến vú
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4. Đản trung

Vị trí: huyệt nằm ở giao điểm của hai đường:
đường nối hai núm vú (nam), liên sườn năm (nữ) với
đường giữa xương ức.
Tác dụng: chữa tức ngực đầy hơi, khó thở, ho.
viêm tuyến vú, tắc tia sữa
5. Khí hải
Vị trí: từ giữa rốn đo thẳng xuống 3 cm
Tác dụng: chữa đau bụng dưới, bí đái, đái dầm
V.V.. suy sinh dục, tăng cường sức cho cơ thể.
6. Quan nguyên
Vị trí: cách rốn khoảng 6cm, hoặc trên khớp vệ
4cm
Tác dụng: chữa đau bụng dưới, đái dầm, bí đái.
7. Thiên khu
Vị trí: từ rốn do ngang ra khoảng 3cm
Tác dụng: chữa dau dầy bụng dưới, táo bón,, ỉa
chảy.
8. Quy lai
Vị trí: từ rốn đo ngang ra khoảng 3cm (là thiên
khu) rồi từ đó đo thẳng xuống 6cm
Tác dụng: chữa đau bụng dưới khi hành kinh
9. Nhật nguyệt
Vị trí: huyệt nằm ở đường thẳng núm vú ngang
liên sườn 7.
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Tác dụng: chữa đau đầy tức vùng mạng sườn, đắng
miệng, chán ăn chậm tiêu.
III. HUYỆT VÙNG LƯNG
■

1. Đại chuỳ
Vị trí: chỗ lõm trên đốt sông lưng thứ 1, hoặc dưới
đốt sông cổ 7
Tác dụng: chống mệt, chữa đau đầu, đau vai, gáy,
phối hợp với huyệt khác chữa ho, khó thở.
2. P h ế du
Vị trí: gai đốt sống lưng 3 đo ngang ra khoảng 3cm
Tác dụng: chữa ho, hen, tức ngực, khó thở, đau
thần kinh liên sườn vùng tương ứng
3. Cách du

Vị trí: mỏm gai đốt sống lưng 7 ngang ra khoảng
3cm
Tác dụng: chữa đau tại chỗ, nấc nghẹn, các bệnh
về máu

4. Tỳ du
Vị trí: từ dưới dốt sống thứ 11 đo ngang ra
khoảng 3cm

' Tác dụng: chữa đau lưng vùng tương ứng, đau
bụng, đầy bụng, đau dạ dày...

5. Thận du
Vị trí: dưới đốt sống thứ 14 (thắt lưng hai) đo
ngang ra khoảng 3cm
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Tác dụng: chữa đau lưng, thắt lưng, đau thần kinh
toạ, rối loạn kinh nguyệt, mộng tinh, chân tay lạnh.
6. Đạỉ trường du
Vị trí: dưới đốt sống thứ 16 (thắt lưng bôn) đo
ngang ra khoảng 3cm
Tác dụng: chữa đau lưng, đau thần kinh tọa rối
loạn đại tiện.
7. Hoàn khiêu
0

m

m

Vị trí: huyệt ở chỗ lõm 1/3 ngoài đường nối mếu
chuyển lớn xương đùi với đốt sô"ng cùng 4 (trên cơ
mông).
Tác dụng: chữa đau vùng mông, thắt lưng, đau
thần kinh tọa, teo chi dưới, liệt chi dưới.
8. B át liêu (là tám huyệt trên xương cùng)
Được gọi: thượng liêu, thứ liêu, trung liêu, hạ liêu.
Vị trí:
Thượng liêu: trên lỗ xương cùng thứ nhất.
Thứ liêu: trên lỗ xương cùng thứ hai
Trung liêu: trên lỗ xương cùng thứ ba
Hạ liêu: trên lỗ xương cùng thứ bốn
Có thể kẻ đường nối hai mào chậu. Từ giữa cột
sông đo ngang ra khoảng l,5cm. Từ đó dò xuống 2cm
là huyệt thứ nhất (thượng liêu). Xuống 1,5 là thứ liêu,
xuống l,5cm là trung liêu...
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-

Tác dạng chung của bát liêu là: chữa đau vùng
thắt lưng, đau thần kinh tọa, rối loạn kinh
nguyệt, suy sinh dục, bí đái.

IV. HUYỆT ở TAY
■

1. K iên ngung
Vị trí: khe lồm ngoài vai, khoảng giữa khe hai
xương, sát bờ trước mỏm cùng vai.
Tác dụng: chữa đau khớp, đau tê cánh tay.
2. Thủ tam lý
Vị trí: từ đầu ngoài nếp lằn khuỷu tay đo xuống
3cm.
Tác dụng: chữa đau cánh cẳng tay, đau khớp vai.
3. Hợp cốc
Vị trí: ở chỗ lõm giữa xương bàn của ngón tay cái
và ngón trỏ. Xác định huyệt bằng cách: để nếp gấp
đốt ngón tay cái bên phải lên hô" khẩu của bàn tay
trái, đầu ngón tay cái tới đâu, huyệt tương ứng ở đó.
Tác dụng: chữa đau răng, đau đầu, cảm mạo, liệt
mặt V.V..
V. HUYỆT ỏ CHÂN

1. Tam âm giao
Vị trí: từ đỉnh mắt cá trong đo thẳng lên khoảng
4,5em (3 khoát)
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Tác dụng: chữa thấp khớp, rối loạn kinh nguyệt,
dau bụng khi hành kinh, suy sinh dục, dau dạ dày,
cao huyết áp...
2. Túc tam lý
Vị trí: từ chỗ lõm ngoài xương bánh chè (huyệt
độc tỵ) đo xuống khoảng 4,5cm. Trong chỗ nổi lên của
đường gân lớn ngoài xương ông chân.
Tác dụng: chữa thấp khđp, đau đầy bụng, chán
ăn, chậm tiêu.
3. Phong long
Vị trí: từ đỉnh mắt cá ngoài đo thẳng lên 12cm,
chỗ lõm.
Tác dụng: chữa thấp khớp, người béo bệu, đau tê
chân, tiêu đờm.
4. ủ y trung
Vị trí: giữa nếp gấp ngang kheo chân '
Tác dụng: chữa đau khớp gối, đau thần kinh toạ,
đau thắt lưng. Tê liệt chân
5. Huyết hải
Vị trí: từ đầu mé trong xương bánh chè đo lên
khoảng 3cm
Tác dụng: chữa sưng đau khớp gối, đau tê chân.
6. Thừa sơn
Vị trí: dưới bắp chân, trong chỗ lõm giữa cơ sinh
đôi ngoài và cơ sinh đôi trong.
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Tác dụng: chữa đau bắp chân, đau thần kinh tọa.

Liệt chi dưới
Lưu ý: chúng tôi quy đơn vị thốn (tấc) ra tương
đương l,5cm
Chúng tôi nghĩ làm xoa bóp cho người không
chuyên thì xác định như vậy dễ hơn. Bỏi khi dùng
bàn tay và ngón tay xoa bóp, diện tác dụng rộng' hơn
châm cứu.
Người làm châm cứu cần xác định huyệt theo thôn
(tấc) mới chính xác
Tài liệu tham khảo cho phần huyệt:
- Châm cứu Đại thành của Dương Kế Châu
-

Châm cứu học: viện Đông y xuất bản

KHÍ CỒNG LEÊU
PHÁP
»
A. KHÁI NIỆM
*

-

Khí công là phương pháp tự luyện tập của
người xưa để phòng và chữa một số chứng
bệnh.

Theo quan niệm của y học phương Đông, cơ thể
con người có hai thành phần quyết định sinh mạng sự
sống, dó là khí - huyết. Khí và huyết có quan hệ mật
thiết, gắn bó tác dộng qua lại lẫn nhau.
Khí là thông soái của huyết
Huyết là mẹ của khí
Khí hành (lưu thông) thì huyết hành
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Huyết hành thì khí hành
Khí hoặc huyết thiếu hụt hoặc không lưu thông sẽ
sinh ra bệnh tật cho cơ thể
- Khí công là phương pháp luyện khí, bồi bổ khí
và điều khí lưu thông theo ý muốn
Khí công chia 2 loại lớn
- Nội dưỡng công
- Cường tráng công
B. PHƯƠNG PHÁP LUYÊN TẬP
1. Phương pháp nội dưỡng công
а. Chuẩn bịt
Người tập cần được nghỉ ngơi trước ít nhất là 15
phút. Nơi tập phải thoáng khí, sạch, nhiệt độ không
quá nóng, quá lạnh, quá ẩm thấp, không quá tối hay
quá sáng. Không có mùi uế tạp. Nơi tập cần hạn chế
tiếng ồn, giảm các kích thích gây phân tán tư tưởng
trong lúc tập.
Trước khi bước vào luyện tập, tinh thần cần thư
thái, không quá lo lắng, buồn bực, bồn chồn, không
đói, mệt quá, không ăn no quá.
б. Tư thể tập
- Nằm nghiêng (hình 15)
Người tập nằm nghiêng, tốt nhất là nghiêng phải,
dầu gối cao vừa phải, hai tay hơi gấp về phía trước,
dưới mang tai. Một tay duỗi và úp xuống dùi cùng
bên. Chân dưới hơi co, chân trên duỗi thẳng.
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Hình 15. Cách nằm nghiêng
- Nằm ngửa (hình 16)
Đầu gối hơi cao, duỗi thẳng chân. Hai bàn chân
dựng thẳng. Hai tay đặt tự nhiên bên mình. Cũng có
thể bắt chéo hai bàn chân (hai cẳng chân đè lên
nhau). Bàn tay co tự nhiên để trên bụng

Hình 16, Cách nằm ngửa
- Ngồi (hình 17)
Ngồi tự nhiên trên ghế
(ghế đẩu hoặc ghế tựa), hai
bàn chân dang rộng bằng
vai, đầu gối gấp vuông góc,
ngồi ngay, thẳng xương sống
Chú ý không cúi, ưỡn
ngực hay lệch phải, trái,
thả lỏng hai vai hai bàn
tay đặt trên hai đùi hoặc
dầu gối. Cũng có thể nắm
nhẹ bàn tay đặt trước
bụng.
136

