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NHá»®NG Ä•Iá»€U Cáº¦N BIáº¾T

Viêm dáº¡ dày còn Ä‘Æ°á»£c gá»•i là viêm bao tá»-. Trong Ä‘a sá»‘ trÆ°á»•ng há»£p, tình tráº¡ng viêm dáº¡ dày sáº½
tá»± cáº£i thiá»‡n sau vài ngày náº¿u báº¡n tránh Ä‘Æ°á»£c nhá»¯ng yáº¿u tá»‘ gây kích á»©ng dáº¡ dày.

Nguyên nhân

Các nguyên nhân gây viêm dáº¡ dày thÆ°á»•ng gáº·p là rÆ°á»£u, thuá»‘c lá, Äƒn quá no, hoáº·c thá»©c Äƒn chua cay và
nhiá»•u gia vá»‹. Các thuá»‘c giáº£m Ä‘au nhÆ° aspirin và ibuprofen có thá»ƒ gây viêm dáº¡ dày. Nhiá»…m vi trùng
Helicobacter pylori cÅ©ng là má»™t nguyên nhân gây viêm dáº¡ dày.

Triá»‡u chá»©ng/Dáº¥u hiá»‡u

Các triá»‡u chá»©ng thÆ°á»•ng gáº·p bao gá»“m chán Äƒn, khó chá»‹u dáº¡ dày, hoáº·c Ä‘au quáº·n dáº¡ dày. Viêm
dáº¡ dày còn gây nôn ói, tiêu cháº£y, á»£ hÆ¡i, cáº£m giác khó chá»‹u trong miá»‡ng, yáº¿u má»‡t, sá»‘t, lình bình Ä‘áº§y
hÆ¡i, và Ä‘au ngá»±c.

ChÄƒm sóc

Ä•iá»•u trá»‹ bao gá»“m dùng thuá»‘c kháng acid và nghá»‰ ngÆ¡i.

NHá»®NG Ä•Iá»€U NÊN LÀM

Báº¡n có thá»ƒ dùng các thuá»‘c kháng-acid Ä‘Æ°á»£c bán tá»± do Ä‘á»ƒ kiá»ƒm soát lÆ°á»£ng acid trong dáº¡ dày.

Hãy há»•i ý kiáº¿n Bác sÄ© trÆ°á»›c khi dùng má»™t thuá»‘c nào Ä‘ó. Tránh uá»‘ng aspirin hoáº·c ibuprofen. Chúng sáº½
làm cho tình tráº¡ng dáº¡ dày cá»§a báº¡n tá»‡ hÆ¡n. Náº¿u báº¡n cáº§n sá»- dá»¥ng thuá»‘c giáº£m Ä‘au, hãy dùng
acetaminophen (paracetamol).

Ä•á»«ng Äƒn thá»©c Äƒn cá»©ng trong ngày Ä‘au Ä‘áº§u tiên. Hãy uá»‘ng nhiá»•u cháº¥t lá»•ng nhÆ° sá»¯a hoáº·c nÆ°á»›c -khoáº£ng 8 ly má»—i ngày.

Nên Äƒn tá»« tá»« láº¡i kháº©u pháº§n bình thÆ°á»•ng. Ä‚n thá»±c pháº©m ít kích thích hoáº·c nhá»¯ng loáº¡i thá»©c Äƒn
mà báº¡n dá»… dung náº¡p. Ä‚n má»—i láº§n má»™t ít thôi.

Tiáº¿p tá»¥c láº¡i nhá»¯ng hoáº¡t Ä‘á»™ng bình thÆ°á»•ng khi tình tráº¡ng khá hÆ¡n.
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Ä•á»ƒ tránh nhá»¯ng cÆ¡n Ä‘au tái phát:

Ä‚n uá»‘ng vá»«a pháº£i. Tránh thá»±c pháº©m chua, nhiá»•u gia vá»‹ cay nóng hoáº·c nhá»¯ng thá»©c Äƒn khó tiêu.
Ä•á»«ng bao giá»• bá»• bá»¯a.

Náº¿u báº¡n hút thuá»‘c, uá»‘ng cafê hoáº·c uá»‘ng rÆ°á»£u: hãy tá»« bá»• chúng hoáº·c giáº£m xuá»‘ng
má»©c tháº¥p nháº¥t có thá»ƒ.

Hãy há»•i ý kiáº¿n Bác sÄ© ngay náº¿u...