Hình 17. Cách ngồi

Phương pháp tập
- Nguyên tắc và cách thởLúc đầu thở bình thường, có thể nhẩm nghĩ theo
hai thì hít vào và thở ra
Ví dụ:
Hít vào nhẩm nghĩ chữ "Tĩnh"
Thở ra nhẩm nghĩ chữ "Tại”
Sau ít phút, nếu có cảm giác các bắp thịt, khớp
xương từ đầu tới chân đều nới lỏng ra sẽ tiến hành
thở bụng.
Nguyên tắc thở bụng: êm ái, nhẹ, sâu, dài, chậm
lâu. Không qũá gắng sức. Uốn cong vòm lưỡi lên vòm
hầu.
- Có hai cách thở bụng:
+ Cách thở thứ nhất: hít vào, ngừng, thở ra, rồi
lại hít vào, ngừng, thở ra. Hít vào từ từ bụng
dưới phình ra. Sau dó ngừng lại rồi thở ra,
bụng dưới lõm xuống.
Trong lúc tập, toàn bộ suy nghĩ tập trung theo dõi
hơi thở. Nếu cảm thấy không tập trung cần nhẩm
nghĩ chữ tĩnh "Tự mình tĩnhM"Tự": hít vào phình
bụng
Tăng mức thở chậm, sâu, nếu ngừng lâu được thì
sẽ nhẩm nghĩ chữ dài hơn "tự mình yên tĩnh"
+ Cách thở thứ "hai; hít vào, thở ra rồi ngừng.
Sau đó lại tiếp hít vào, thở ra, ngừng. Cách
thở cũng như cách thứ nhất.
C.
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Người tập có thể áp dụng phương pháp thứ nhất.
Nếu không điều khiển nổi nhịp thở như vậy thì tập
cách thở thứ hai.
-

Những chú ý khi luyện tập

Sau khi đã ổn định tư thế nằm hay ngồi rồi, miệng
hơi khép lại, mắt nhắm tự nhiên, có thể hơi hé mở .
Lúc thở ý nghĩ cần tập trung vào vùng rốn "Y thủ
đan điền”. Cũng có thể chú ý vào mệnh môn, dũng
tuyền, đản trung, cần kiên trì luyện nhiều lần mới
giảm phân tán tư tưởng, sẽ tập trung được như ý
muốn. Tập trung tư tưởng để luyện phải tự nhiên,
thoải mái, không gò bó mới kết quả.
d. Chỉ định
+
Chữa một sô" chứng bệnh về tiêu hoá hay đau
bụng, đầy trướng, chậm tiêu, ợ chua, sa dạ dày, táo
bón mạn tính, bệnh đường hô hấp (HPQ, VPQ)
Hay dùng cho người cao huyết áp, suy nhược thần

kinh, táo bón, bệnh đường hô hấp, suy nhược cơ thể V .V ..
2- Phương pháp cường tráng công
a. Chuẩn bị:
V
Cũng giống như phương pháp nội dưỡng cồng
b. Tư thế tập

- Nằm: cách nằm cũng giống "Nội dưỡng công”
- Ngồi: có hai cách ngồi
. + Ngồi xếp bằng đơn (hình 18a): ngồi xếp bằng
tròn (hình 18b): cho một bàn chân bên này vắt
ngửa lên đùi bên kia.
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+ Ngồi xếp bằng kép (hình 18c), ngồi hoa sen (hình
18d): vắt hai bàn chân ngửa lên hai dùi khác.
Khi ngồi phải nhớ ngồi tự nhiên, lưng thẳng, ngực
không ưỡn, không cúi. Hai tay đặt tự nhiên trên đùi
hoặc hai bàn tay nắm nhau nhẹ nhàng đặt vào vùng
bụng dưới.

H ình 18a. xép bằng thường

H ình 18b. Xểp bàng đơn

H ình 18c. Xếp bằng kép

H ình 18d . Ngồi hoa sen
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Đứng: khi đứng hai chân rộng bằng vai, đầu
gối hơi chùng, hai tay nắm trước ngực hoặc
bụng.

ft

-

Tư thế tự do: không theo kiểu nào

c. Phương pháp tập
Có ba cách thd. Nguyên tắc cũng là thở kiểu bụng.

- Phương pháp thở tĩnh: như thở thông thường,
êm ái tuân theo quy luật nhất định, thích hợp
với người già yếu.
-

Phương pháp thở sâu: trên cơ sở thở êm ái,
dần thở nhỏ

Thở sâu, dài và đều đặn. Phương pháp này tốt với
người táo bón, suy nhược thần kinh.
Phương pháp thở ngực: hít vào thì ngực căng
ra, bụng thu nhỏ lại.
Khi thở ra bụng phình ra, ngực thu nhỏ lại. Cách
thở này áp dụng cho người cao huyết áp đã nắm được
nguyên tắc thở.
-

Thời gian luyện tập hít khí công: có thể tập mỗi
ngày một đến hai lần. Mỗi lần luyện tối thiểu 20
phút, có thể kéo dài một giờ (để chữa một chứng bệnh
gì đó).
Ngày có thể luyện từ 2 - 4 hoặc 6 lần. Thời gian

một đợt tập có thể kéo dài 1-3 tháng.
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Khi luyện khí công cần có lòng tin vào tác dụng
của phương pháp, và phải kiên nhẫn. Có thể phối hợp
thêm các phương pháp để đạt kết quả cao như:
+ Phôi hợp với xoa bóp ngù quan
+ Phối hợp với day bấm huyệt, châm cứu
+ phối hợp với thái cực quyền
Ngoài ra còn lưu ý chế độ ăn uống sao cho đủ
chất, lượng, dễ tiêu. Phôi hợp vớimột số thuốc để
chữa các chứng bệnh cấp tính.

ĐÁNH GIÓ
Đại cương
Đánh gió là một phương pháp chữa bệnh của dân
gian dể giải quyết cảm mạo. Người xưa quan niệm
phong là một trong sáu thứ khí hậu khi trái thường
gây bệnh tậ t (phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả). Phong
đứng hàng đầu trong nguyên nhân lục dâm, gây ra
khá nhỉều bệnh chứng thường gặp. Phương pháp đánh
giá có tác dụng tốt với các bệnh ngoại cảm chưa tổn
thương tạng phủ nghĩa là bệnh còn ở biểu, ở kinh lạc.

Người xưa quan niệm "Đánh gió" là đuổi phong tà
ra khỏi cơ thể, phương pháp tương dối đơn giản, an
toàn, được sử dụng chữa sớm phục vụ tại tuyến cơ sở,
cũng là góp phần chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
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Kỹ thuật
'©ánh gió” là tác động một lực vừa lên hai bên
cột sống hay giữa cột sống. Có thể tác dụng trực tiếp
băng tay, cũng có thể thông qua một sô' thuôc hay vật
dụng khác.
Tư thế bệnh nhân có thể nằm hay ngồi, thầy
thuốc đứng bên cạnh hay phía saú người bệnh.
1. Dùng m iếng bạc hay đổng tỉền bằng bạc:
Chà xát lên vùng da cơ hai bên cột sống theo
chiều từ trên xuông. Cũng có nơi luộc trứng, bóc vỏ,
cắm đồng tiền bạc vào giữa, lấy vải sạch bọc ngoài
quả trứng còn nóng xát lên lưng người bệnh cũng từ
trên xuống làm liên tục từ 10 đến 20 phút.
2. Dùng gừng và tóc rối:
Giã củ gừng tươi to, độ bằng ngón chân cái người
lớn, sau dó lấy mớ tóc rối quấn xung quanh gừng,
ngoài cùng cuộn gạc mỏng, rồi chà xát hai bên cột
sống từ cổ xuống tới mông.
Có thể làm rộng ra hai bên khối cơ của lưng và
thắt lưng

3. Dùng gừng tươi, tóc rối tẩm rượu:
Cũng giã gừng bọc trong tóc rối như trên, rồi
nhúng vào chén rượu mạnh 40-60° chà xát như trên,
khô rượu lại tẩm tiếp. Thời gian cũng từ 10-20 phút.
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4. Dùng haỉ đầu ngón tay m ột và haỉ (ngón cáỉ
và trỏ):.
Miết dọc hai bên cột sống từ nhẹ tăng sâu dần
làm cho hai bên cột sống tấy đỏ lên.
ỗ. Dùng lá trầu khôngỉ
Giã nát, tẩm dầu tây xoa xát hai bên cột sống
Ngoài ra cũng có thể phối hợp đánh gió với day
bám một số huyệt như: phong trì, hợp cốc, thái dương,
ấn đường, phế du, thận du.
6. Chỉ định và chống chỉ định
+ Chỉ định
jS

-

Cảm mạo: cảm mạo phong hàn hay phong
nhiệt
#

-

Đau đầu

-

Đau lưng và thắt lưng cấp

-

Đậu
# lào

-

Các trường hợp sốt không ra mồ hôi

+ Chống chỉ định
Không dùng cho người có bệnh nặng ngoài da,
bỏng, mụn nhọt lây lan, mất máu, ra mồ hôi nhiều, ỉa
chảy nhiều.
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DAYHUYÊT
m
Để kéo dài tuổi thọ cần phải kết hợp nhiều biện
pháp, nhiều phương pháp. Mỗi biện pháp, mỗi phương
pháp đều có phần sở trường và sở đoản. Chúng tôi
giới thiệu hhiều phương pháp để mỗi người tự chọn
cho thích hợp với điều kiận hoàn cảnh của mình.
1. H uyệt bách h ội
VỊ trí: nằm ở giao điểm của hai đường: đường bổ
dọc cơ thể và đường nốì đỉnh của hai vành tai.