Ä•au và ói má»-a lâu hÆ¡n vài giá»•.

Hãy Ä‘i khám bá»‡nh ngay náº¿u...

Nôn ra máu.

iêu ra máu hoáº·c tiêu phân Ä‘en.

Cáº£m giác yáº¿u Ä‘uá»‘i, má»‡t má»•i hoáº·c chóng máº·t.

Ä•au bá»¥ng dá»¯ dá»™i.

Sá»‘t cao.

B- Loét Dáº¡ Dày Tá Tràng

NHá»®NG Ä•Iá»€U Cáº¦N BIáº¾T

Loét là má»™t váº¿t lá»Ÿ trên bá»• máº·t niêm máº¡c á»‘ng tiêu hoá. Ä•a sá»‘ các á»• loét Ä‘á»•u á»Ÿ dáº¡ dày
hoáº·c pháº§n Ä‘áº§u cá»§a ruá»™t non (tá tràng). Acid dáº¡ dày tiáº¿p xúc vá»›i á»• loét sáº½ gây Ä‘au nhiá»•u. Khi
Ä‘iá»•u trá»‹ Ä‘úng cách, Ä‘a sá»‘ các á»• loét sáº½ lành sau 1 Ä‘áº¿n 2 tháng. Nhá»¯ng biáº¿n chá»©ng nghiêm
trá»•ng xáº£y ra khi loét gây xuáº¥t huyáº¿t tiêu hoá, hoáº·c gây thá»§ng thành dáº¡ dày hoáº·c tá tràng.

Nguyên nhân

Ä•a sá»‘ các trÆ°á»•ng há»£p loét Ä‘á»•u do vi trùng H. pylori. DÆ° thá»«a cháº¥t chua khiáº¿n tình hình càng tá»“i tá»‡
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hÆ¡n. Má»™t sá»‘ thuá»‘c men, nhÆ° các thuá»‘c kháng viêm không steroid (NSAID) dùng cho viêm khá»›p, có thá»ƒ gây
loét. Hút thuá»‘c, uá»‘ng rÆ°á»£u, dùng quá nhiá»•u cháº¥t cafein (tá»« càfê, trà, coca, pepsi, nÆ°á»›c uá»‘ng tÄƒng
lá»±c v.v.), stress, cÅ©ng Ä‘óng vai trò quan trá»•ng trong viá»‡c hình thành loét dáº¡ dày tá tràng.

Triá»‡u chá»©ng và dáº¥u hiá»‡u

Triá»‡u chá»©ng thÆ°á»•ng gáº·p là Ä‘au vùng thÆ°á»£ng vá»‹ (vùng quanh dáº¡ dày), nháº¥t là khi dáº¡ dày trá»‘ng. CÅ©ng c
khi Ä‘au sau khi Äƒn, nháº¥t là khi Äƒn nhá»¯ng thá»©c Äƒn gây khó chá»‹u dáº¡ dày. Các triá»‡u chá»©ng khác có thá»ƒ bao
gá»“m buá»“n nôn, nôn ói, và á»£ hÆ¡i.

ChÄƒm sóc

Ä•a sá»‘ các trÆ°á»•ng há»£p loét Ä‘á»•u có thá»ƒ Ä‘Æ°á»£c Ä‘iá»•u trá»‹ ngoáº¡i trú. Tuy nhiên khi loét có biáº¿n chá»©ng
xuáº¥t huyáº¿t thì cáº§n pháº£i nháº-p viá»‡n.

Nguy cÆ¡

Vá»›i Ä‘iá»•u trá»‹, loét thÆ°á»•ng lành mà không Ä‘á»ƒ láº¡i váº¥n Ä‘á»• gì nghiêm trá»•ng. Náº¿u không Ä‘Æ°á»£c chÄƒm sóc
Ä‘úng má»©c, loét có thá»ƒ gây xuáº¥t huyáº¿t hoáº·c thá»§ng và cáº§n Ä‘Æ°á»£c Ä‘iá»•u trá»‹ ngoáº¡i khoa.