Kỹ thuật: dùng đầu ngón tay trái day vùng Đại tín
môn (là vùng thóp) từ trái sang phải. Tay phải day
huyệt Bách hội 2 tay lăn cùng một lúc. Làm từ 87 đến
143 lần.
Chú ý dùng lực tự nhiên, day đều, chậm, nhẹ
nhàng

Tác dụng: vì đầu là chủ toàn thân, là nơi hội tụ
của dương khí và của các mạch nên day Bách hội có
thể duy động sức của khí huyết toàn thân, trừ bệnh
tật, kéo dài tuổi thọ.
•

7

«

2. H uyệt nhĩ m ôn
Vị trí: ở chỗ lõm trước nắp nhĩ bình
Kỹ thuật: d ù n g gốc 2 b à n ta y day vào v ù n g h u y ệt
5 ngón tay chếch sau ôm lấy đầu.

144

Tác dụng: day như vậy sẽ kích thích kinh thận,
làm tăng thính lực, sáng mắt.
3« H uyệt dồng tử liêu
Vị trí: từ đuôi mắt đo ra khoảng 7/10cm
Kỹ thuật: dùng gốc hai bàn tay ấn lên huyệt, rồi
day từ trong ra ngoài 81 lần. Lực day tự nhiên và đều.
Tác dụng: day để thanh nhiệt can đởm trừ ứ trệ,
giúp cho mắt sáng, tăng cường tinh khí.
4. Huyệt tình minh
Vị trí: cách đầu trong mi mắt hai ly
Kỹ thuật: dùng dầu ngón trỏ hoặc ngón giữa, tay
bên nào day mắt đó. Day đều từ trong ra ngoài 81
lần. Day đều, mềm mại, tự nhiên.
Tác dụng: người xưa quan niệm mắt là nơi tập
trung kinh khí của lục phủ ngũ tạng, tập trung tinh
khí và thần khí. Day tình minh có tác dụng tăng thị
lực. Thị lực tốt thì tinh thần được cải thiện.
5. Huyệt th iên trụ
m

m

m

m

•

Vf trí: ở chỗ trũng giáp chân tóc gáy, dưới xương
chẩm và đốt sống cể 1 đo ra khoảng 2,5cm.
Kỹ thuật: dùng tay trái day huyệt bên trái từ trái
qua phải. Sau đó dùng tay phải day huyệt bên phải từ
phải qua trái. Mỗi bên 45 lần. Day đều và tự nhiên
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Tác dụng: thanh phế, thư can đởm, tinh thần ổn
định, chữa ho và cảm mạo. Tăng sức cho cơ thể, kéo
dài tuổi thọ.
#
6. H uyệt nhân trung phối hợp với huyệt th iên trụ

Vị trí: huyệt nhân trung ở 1/3 trên rãnh nhân trung
Kỹ thuật: dùng đầu ngón trỏ tay trái day huyệt
Nhân trung từ trái qua phải. Dùng ngón giữa tay phải
day huyệt thiên trụ từ phải qua trái. Cũng day 81 lần,
lực day vừa phải, tự nhiển, đều.
7. H uyệt nha
% quan
%

Vị trí: ồ gồc lõm xương hàm dưới, dưới tai khoảng
l,5cm
Kỹ thuật: dùng gốc 2 bàn tay ấn huyệt nha quan,
day từ phía sau ra phía trước 81 lần. Lực day đều tự
nhiên.
Tác dụng: là m khoẻ ră n g lợi, kích th íc h t i ế t nước
bọt, ăn ngon
8. H uyệt ch iên trung (đản trung)
Vị trí: ở trên giao điểm dường giữa xương ức với
đường nối 2 đầu núm vú (ngang liên sườn 5)
Kỹ thuật: dùng lòng bàn tay trái day từ trái sang
phải, rồi lại từ phải sang trái, tổng cộng làm 81 lần.
Day với lực vừa, đều tay.
Tác dụng: day vùng huyệt này chữa các trường
hợp đầy tức ngực, khó thở, nôn, nấc, ợ hơi, tăng
cường chân khí, cơ thể khoẻ mạnh.
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9. H u yệt th ận du

Vị trí: nằm cách giữa đốt sống thắt lưng 2-3 ra
khoảng 2cm. Hoặc kẻ đường vòng từ rôn vòng ra sau
lưng, huyệt cách gai cột sông 3cm
Kỹ thuật: dùng cả bàn tay trái, day từ phải sang
trái. Dang tay phải xoa bụng dưới từ trái qua phải, 2
tay làm đồng thời 81 lần. Lực day vừa phải tự nhiên.
Tác dụng: day vùng thận có tác dụng dưỡng tinh,
lưu thông khí huyết. Xoa bụng dưới, làm ấm hạ tiêu,
giúp dại tiểu tiện điều hoà. Động tác này giúp cơ thể
cường tráng, kéo dài tuổi thọ.
10. Huyệt hoàn khiêu (ẩn cốt)
Vị trí: chỗ lõm của 1/3 ngoài đường nối từ mấu
chuyển lớn xương đùi vứi mỏm gai đốt cùng 4, huyệt
trên vùng mông.
Kỹ thuật: nắm hai bàn tay ngón trỏ và ngón cái
tạo thành lỗ tròn đặt vào vị trí huyệt. Day từ ngoài
vào trong 81 lần. Dùng lực tự nhiên, mềm mại.
Tác dụng: táng lưu thông khí huyết vùng mông,
tăng kích thích thận, táng lực cho hai chân.
11. H uyệt huyết hải
Vị trí: từ bờ trên xương bánh chè đo lên khoảng
l,5cm, từ đó đo vào trong đùi 3cm
w

K ỹ thuật: dùng dầu ngón cái tay trái day huyệt

chân trái, tay phải day huyệt chân phải. Hai tay làm
đồng thời, lực đều nhau.
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Tác dụng: kích thích tăng huyết áp, giúp huyết

táng lưu thông
Theo lý luận: huyết hải là bể của huyết. Trong cơ

thể khí huyết đủ và lưư thông thì cơ thể sẽ khoẻ
mạnh. Khí lưu thông thì huyết mới lưu thông, ngược

lại huyết có lưu thông thì khí mới lưu thông.
Day huyết hải có tác dụng tăng huyết và giúp lưu
thông khí huyết, giảm đau nhức xương khớp, tăng lực
toàn thân.
12. H uyệt thừa sơn (nội trụ, trường sơn)
Vị trí: chỗ lõm giữa hai cơ sinh đôi ngoài và sinh

đôi trong, ở dưới bắp chân.
Kỹ thuật: dùng đầu ngón tay cái hoặc ngón tay
trỏ, tay bên nào day huyệt bên đó, day 81 lần. Hai
tay làm đồng thời lực vừa phải.
Tác dụng: cũng có tác dụng tăng lưu thông khí
huyết, thư cân hoạt lạc, chữa đau thần kinh hông, đau
tê chân.
13. H uyệt tấ t nhãn
Vị trí: ngồi để chân vuông góc, huyệt chỗ lõm
trong, dưới khớp gối.
Kỹ thuật: dùng đầu ngón tay cái, tay bên nào day
huyệt bên đó. Hướng day từ ngoài vào trong 81 lấn
Tác dụng: chữa đau mỏi khớp gối, đi lại dễ dàng
*
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14. H uyệt d ũ n g tu yền
Vị trí: gan bàn chân chia ba phần, huyệt ở giữa
dường 1/3 phía ngón chân, chỗ lõm gan bàn chân

Kỹ thuật: dùng đầu ngón cái tay trái day cho
huyệt ở chân phải và tay phải day cho chân trái.
Cũng day 81 lần. Dùng lực ấn vừa phải tự nhiên
Tác dụng: đây là huyệt có tác động vào thận,
tăng công năng của thận, có giá trị phòng và chữa
bệnh, tăng sức nóng cho cơ thể, phòng chữa đau lưng
mỏi gối, kéo dài tuổi thọ.
Toàn bộ 14 huyệt day đều hàng ngày. Ngày có thể
day từ 1-2 lần
Khi day chú ý tập trung vào hơi thở, không phân
tán tư tưỗng, day đều tự nhiên, thở đều, chậm, sâu.
Mỗi phương pháp tập đều có tác dụng nhờ sự kiên trì
và đều đặn.

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP

LUYÊN
TẬP
HÍT THỞ
•
»
Phương pháp này có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi,
mọi giới nhưng thích hợp hơn vẫn là người có tuổi và
giới nữ. Động tác tập dơn giản, không cần trang bị
dụng cụ hay chỗ tập cầu kỳ, có thể tập ở mọi nơi
Yêu cầu: tập ở nơi thoáng, sạch, không có mùi ô
uế. Người tập phải tập trung tư tưởng vào động tác.
Tập dần quen và thành phản xạ, 10 dộng tác làm liên
tục, trình tự từ 1 đến 10. Cách thở sâu, đều, tự nhiên, .
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chỉ tập trung vào hơi thở, không suy nghĩ khác trong
lúc tập. Mỗi ngày tập 1 lần vào buổi sáng mới ngủ
dậy. Cũng có thể thêm 1 lần trước lúc đi ngủ, những
ngày dầu tập 30 phút sau tăng dần.
1. Nắm tay thở
-

Hai chân đứng rộng bằng vai, nắm hai bàn
tay, lòng bàn tay hướng về phía sau, dầu ngón
tay cái để sát đùi.

-

Hít thở bụng: hít vào làm bụng dưới cáng, thở
ra tay nắm chặt. Hít vào lần 2 hai tay vẫn
nắm chặt. Thở ra lần hai tay nắm chặt hơn,
làm từ 5-10 lần.

H
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19. N ắm tay thở

2. Ấn tay h ít thở

Hai chân đứng rộng bằng vai, 2 bàn tay ấn xuống
các ngón hướng ra ngoài, các đầu ngón hơi cong lên,
lòng bàn tay ở phía dưới.
Hít thô như trên, khi thở ra, ấn hai bàn tay xuống,
chân thẳng (không cong) toàn thân rung động theo, khi
hít phải giữ trạng thái căng thẳng. Khi thỏ ra lần 2, hai
tay ấn mạnh xuống hơn các ngón tay vẫn hơi cong toàn
thân rung manh hơn. Tập từ 5-10 lần.

H ình 20. Ẩn tay hít thở
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3. N âng tay h ít thở
Đứng như trên, hai tay giơ ngang, lòng bàn tay
hướng lên trên Hít khí cho bụng dưới căngf thở ra hai
tay như nâng vật gì nặng trong lòng bàn tay. Cứ mỗi
lần thở ra, động tác nâng càng mạnh, người tập sao
cho có cảm giác vật nâng ngày càng nặng hơn. Làm

H
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21. N âng tay h ít thở

4. Đỡ bàn tay h ít thở

Tư thế tập như trên, hai tay dang thẳng, cổ tay
vênh lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, bàn ngón tay
ưỡn cong. Đầu các ngón gắng uốn về phía đầu, tạo
thành tư thế dỡ hai bàn tay. Cũng hít thở như động
tác trên. Mỗi lần thở dùng hai bàn tay đỡ mạnh ra
phía ngoài như động tác đẩy, toàn thân căng ra. Mỗi
lần thở sau, lực đỡ như mạnh hơn, đỡ càng mở ra.
Làm từ 5-10 lần.

H ình 22. Đỡ bàn tay hít thở
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5. Khép bàn tay h ít thở
Tư thế tập như trên. Hai bàn tay úp vào nhau, để
trước ngực, hai ngón cái để sát ngực (như tư thế chắp
tay). Hít thở vào, hai khuỷu tay giữ cân bằng, hai .bàn
tay từ từ tách ra hai bên đưa lên cạnh ngực. Thở ra,
hai tay dần dần khép lại như cũ. Làm dộng tác theo
nhịp thở. Hít thở từ từ, nhẹ, ôn hoà, đều. Làm từ 5
đến 10 lần

H
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23. Khép bàn tay h ít thở

6. Đỡ trên , duỗi dưới, k ế t hợp h ít thở

Người tập bước chân trái sang trái, tạo thành
hình cung phía trái. Chân phải dứng thẳng, người để
thẳng tự nhiên. Tay trái dơ lên, lòng bàn tay hướng
lên trên, tay phải duỗi tự nhiên xuống bên phải. Bàn
day duỗi thẳng, ngón tay hướng xuống dưới, lòng bàn
tay hướng vào đùi. Vị trí người tập trong quá trình
tập không thay đổi. Hít vào tay trái đỡ mạnh lên
trên, tay phải duỗi xuổng như kéo hai tay ra, toàn
thân căng. Làm 20 lần. Sau đó để thả lỏng tự nhiên.
Tiếp theo bước hình cung bên phải. Làm động tác đó
bên trên duỗi xuống bên dưới. Tập giống như trên

H ình 24. Đỡ trên, duỗi dưới, kết hợp hít thở
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7. Đứng lên , ngồi xuống k ết hợp thờ
Người tập đứng thẳng, hai chân cách nhau 1/3
mét. Hai tay từ dưới đưa thẳng lên trước, hai tay hơi
cong tự nhiên, lòng bàn tay hướng lên trên sau đó lật
ngược xuống để người từ tư thế dứng thẳng từ từ ngồi
xuống, sao cho đùi song song với mặt đất. Sau đó lật
bàn tay hướng lên trên đứng từ từ dậy. Khi hai tay
nhấc lên thì hít vào. Khi úp bàn tay ngồi xuống thì
thở ra. Làm động tác này 5 đến 10 lần

\

Ế
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Hình 25. Đứng lên ngồi xuống, kết hợp hít thở
•
*
•
4

•

8. Cong người hít thở
Người tập hai chân đứng
rộng bằhg vai, hai tay để ở
phía sau, bàn tay phải nắm
chặt, tay trái cầm cổ tay phải.
Hai chân chùng xuống, hít thở
phần bụng, hít vào cho bụng
dưới căng ra, co lại như tư thế
nhin đai tiên, thót hâu môn
lại. Làm 5 đến 10 lần
«

9

•

/

•

H ình 26. Cong người

hít thở
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9. Cúi xuấng h ít thở
«
Người tập hai chân đứng rộng bằng vai. Phần
thân trên từ từ cúi xuống tạo góc 90° hai tay thõng
xuống, hai vai thả lỏng. Lòng bàn tay hướng vào
trong. Đầu ngón tay chúc xuống dưới. Thả lỏng hai
tay. Thở hít vào khi thẳng dứng. Thở ra khi gập
người xuống. Làm 5 đến 10 lần.
.

Hình 27, Cúi xuống hít thở
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10. Quay người h ít thở

Người tập hai chân đứng rộng bằng vai. Kỹ
thuật chân trái bưđc 1 bước dài, bẻ người kéo theo
hướng trái về phía sau. Tay trái để sau lưng, lòng
bàn tay hướng ra bên ngoài. Tay phải uốn cong để
trước trán, lòng bàn tay cũng hướng ra ngoài, bàn
tay cách trán khoảng 12cm. Mắt nhìn gót chân, gót
chân để sát đất.
Tạo hình cung về trái, người quay về phía trái.
Lưng cong thở ra để trọng lượng cơ thể dồn vào gót
chân phải. Sao cho độ vận của lưng tăng dần. Hít
thở bằng bụng.
Sau đó chuyển người sang phải, tập tiếp như trên,
làm từ 5-10 lần.

H ình 28. Quay người hít thở
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NHỮNG Đ IỀ U CẦN CHÚ Ý TRO NG
SIN H HOẠT
LU Y ÊN
T Ậ* P
•
*
1. Thời gian tập lu yện
Nên tập luyên vào buổi sáng sớm chưa ăn gì và
trước lúc di ngủ, sớm hoặc muộn hơn khoảng 30 phút.
Không nên quá lâu, tối đa không tập quá 1 giờ, không
nên miễn cưỡng tập lúc mệt mỏi quá. Sau khi tập
phải thu nhận được cảm giác thoải mái, huyết mạch
vận hành thông thoát, thở hít tự nhiên làm chủ yếu.
Thời gian mới tập, lúc đầu từ vài phút dần dần táng
đến không quá một giờ. Chọn nơi không khí trong
lành để tập luyện, địa điểm yên tĩnh, có thể tập luyện
trong nhà ngoài trời đều được, không nên ở nơi có gió
lùa, không kể mùa đông hay hè, trời nắng hay trời
mưa, nên kiên trì tập luyện không nên gián đoạn.
2. Ãn uống
Thông thường ăn uống để làm cho cơ thể được
khoẻ mạnh là ăn vào một thời gian nhất định, và có
đủ các thành phần dinh dưỡng. Ản ít hoặc nhiều quá
sẽ tổn hại dến thân thể, ăn uống không có giờ giấc
thì ảnh hưởng đến bộ máy tiêu hoá. Những người đau
yếu thường không ăn được nhiều, thể trọng tự nhiên
bị giảm.
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Sau khi tập luyện quen sẽ ăn được nhiều hơn và
trọng lượng cơ thể tăng. Người bình thường khoẻ
mạnh mỗi ngày ăn ba bữa. Những người đau dạ dày,
ruột, mỗi ngày nên ăn 6 lần. Lần thứ nhất sau khi
luyện tập ăn bữa sớm, nên ăn thức ăn nhẹ dễ tiêu;
lần thứ hai lúc 10 giờ sáng, ăn một chút thức ăn khô;
lần thứ ba ăn cơm trưa; lần thứ tư lúc 4 giờ chiều ăn
một chút thức ăn khô; lần thứ năm lúc 7 giờ tối ăn
cơm tối, lần thứ sáu sau khi luyện tập ăn thức ăn
loãng. Lúc ăn không nên ăn quá no.
Những người tập luyện do phải hoạt động toàn
thân, bộ máy tiêu hoá cũng hoạt động tốt, do đó cần
phải được dinh dưỡng đầy đủ mới có thể làm cho thân
thể khoẻ mạnh
lên được.
■
#
3. Trang phục
Những người suy yếu, mặc ít quần áo thì bị dễ bị
cảm lạnh do đó thường mặc áo quần nhiều. Hợp lý
nhất là nên mặc làm sao không cảm thấy lạnh và
không quá ấm, chất liệu áo quần chọn loại vải mểm
mại, may rộng rãi, không nên bó chặt cơ thể. Lúc tập
luyện nên cỏi bỏ áo ngoài, nếu như cơ thể ốm yếu
hoặc trời quá lạnh, nên tập vài động tác trước, rồi sau
đó mới cởi áo ra. Sau khi luyện tập xong cần phải
mặc ngay áo vào. Nếu như quần bị ướt do mồ hôi
thấm ra, cần phải thay ngay áo quần khô ráo nếu
không sẽ dễ bị cảm lạnh.
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Giầy dép, bít tất, mũ, thắt lưng không nên mang
quá chật hoặc quá rộng. Chật quá có hại đến việc lưu
thông khí huyết, rộng quá khó sử dụng trong lúc
luyện tập.
4. Tính tình
Người bệnh do can hư hoả vượng, tính tình
thường bị căng thẳng. Phải có ý thức tự mình kìm
chế, nếu như thấy có sự việc gì không thể nhẫn nại
được, thì cũng phải thấy được việc khôi phục sức khoẻ
là cần thiết, dần dần sẽ nguôi đi. Muốn dưỡng bệnh
tốt, nhất thiết là phải lạc quan, mới mong muốn khôi
phục sức khoẻ sớm được. Trải qua thời gian luyện tập,
tính tình sẽ trồ nên trầm tĩnh, có nghị lực trước mọi
biến cố của các sự việc.
5. Chuẩn bị tư tưởng
Người bệnh theo đuổi tập luyện thể dục, trước
tiên cần có lòng tin, phải chuẩn bị tư tưởng tập luyện
lâu dài. Có lòng tin và kiên trì tập luyện, nhất định
sẽ có khả năng khôi phục sức khoẻ, chữa khỏi bệnh
tật. Nhưng cũng không nên cho rằng ở phương pháp
này chỉ cần tập vài ngày đã có công hiệu ngay.
Những tư tưởng này sẽ làm dao động lòng tin, sinh ra
chán nản, không chịu luyện tập đều đặn, cần phải đề
phòng những yếu tô" này.
Thông qua luyện tập thể dục, sau khi đã có công
hiệu, cảm thấy sự cần thiết phải tập luyện liên tục, mới
có thể chữa khỏị được bệnh tật một cách căn bản.
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6. P hụ chú
Khi mới b ất đầu tập luyện, những ngày đầu cảm