NHá»®NG Ä•Iá»€U NÊN LÀM

Bác sÄ© có thá»ƒ kê toa kháng sinh, các thuá»‘c á»©c cháº¿ tiáº¿t acid, và thuá»‘c kháng acid thông thÆ°á»•ng. Báº¡n
sáº½ pháº£i dùng nhiá»•u loáº¡i thuá»‘c vào nhá»¯ng thá»•i Ä‘iá»ƒm khác nhau trong ngày. Hãy tuân thá»§ Ä‘úng các
chá»‰ Ä‘á»‹nh. Ä•á»«ng tá»± ý ngÆ°ng thuá»‘c, ngay cáº£ khi Ä‘ã cáº£m tháº¥y bá»›t nhiá»•u.

Báº¡n có thá»ƒ dùng các loáº¡i thuá»‘c kháng acid Ä‘Æ°á»£c bán tá»± do, nhÆ°ng chá»‰ nên dùng chúng dÆ°á»›i sá»±
hÆ°á»›ng dáº«n cá»§a bác sÄ©.

Hãy cá»‘ gáº¯ng Ä‘á»«ng Ä‘á»ƒ dáº¡ dày trá»‘ng. Dùng nhiá»•u bá»¯a Äƒn nhá»• chia Ä‘á»•u trong ngày. Bá»• bá»¯a
hoáº·c Äƒn uá»‘ng tháº¥t thÆ°á»•ng sáº½ làm cho các triá»‡u chá»©ng náº·ng thêm.

Tránh nhá»¯ng thá»±c pháº©m và thá»©c uá»‘ng gây khó chá»‹u dáº¡ dày: Ä•ó là nhá»¯ng loáº¡i thá»©c Äƒn chua, nÆ°á»›c
ngá»•t có gaz, bia, các thá»©c uá»‘ng có rÆ°á»£u cá»“n, trà, và càfê.

Không Ä‘Æ°á»£c dùng aspirin hoáº·c ibuprofen. Chúng có thá»ƒ gây xuáº¥t huyáº¿t dáº¡ dày. Náº¿u cáº§n thiáº¿t,
báº¡n có thá»ƒ dùng acetaminophen (paracetamol).

Không nên hút thuá»‘c. NgÆ°á»•i hút thuá»‘c lá dá»… bá»‹ loét dáº¡ dày, loét thÆ°á»•ng lành cháº-m và ráº¥t dá»… tái
phát.

Hãy cá»‘ gáº¯ng giáº£m stress trong cuá»™c sá»‘ng. Náº¿u cáº§n hãy tìm lá»•i khuyên cá»§a bác sÄ© chuyên
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khoa tâm tháº§n kinh.

Nghá»‰ ngÆ¡i càng nhiá»•u càng tá»‘t. Có thá»ƒ trá»Ÿ láº¡i vá»›i công viá»‡c bình thÆ°á»•ng náº¿u báº¡n cáº£m tháº¥y
khá hÆ¡n.

Bá»‹nh nhân viêm loét dáº¡ dày tá tràng cáº§n tránh các thá»±c pháº©m gây kích á»©ng niêm máº¡c dáº¡ dày nhÆ°:
Gia vá»‹ (hành, tiêu, á»›t, tá»•i), các thá»©c Äƒn chua (cam, chanh, me, xoài, trái cóc, á»•i, bÆ°á»Ÿi, quít, khóm v.v.), thá»©c
Äƒn cay, thuá»‘c lá, các thá»©c uá»‘ng nhÆ° cà phê, , bia rÆ°á»£u, nÆ°á»›c tÄƒng lá»±c và các dÆ°á»£c pháº©m nhÆ°: aspi
thuá»‘c kháng viêm không steroid, các thuá»‘c bá»• có chá»©a vitamin C liá»•u cao v.v&hellip;

Hãy báo cho bác sÄ© ngay náº¿u...

Phân Ä‘en, có máu, hoáº·c có màu háº¯c ín.

Tiêu cháº£y hoáº·c táo bón gây ra bá»Ÿi thuá»‘c kháng acid.

Náº¿u các triá»‡u chá»©ng không cáº£i thiá»‡n sau vài tuáº§n.

Hãy Ä‘i khám cáº¥p cá»©u ngay náº¿u...

Nôn ra máu hoáº·c cháº¥t giá»‘ng bã cà phê.

Ä•au bá»¥ng dá»¯ dá»™i.

Da láº¡nh, toát má»“ hôi, cáº£m giác yáº¿u má»‡t hoáº·c ngáº¥t xá»‰u.

Bs Ä•á»“ng Ngá»•c Khanh, BV Ä•a Khoa Hoàn Má»¹ SàiGòn
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