thấy mệt mỏi, cơ bắp bị đau nhức, nhưng không sao
cả. Đó là do trong quá trình tập luyện các bộ phận
trong cơ thể ở vào tình trạng chưa thích nghi được mà
thôi, đòi hỏi phải luyện tập kiên trì và liên tục, người
bệnh sẽ thấy hết đau mỏi, sức khoẻ dần dần tăng lên.
Hồi xuân bảo vệ sứ c khoẻ
Chuẩn bị dộng tác: hai dùi mở rộng ra ngang tầm
vai, đầu ngay thẳng, mắt nhìn bình thường, thở tự
nhiên, đứng thoải mái toàn thân thả lỏng thượng hư,
hạ thực. Thượng hư tức là từ rốn trở lên, phần trên
thân thể yêu cầu mềm, linh hoạt, tựa như không có
cảm giác gì, không thấy có vật gì, không linh cảm.
Hạ thực là từ rốn trở xuống bộ phận thân thể phần
dưới yêu cầu là thực, tựa như sung khí lực, nộ khí dầy
đủ, có cảm giác, việc này cùng khí động tức là ngực
hư, bụng thực. Khí chìm sâu xuống đan điền, ý tư
cũng như thế. Ý tư phải yên tĩnh, bài trừ nghĩ ngợi
lung tung, làm cho trạng thái thật yên tĩnh, tức là tư
tưởng nhập tĩnh, đồng thời ý tư giữ ở dan điền; đan
điền chính là vùng rốn bụng.
Ý tư đan điền đến mức độ giữ ý niệm hoạt động
toàn vẹn tập trung ở bộ phận rốn bụng, có như thế
mới có tác dụng làm cho khí mạnh trung hoà, tăng
cường công năng của tỳ vị, xúc tiến việc tiêu hoá và
công năng cũng dược cải thiện.
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CÁCH GIỮ SỨC KHOẺ^THEO
Y HỌC CỔ TRUYỀN
Thế kỷ XVI nước ta có vị lương dược nổi tiếng là
Hoàng Đôn Hoà. Ông đã kế thừa các danh y đời trước
tìm ra nhiều vị thuốc giúp cho đời.
Hoàng Đôn Hoà sống trong cảnh nội chiến, nhà Mạc
cướp ngôi nhà Lê, nhân dân đói nghèo cực khổ. Ông
đã tìm ra phương pháp luyện tập để giữ gìn sức khỏe.
Đó là phương pháp dưỡng sinh - phép thở khí công.
Trong tác phẩm "Hoạt nhân toát yếu" ông viết:
”Cái then máy biến hoá của trời đất được chạy đều
cũng không ra ngoài hai chữ Hô hấp”.
"Sự thố hít thường được điều hoà giữa khoảng
tâm và thận thì khí lưu thông được thuận, nguyên
khí được vững vàng. Thất tình (mừng, giận, lo,
nghĩ, buồn, sợ, kinh) không bốc lên, trăm bệnh
không chữa cũng tiêu tan.
Một trong pho sách cổ của y học phương Đông là
Nội kinh, có ghi: "Âm khí của người ta dược tỉnh thì
thần yên, động thì tiêu vong". Danh y Hoàng Đôn
Hoà kết luận: "Cho nên việc nuôi dưỡng khí ở trong
phải có công phu, coi trọng cốt ở chữ tình vậy".
Phép điều hoà hơi thở, quán triệt tam giáo là:
+ Thích giáo (Đạo phật Thích ca)
+ Đạo giáo (Tu dưỡng theo Lão tử)
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+ Khổng giáo (Theo giáo dục của Khổng tử)
Hơi thồ được điều hoà thì tâm được yên định
"Chân khí qua lại bình thường thì có thể giành được
sự phú tính tự nhiên của trời đất".
Quan Sơ môn Vương long khê nói: "Đời xưa những
bậc chí nhân chỉ thồ mà không ngủ, gọi là Hối nhập '.
"Thở vào buổi tối, tai không nghe tiếng gì, mắt
không trông thấy vật gì, tay chân không động đậy,
tâm không lo nghĩ gì, tựa như vùi bếp để giữ lửa.
Lúc đó nguyên thần và nguyên khí của tiên thiên
ôm ấp nuôi nhau, Chân ý liên miên, đóng mở tự
nhiên, hoà mình trong cõi hư không, có thể sông
mãi với cõi hư không được".
Lý Đông Viên là danh y của Trung Quốc viết:
"Nửa đêm thu tâm niệm, ngồi yên lặng một chốc đó
là rất cần cho nguyên khí phát sinh và chu lưu khắp
thân thể".
"Tích thần sinh ra khí. Tích khí sinh ra tinh"
"Luyện tinh để hoá khí. Luyện khí để hoá thần"
Người xưa khuyên những người khó ngủ, nên tập
đếm, đếm hơi thở, như vậy làm tâm không tán loạn.
Đến khi nào tâm tư và hơi thồ đã dựa theo, tất cả
mọi ý nghĩ không có nữa thì ngừng đếm.
Cách luyện thở: giờ Tý, giờ Ngọ, giờ Mão hoặc giờ
Dậu ngồi trên giường yẽn tĩnh, ngay ngắn. Cởi áo, nới
thắt lưng, giữ thân thể ngay thẳng thoải mái, ngồi
khoanh rộng hai chân, nhắm mắt nhìn ngắm xuống
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rốn. Không lo nghĩ để thở theo ý mình. Luồng đi
luồng lại giữa tâm và thận (chớ vội vàng, chớ chậm

chạp), để tự nhiên. Thời gian bằng thời gian cháy hết
1 que hương. Khi thấy hơi thd giữa miệng và mũi thở
ra hít vào nhẹ nhàng, ngồi tiếp thời gian cháy hết
que hương thứ hai. Thấy hơi thở ở miệng và mũi ra
vào như không có, bấy giờ sẽ duỗi chân, mở mắt. Rồi
di vài bước, lại vào giường ngủ chớ có bực tức giận dữ,
ảnh hưởng dến công phu luyện tập. Tập liền hai
tháng sẽ thấy khoẻ.
Sách Nội kinh ghi: "Tâm tư yên tĩnh hư không
tâm tư yên tĩnh lặng lẽ không ham muôn mưu cầu
gì, thì chân khí cùng theo đó mà điều hoà, tinh
thần giữ vững được ở trong, bệnh tật còn đâu mà
đến đươc
♦ nữa”.

Sách Thai tức nói: "... biết giữ được thần khí thì
có thể sống lâu được", "giữ được tâm tư yên định
không mưu cầu gì để nuôi dưỡng thần khí”. Thần khí
đi là khí đi theo, Thần khí ở là khí ở. Nếu muốn sống

lâu, thần khí phải cùng ở lại".

Tiên kinh nói: "Người ta

ở

giữa khí trời như cá ở

trong nước, cá không có nước trong một khắc là chết*
Người ta không có khí trong một khắc cũng chết.
Thần là tính người, khí là sinh mệnh- Thần không
chạy ngoài thì khí được yên định".
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Lý Đông Viên nói: "Khí là ông tổ của thần, Tinh
là con của khí. Khí là cuống rễ của tinh thần".
Tang Du Tử nói: "Tinh là do khí hoá ra mà thần tựa
vào đó, nguyên khí đầy đủ thì tinh thần ắt đủ vậy".
Lo lắng dấy động ở trong thì sự hiểu biết trí khôn
nhân dó mà kém dần, khí cũng có thể không tới được.
Thần ví như mẹ, khí ví như con, thần có thể gọi được
khí (như mẹ gọi được con). Sách Linh khu có viết:
không có khí ra vào thì thần cơ cũng bị hoá diệt,
không có khí lên xuống thì khí lập cũng bị nguy
khốn. Gốc ở trong gọi là thần cơ, gốc ở ngoài gọi là
khí lập, khí ngừng tin sự biến hoá dứt. Cho nên
không có khí ra vào thì không có sự sinh trưởng,
tráng, lão; không có khí lên xuống thì không có sinh
trưởng, hoá, thu, tàng.
Khí của hậu thiên và khí của tiên thiên cùng một
nguồn gốc mà khác tên. Lấy tiên thiên luyện hậu
thiên chế hoá nhau thành thần tiên.
Sách Hoàng Đôn Hoà có ghi: "Người biết dưỡng
khí thì bước đi phải khoan thai mà vững vàng, đứng
phải yên định mà kính cẩn, ngồi phải ngay ngắn mà
thẳng thắn. Tiếng nói phải êm dềm mà điều hoà".
Người xưa cũng dạy cách luyện khí như sau:
Thở có 4 trạng thái:
1.
Hít thở mà có là thở gió, không phải thở tức,
giữ lối thở gió thì tách mất khí.
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2. Hít thở mà trong mũi sít là thở suyễn, không

phải thở tức giữ lối thở suyễn thì khí kết.
3. Hít thở không có tiếng, không trệ, ra vào có

dâu vết lềl thở khí không phải là thở tức, giữ lôi thở
khí này thật mệt nhọc.
4. Gọi là thỏ tức là hít thở không có tiếng, không
trệ, nhẹ nhàng như không có ra, không có vào, dài

đài lìm lịm. Tâm thần không còn vương vất với ngoại
cảnh xung quanh, không có mình mà không có người,
thần và khí dựa vào nhau đó là cách thở tức. Khi thở
tức đã thành nhịp điệu, không cần bận tâm điều hoà,
thần trở về với bản vị của mình.
Người xưa cũng nói: Phàm khí tâm của người được
yên tĩnh, tinh thần thoải mái. Tinh thần thoải mái
thì sinh hạnh phúc. Một cách nữa: Muốn giữ sức khoẻ
cần thường xuyên chải tóc, xoa vuốt mặt nhiều, che
kín ngực, tai ngưng, miệng thường xuyên mím, răng
thường gõ vào nhau.
Cách luyện thở khác: Hít vào để đem khí về phía
rốn. Đem khí nuốt xuống là để thuỷ hoả gặp nhau.
Khi tập có thể ở thế nằm hoặc ngồi, đứng:
-

Cong lưỡi lên vòm để cho nước bọt chảy ra đầy
miệng

-

Nuốt dần nước bọt xuống sao cho có tiếng "ực",

"ực"
9
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Trong khi nuốt thì hút khí vào qua mũi, đồng thời
cho ý nghĩ đưa nước xuống đan diền (dưới rốn 1 tấc 3
phân) giữ hơi 1 lát. Sau đó đưa theo hạ bộ nhẹ nhàng
như cảm giác nhịn ỉa dùng ý đưa khí xuống vùng
xương cùng, rồi dọc lên hai bên cột sống tới ngọc
chẩm (phía trên gáy, chỗ gối đầu) dẫn tiếp khí vào
trong đầu rồi lên nê hoàn (giữa hai cung lông mi) thở
ra. Hết vòng lại bắt đầu. Kiên trì luyện trong 2 tháng
sẽ thấy người mạnh khoẻ, ăn ngon, ngủ yên, tinh
thần thư thái. Người xưa cho cách thở này là lấy thuỷ
tưới vào gốc thiêng của sinh mệnh, làm tâm yên tĩnh.
Mọi phương pháp luyện tập đều tốt, khi có sự
luyện tập đều đặn, đúng sức và trước hết là luyện khí.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI
sử DỤNG ĐÔNG ĐƯỢC
Thuốc YHCT là những bộ phần của thực vật, động
vật, khoáng vật đã được qua nhiều đời sử dụng, thực
tiễn có tác dụng phòng chống được những chứng bệnh
nhất định.
Cách chẩn đoán bệnh theo YHCT thường là
chứng bệnh, hội chứng bệnh hay 1 chức năng của
tạng phủ nào đó bị rối loạn. Điều này rất quan
trọng trong cách sử dụng thuốc liên quan đến
phương pháp điều trị.
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Thí dụ:
-

Bệnh ở ngoài nông (biểu) hay đã vào sâu bên

trong (lý)
-

Bệnh mớỉ mắc hay bệnh đã lâu

-

Sức chống đỡ của cơ thể khoẻ mạnh hay yếu.
Đó là bệnh thực hay hư chứng - Bản chất của

bệnh là nóng (nhiệt) hay lạnh (hàn)
-

Hoặc chẩn đoán là tỳ vi hư hàn, là can hoả

vượng V.V.. Thận âm hư...
Cho nên thuốc cũng được chia ra theo tứ khí
và ngũ vị, để có tấc dụng với những chứng bệnh
nhất định
Tứ khí là: Hàn, Nhiệt, ôn lương (lạnh nóng, cay,
mát)
Ngũ vị là: Vị cay (vào phế tán)
Vị mặn (vào thận và làm mềm)
Vị đắng (vào tâm để làm mát)
Vị chua (vào can để thu liễm)

Vị ngọt (vào tỳ để bồi bổ)
Việc chẩn đoán bệnh và chỉ định thuốc quan

hệ đến khỏi đỡ, đến việc làm cho bệnh nhẹ hay
nặng thêm.
Sách xưa đã tổng kết nếu dùng nhầm thuốc:
-
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Nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng (bệnh nhiệt lại
dùng thuốc nóng sẽ phát cuồng)

-

Hàn ngộ hàn tắc tử (bệnh hàn lại dùng thuốc
lạnh sẽ chết)
Cách tác dụng của thuốc được chia ra:
+ Thăng: đưa lên tác dụng ở phía trên
+ Giáng: đưa xuống
+ Phù: đưa ra bên ngoài
+ Trầm: tác dụng sâu bên trong
Bệnh trong sâu mà dùng thuốc tác động ỏ ngoài
nông là không kết quả và ngược lại bệnh ngoài nông
mà dùng thuốc trong sâu thì không tác dụng, bệnh ở
nửa trên cơ thể mà dùng thuốc tác dụng ở dưới là
kém hiệu lực.
Thuốc được chia theo nhóm theo tính chất tác
dụng của thuốc
- Thuốc giải biểu chữa bệnh khi tà còn ở nông
chưa tác động vào sâu
- Thuốc thanh nhiệt, dể chữa người có nhiệt
* Thanh nhiệt
• lai
» chia ra:
+ Thanh nhiệt
# tả hoả
+ Thanh nhiệt giải thử (nắng)
+ Thanh nhiệt táo thấp
+ Thanh nhiệt lương huyết
+ Thanh nhiệt giải độc
- Thuốc ôn trung (khu hàn)
- Thuốc thẩm thấp lợi tiểu
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-

Thuốc trục thuỷ

- Thuốc tả hạ
-

Thuốc hoạt huyết khứ ứ

-

Thuốc cầm máu

-

Thuốc bổ âm

-

Thuốc bể dương

-

Thuốc bể huyết

-

Thuốc bổ khí

V.V..

Dùng thuôc không đúng chỉ định như: không có ứ
đọng mà lại dùng thuốc phá ứ, không phải nhiệt mà
dùng thuốc hàn, không phải bệnh ỏ sâu mà dùng

phép hạ thổ V .V .. không những không chữa được bệnh
mà còn làm bệnh tăng lên.

Có người cho rằng đa số đông dược không có độc,
lành tính, tác dụng chung chung.
Quan niệm đó không đúng, vì chẩn đoán sai, cho
thuốc sai, sẽ gây phản ứng mà có khi phản ứng dẫn
tới nguy hiểm cho tính mạng người bệnh. Cho nên có
người uống thuốc xong bị ỉa chảy, sản phụ uống thuốc

bị mất sữa, có người uống thuốc bị dị ứng toàn thân.
Hải Thượng Lãn Ông là Đại danh y thế kỷ XVIII đã
viết: "Nhớ câu dùng thuốc tựa dùng binh quan trọng
vô cùng việc tử sinh".
Khó thứ nhất là chẩn đoán bệnh
Khó thứ hai là lựa chọn phương pháp điều trị, vị
thuốc lựa chọn với liều lượng thích hợp.
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Khi uống thuốc thang cần chú ý cách sắc thuốc
+

Không dùng nồi đồng và nồi áp xuất sắc thuôc

+ Thầy thuốc kê đơn thuốc cần hướng dẫn người
bệnh. Nếu không thấy hướng dẫn, bệnh nhân
cần hỏi kỹ:
- Vi thuốc nào sắc trước, vi nào sắc sau.
-

Uống khi nước thuốc còn nóng hay nguội

-

Giờ uống thuốc lúc no hay lúc đói, trước hay
sau bữa ăn
Khi uống thuốc dó phải kiêng gì ? Kiêng trong
sinh hoạt, kiêng trong lao động, kiêng trong
ăn uống. Tuỳ loại thuốc chữa bệnh chứng gì
mà có chỉ định kiêng cụ thể.

-

Việc kiêng kỵ, giữ gìn khi điều trị nói chung và
uổng Đông dược nói riêiig cần được chú ý, hiệu quả
chữa bệnh mới cao, mới tránh được những điều đáng
tiếc do không tuân thủ nguyên tắc gây nên.
Tóm lại, đã là thuốc cần chú ý là nó có thể có một
tác dụng hay nhiều tác dụng. Có tác dụng tốt đối với
chứng bệnh này nhtữig lại không tốt với chứng bệnh
kia. Tác dụng tốt với người này, thời điểm này, không
tốt với người khác, thời điểm khác.
Tổ chức y tế thế giới có khuyến cáo chung là sử
dụng thuốc cần: an toàn, hiệu quả, kinh tế
Người bệnh cần tránh: "Có bệnh thì vái tứ phương”
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Thực tế không ít người đã "vái lung tung” để rồi
tiền mất, tật tăng. Cho nên thượng sách là phòng
bệnh. Muốn phòng bệnh cần nhớ:
"Bế tinh dưỡng khí tồn thần
Thanh tâm quả dục thủ chăn luyện.hình"
Khi không may mắc bệnh cần đến các cơ sở y tế
có thầy thật, thuốc thật.
Đã gọi là thầy là người có học, có được đào tạo.
Thuốc thật là thuốc đã được sử dụng nhiều, có hiệu
quả, mà không có tai biến.
Không quá dễ dãi khi dùng thuốc, không coi thường,
phó thác tính mạng mình cho bất cứ ai, &đâu mà lại tự
an ủi rằng vì "Có bệnh thì vái tứ phương".

TÌM HIỂU VỀ NHÓM THỤỐC
THANH NHIỆT CỦA Y HỌC c ổ TRUYỀN
TỔ chức y tế thế giới đã cảnh báo về cuộc khủng
hoảng nhiễm khuẩn trên toàn thế giới.
"Chúng ta đang đứng bèn bờ vực một cuộc khủng
hoảng toàn cầu về bệnh nhiễm khuẩn". (Tiến sĩ
Horoshi Nahcụama, tổng giám đốc tổ chức y tế thế
giới phát biểu ngày 201511996)
Mỗi năm các bệnh
nhiễm khuẩn làih chết 17 triệu
•
m
người và lại xuất hiện thêm khoảng 30 bệnh mới, có
nhiều bệnh vẫn chưa có cách điều trị hữu hiệu. Kháng
sinh và nhiều thuôc khác đã bị• mất hiệu
• lực
• vì vi
khuẩn kháng thuốc.
174

Ở Mỹ vi khuẩn kháng kháng sinh tới 60%. Nhiều
chủng trong lao, sốt rét, ỉa chảy, viêm phổi đã kháng
kháng sinh.
Muốn nghiên cứu một thuôc kháng sinh đưa được
vào thị trường phải mất 10 năm. Nhưng thời gian
phát huy tác dụng lại ngắn.
Nguyên nhãn:
- Do sử dụng kháng sinh không hợp lý
- Không có sự kiểm soát
- Dùng kháng sinh không đúng bệnh, không
đúng liều, không „đúng thời gian (Kể cả trên
người và trên súc vật cho nên vi khuẩn đã
chuyển từ thực phẩm vào người).
- Đô thị hoá quá nhanh
- Do táng cường giao lưti trên thế giới
Tổ chức y tế thế giới đã công bố 10 bệnh nhiễm
khuẩn gây chết người nhiều nhất.
-

N hiễm khuẩn hô hấp: 4,4 triệu người chết/năm

- ỉa chảy: 3,1 triệu người chết/năm
- Lao: 3,1 triệu người chếưnăm
- Sốt rét: 2,1 triệu người chết/năm
- Viêm gan B: 1,1 triệu người chết/năm
- HIV/AIDS: 1 triệu người chết/nãm
- Sởi: 1 triệu người chết/năm
- Uốn ván sơ sinh: 0,5 triệu người chết/năm
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-

Ho gà: 0,355 triệu người chết/năm

- Giun đũa, giun móc: 0,165 triệu người chết/nãm
Ở Atlanta, tiến sĩ Michell Cohen trung tâm quốc
gia về các bệnh nhiễm khuẩn đã nhấn mạnh: "Kháng
thuốc đã trở thành một vấn đề lởn đối với các bệnh
nhiễm khuẩn mắc tại bệnh viện và ở cộng đồng"
Vi khuẩn có sức mềm dẻo và thích nghi ghê gớm
Tiến sĩ Panthi Huovinen, Viện sức khoẻ cộng
đồng quốc gia Phần lan: "Không thể trông chờ vào sự
phát minh ra thuốc chống nhiễm khuẩn mới trong
tương lai gần, vì chúng ta phải tận dụng kháng sinh
sẵn có ít nhất trong vòng 1 hoặc 2 thập kỷ tới"
Cho nên cần tích cực ngăn ngừa sự phát triển
kháng thuôc của vi khuẩn là rất quan trọng. Bên
cạnh việc nghiên cứu thuốc mới, cần tăng cường kiểm
soát nhiễm khuẩn, tăng cường vệ sinh và xây dựng
chương trình quản lý bệnh tật. Sử dụng tốt các vắccin
hiện có.
Y học cổ truyền xem xét các bệnh dạng nhiễm
khuẩn của y học phương Tây xếp vào nhóm bệnh
nhiệt, Chữa bệnh nhiệt theo nguyên tắc dùng thuốc
thanh nhiệt. Các nhóm bệnh như: nhiễm khuẩn hô
hấp, sởi, lao gần giông các bệnh à phế, viêm gan, sốt
rét giống các chứng bệnh về thấp, bệnh về huyết, cơ
quan cần chú ý là can thận và tỳ V.V..
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Nhóm thuốc thanh n hiệt được chia rcu
+ Thanh nhiệt thẩm thấp
+ Thanh nhiệt lương huyết
+ Thanh nhiệt giải dộc
+ Thanh nhiệt
m tả hoả
+ Thanh nhiệt giải thử
Trong nhóm thuốc trên trừ loại thuốc thanh nhiệt
giải thử, còn các bệnh nhiễm khuẩn đều có thể dùng
dược, tuỳ theo các triệu chứng mà thầy thuốc đông y
khéo biện chứng phối hợp thêm một số thuốc ở nhóm
khác để điều trị sẽ thu được kết quả.
Nhiều vị thuốc đã được dùng từ hàng ngàn năm
nay, nhưng chưa thấy một người nào nói về tính
kháng thuốc, vị thuốc nào hết tác dụng. Có lẽ nhờ cơ
chế tác dụng là điều hoà các chức năng và phát huy
tính tích cực
# của cơ thể.
Trong sách cổ có ghi nhiều bài thuốc chữa các
chứng bệnh mà cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.
Hầu hết các thầy thuốc y học cổ truyền đều áp dụng.
Xin nêu một sô" dẫn chứng:
-

Hoàng đản: là chứng bệnh biểu hiện (giông
viêm gan) da vàng, niêm mạc vàng, tiểu vàng,
chán ăn sơ mở và sốt. Có sốt là có nhiêt

Bài thuốc: nhân trần, chi tử, dại hoàng
Tuỳ theo các triệu chứng gì, cổ thể thêm 1 số vị khác
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-

Chữa sởi khi chưa mọc: bài Tuyên độc phái
biểu thang (Y tông kim giám)

Lá bạc hà 6g

sắn dây8g

Kinh giới

Liên kiều

6g

Ngifti bàng sao 6g

Mộc thông 6g

Chỉ xác

6g

Đạm trúc diệp 8g

Tiền hồ

Cát cánh

6g

Đăng tâm

6g
6g

Phòng phong

6g

8g

Sắc uống ngày một thang
Chữa mụn nhọt mới phát dùng bài Kinh
phòng bại độc tán (chứng trị chuẩn thằng).
Đôc
» hoat
•

6-8

Chỉ xác (sao cám) 6-10
Sinh khương
6-10

Xuyên khung

6-10

Phòng phong

6-10

Tiền hồ

6-10

Cát cánh

6-8

Nhân sâm

6-12

Khương hoạt

4-12

Sài hồ

6-8

Xích phục linh 6-10

Cam thảo

4

Hoa kinh giới

4-12

Sắc uống ngày một thang.

••

Hoặc bài Thăng ma cát căn thang (Tiền ất)
Thăng ma:

Xích thược:

12g
10g

Cát căn:
Cam thảo:

16g

6g
Sắc uống ngày một thang. Liều trên dành cho
người lớn.
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Đối với bệnh sốt rét, nhân dân thường tự chữa bằng:
Thường sơn:
12g
Thảo quả:
8g
Lá na:
10g
Hà thủ ô đỏ:
20g
Hạt cau:
8g
Gừng tươi:
3 lát
Ngày sắc uống một thang. Liều trên cho người
lớn, trẻ em tuỳ tuổi dùng từ 1/2 đến 1/3 liều trên.
Để chữa bệnh ký sinh trùng đường ruột (giun,
sán) dân gian vẫn thường dùng các vị thuốc:
Liều cho người lớn
Sử quân tử:
10g (bỏ dầu)
Mạch môn:
12g
Bách bộ:
10g
Binh lang:
8g
Chỉ thực:
8g
Mộc hương:
10g
Chữa sán có thể dùng:
+ Hạt bí ngô (bí đỏ): 1 lạng đến 2 lạng, bóc vỏ
ăn buổi sáng. Sau một giờ hạt cau 8g cho
200ml đun cạn còn 100m l uống.
Có thể ăn liền 2 đến 3 ngày, thấy sán ra thì
ngừng thuốc.
-

Chữa ỉa chảy: ỉa chảy (tiêu chảy) có rất nhiều
nguyên nhân. Bệnh nhân mới bị ỉa chảy, chưa
có dấu hiệu mất nước, suy sụp cơ thể. Nếu do
lạnh: dùng gừng khô nướng cháy vỏ, cạo bỏ vỏ
cháy, thái lát mỏng. Ngâm trong nước (1-2
chén) sôi khoảng 10-15g, sau 10 phút có thể
uống đến 1-2 chén.
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ỉa chảy nhỉều lần trong ngày người bệnh sốt, đỉ
quặn bụng V.V..
Có thể dùng bài
Hoàng liên:
Hoàng cầm:
Hoàng bá:

12g (liều cho người lớn)
8g
Cam thảo:
lOg
Thương truật:

Hậu phác:

12g

Bạch truật:

12g •

Bạch linh:

4g
12g
12g

sắn dây sao vàng: 20g

Ngày sắc uống 1 thang

Hoặc dùng bài
Thương truật:

12g

Hậu phác:

12g

Hạt cau:
Tô mộc:

8g
20g

Lá móng:
Hoàng bá:

12g
12g

Bạch linh:
8g
Ngày sắc uống 1 thang. Khi bị ỉa chảy nhớ kiêng
chất tanh, lạnh
-

Chữa ho gà (bách nhật khái) ồ các địa phương
thường dùng bài:

Mạch môn: 6g Liều dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi
Cát cánh:

6g Huyền sâm:

6g

Xạ can:

4g Kim ngân hoa:

8g

Đương qui:

6g Bán hạ:

6g

Viễn chí:
6g Cam thảo:
Ngày sắc uống 1 thang
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6g

Hoặc bài
Mạch môn: 6g liều cho trẻ em từ 3-7 tuổi
Cát cánh: 6g
Viễn chí: 4g
Hoè hoa: 6g Hoàng bá: 6g
Phù bình: 4g Cam thảo: 4g
Vỏ rễ dâu: 6g
Cho 200ml đun còn 100ml chia hai lần uống troni
ngày.
Để chữa viêm họng có thể dùng:
Huyền sâm:
12g
Xạ can:
8g
Mạch môn:
12g
Cát cánh:
10g
Cam thảo:
6g
Gừng:
3 lát
(liều cho người lớn)
Sắc uô'ng: chú ý người bệnh Jránh lạnh và kiênị
uống nước lạnh, kiêng ăn chất tanh, tôm, cua...)
Viêm phế quản nhẹ và vừa (trên người không quế
yếu) có thể uống các bài sau:
Liều cho người lớn
Mạch môn: 12g Ma hoàng: 10g
Cát cánh: 12g Bách bộ: 10g
Viễn chí: 8g
Đảng sâm: 16g
Gừng:
6g Cam thảo: 6g
Mạch môn: 12g Thiên môn: 12g
Bách hợp: 10g Hạnh nhân: 8g
Gừng:
8g
Bán hạ chế: 12g
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Cảm thảo: 6g Hoàng kỳ:

16g

Sắc uống ngày 1 thang
Nếu người bệnh sốt, khát nước:
Huyền sâm:

12g

Sinh địa:

12g

Thạch cao:

12g

Ma hoàng:

lOg

Cam thảo:

8g

Tiền hồ:

12g

Sắc uống lúc thuốc còn nóng. Hết sốt bỏ thạch
cao, uống ấm (nước thuốc không nóng).
•
*
Rất nhiều địa phương, rất nhiều lương y có những
công thức bài thuốc địa phương dể chữa viêm họng và
viêm phế quản, hoàn toàn không cần dùng kháng

sinh. Như vậy nếu khai thác được ưu điểm này của y
học cổ truyền sẽ hạn chế được việc lạm dụng kháng
sinh, tránh được các diều đáng tiếc.

GIỚI THIỆU
VÀI LOẠI
LÀM THUỐC
•
• ĐẬU
•
1. Đậu cọc rào
Tên khác: Đậu chè, Đậu chiều, Đậu săng, Mộc đậu
Thuộc họ cánh bướm Fabaceae
Đậu cọc rào là loại thân cây nhỏ, cao chừng 2-3m,
lá kép ba lá chét, lá chét hình mũi mác nhọn. Mặt
trên xanh, mặt dưđi nhạt, mềm, có lông ngắn ở cả hai
mặt, dài 7-10cm, rộng l,5-3,5cm cuối lớn hơn các lá
khác. Có từ 5-7 đôi gân phụ, lồi ở mặt dưới, lá kèm
con hình dùi, rất ngắn, dàỉ 3mm
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Hoa tự chùm ở kẽ lá, màu vàng to, dài có 4 ráng CL
và có lông, cánh hoa có móng, nhị hoa lưỡng thể, bể
có lông. Quả hạt đậu không cuống, trong đài hoa tồn tí
dài 4,5cm, rộng 8-12cm. Quả có 3-5 hạt hình cầu hơi dẹ
đường kính 5mm có mồng.
Đậu cọc rào thường trồng làm hàng rào, đa s
mọc hoang.
Bộ phận dùng; lá, cành, rễ, hạt. Có thể dùng tươ
hay thu hái về phơi khô, để dùng dần.
Tính vị: lá, cành: nhạt, mát dùng làm thuc
thanh nhiệt tiêu độc, trừ sưng phù, giảm đau. Hs
đậu: vị ngọt tính bình, dùng làm thuốc bổ
Cách dùng: dùng cành, rễ, lá đã rửa sạch, bỏ 1
già, vàng úa. Liều 8-12g sắc uống.
Chữa: mụn nhọt, viêm họng đau sốt, giải độc d
ăn uống.
2. Đậu đen
Tên khác: Hắc đại đậu
Thuộc
• họ« cánh bướm Fabaceac
Đậu đen là cây được trồng ỏ nhiều nơi. Cây thả<
sống hàng năm, toàn thân không có lông, lá kép VC

ba lá chét, mọc so le, có lá kèm nhỏ. Lá chét giữa t
và dài hơn hai lá chét bên. Hoa màu tím nhạt, qu
loại đậu dài, hình ống, chứa từ £ đến 10 hạt màu đei
Đậu đen có hai loại: loại trắng lòng và loại xanh lòng
Thành phần đậu đen có protid, lipid, glucid V
chất màu an
Tính vị: vị hơi ngọt, tính mát
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Tác dụng: bổ huyết, bổ can thận, giải độc, giải
phóng nhiệt
Bộ phận
dùng
là
hạt
đậu
X
Đậu đen được chế biến theo nhiều cách:
-

Đậu xị muối: cho 1 lít nước hoà 250g muối ăn
(NaCl) + đổ 1 kg đậu ngâm 3 ngày 3 đêm sau

vớt ra đem đồ vừa chín. Lấy nước muối trên
tẩm lại, rồi rắc mỏng phơi qua để dùng.

Sau đó ủ: cho lá chuối sạch lót dưới đổ đậu lên,
rồi đậy kín bằng 2-3 lớp lá chín cho kín. Để ủ liền ba
đêm, mở lá chuối, thấy đậu cổ nấm vàng bên trên,
trộn đều ủ tiếp, vài ngày lại mở ra trộn đều ủ liền 9
ngày đêm. Sau đó sấy khô ở nhiệí độ 50-60°C. Cất
vào lọ kín sạch dùng dần.

- Đạm đậu xị: đậu đen rửa sạch, ngâm nước 1
đêm rồi phơi qua đồ chín tãi phơi, sau ủ liền 3
ngày thấy đậu lên men vàng đem phơi khô.
Phun nước cho đủ ẩm, cho vào thùng lấy lá
dâu bánh tẻ, ủ kín çho lên men vàng. Lại
phơi, lại ủ làm 5 lần. Cuối cùng đem chưng rồi

sấy ồ 50°c cho khô cất dùng dần.
Đạm đậu xị: vị đắng tính hàn

Tác dụng: phát hãn, giải biểu trừ phiền
Cách dùng: chữa phát sốt, sợ gió, đau đầu, giải

độc khi bị ngộ độc ban miêu, ba dậu. Dùng đậu đen

nấu Hà thủ ô.
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-

Đạm đậu xị: chữa ngoại cảm phong hàn, số
không ra mồ hôi, nhức đầu, đau mắt, thôn*
tiểu, đầy bụng, mệt mỏi, nôn mửa.
Ngày dùng 16-20g: dùng dưới dạng bột hay sắc uốnẾ
3. Đậu đỏ
Tên khác: xích tiểu đậu.
t

m

Thuộc họ cánh bướm: Fabaceae
Là loại thảo sống hàng năm, lá mọc so le, lá kéỊ
gồm ba lá chét. Đôi khi lá chét khía nông thành thuỳ
mặt dưới lá cổ lông dài. Hoa mọc ở kẽ lá, màu vàng
Quả đậu dài, trên mặt có lông, hạt màu đỏ, rốn nểi rõ.
Bộ phận dùng: hạt màu đỏ, không bóng, rốn lồ
một vệt dài nổi, màu vàng trắng
Tính vị: vị ngọt, nhạt, tính mát
Tác dụng: tiêu độc, lợi tiểu, tiêu thũng
Cách dùng: (theo Dược liệu Việt nam - Nhà xuất
bản y học trang 78)
Dùng chữa phù thận, sưng, táo, khát
Đậu đỏ:

30g

Cà gai cả quả chín: 30g

Cỏ may:

30g

Bòng bong:

30g

Các vị cắt nhỏ, sao qua, đổ ngập nước sắc còn
250ml chia 2 lần uống.
-

Dùng ngoài giã đắp chữa chân sưng

-

Chữa tả lỵ, ung nhọt, giải độc
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4. Đ ậu ván trắng
Tèn khác: bach đâu, đâu bach biển
m

m

7

m

m

Thuộc
• họm cánh bướm Fabaceae
ĐẶc điểm: là loại dây leo, thân màu xanh, có lông
thưa, dài, mềm, lá kép mọc so le, mỗi lá có 3 lá chét

hình trứng, phía dưới hơi bè ra. Lá chét dài 5-10cm
rộng 4-8cm.
Cuống lá chung dài 4-13cm. Hoa mọc thành chùm,
cuống hoa dài 6-15cm, mang hoa ở khoảng 1/3 trên.
Mỗi mầu có 2-3 hoa.
Tràng hình bướm, màu tím nhạt, đài hoa có hình
ống có 5 răng đều nhau hình tam giác, 10 nhị xếp
thành hai bó, 1 nhị đơn độc, còn 9 nhị dính liền
nhau. Nhuỵ có 1 tâm bì. Quả đậu màu xanh nhạt, khi
chín có màu vàng nhạt dài 8-9cm, rộng 2cm, cong
giống lưỡi liềm. Trong quả có 4-5 hạt, hình thận. RÔJ1

hạt hình trái xoan, màu trắng, sát rốn là lỗ noãn mầu
nâu thẫm, từ rôn có 1 mồng màu trắng, nổi hẳn lên 1
phía mép của hạt kéo dài chiếm 1/2 chu vỉ hạt đậu
thành hình lưỡi liềm. Trên mồng trắng có hai đường
rãnh chia mồng thành 3 phần.

Bộ phận dùng: hạt đậu già, chắc, có thể dùng
sống hoặc sao qua
Thành phần: hạt chứa protid, lipid, glucid,
vitamin A,B

Tính vị: vị ngọt, tính mát
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Tác dụng: bổ tỳ vị, giải cảm nắng, trừ thấp, giả:
độc lợi tiểu
Cách dùng:
- Chữa cảm nắng
Hương nhu:
16g
Đậu ván trắng:

16g

Cho 300ml nước đun còn 100ml uống
- Trẻ em kém ăn, dễ ỉa phân lỏng, chậm lớn
Củ mài:
6g
Đậu ván trắng: 6g
Sa nhân:
6g
Tán bột sắc uống
- Chữa lỵ hoặc trúng độc thức ăn, ỉa chảy (liều
cho người lớn)
Lá móng: 12g
Tô mộc:
16g
Hạt cau: 8g
Đậu ván trắng: 16g
Sắc uống
- Chữa cam tích ở trẻ em (còi xương, suy dinh
dưỡng, bụng to, chán ăn)
Bột thịt cóc:
6-10g
Đậu ván trắng: 8-12g
Trần bì:
6-8g
Tán bột làm cốm hay viên cho ản hàng ngày liều
%

dùng cho 1 ngày

187

5. Đậu xanh
Thuộc họ cánh bướm Fabaceae
Bộ phận dùng: hạt đậu (màu xanh lục hay vàng lục)
Trong hat cổ chứa lipid, glucid, «protid
1

•

•

Tính vị: vị ngọt, mùi tanh, tính mát

Tác dụng: thanh nhiệt giải độc, giải nhiệt, chống
khát, tiêu sưng

Cách dùng: nhân dân thường đãi bỏ vỏ
- Đồ xôi
-

Nấu với bí đỏ thành canh

- Nấu cháo
- Nhà chùa chế biến thành các loại giò chả
• -

Làm bánh kẹo
m
Làm giá, ăn sống hoặc luộc, xào chín

Ngày nay nhiều công trình nghiên cứu thấy vỏ đỗ
xanh có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tăng sức đề

kháng của cơ thể.
Kinh nghiệm dân gian: dùng dỗ xanh chữa cảm
sốt, chữa phù thũng

- Đỗ ngâm nước, giã nát, hoà nước uống (sống)
để giải độc do ăn uống phải thức ăn độc. Liều
dùng từ 20 đến 80g.
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