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Má»™t sá»‘ ngÆ°á»•i trong chúng ta, do máº·c cáº£m vá»›i
váº» ngoài Ä‘áº¿n má»©c ám áº£nh mà dáº§n dáº§n có nhá»¯ng hành Ä‘á»™ng há»§y hoáº¡i hay Ä‘e
dá»•a chính cuá»™c sá»‘ng cá»§a mình.

Các loáº¡i rá»‘i loáº¡n Äƒn uá»‘ng

Biáº¿ng Äƒn:
Hình áº£nh dá»… gáº·p nháº¥t cá»§a chá»©ng biáº¿ng Äƒn là thái Ä‘á»™ thá»• Æ¡ hay kinh sá»£
cá»§a các thiáº¿u ná»¯ máº·c dù trông há»• nhÆ° vá»«a tráº£i qua náº¡n Ä‘ói kém nào Ä‘ó.
Tuy nhiên, dáng váº» không pháº£i là biá»ƒu hiá»‡n rõ nháº¥t cá»§a chá»©ng rá»‘i loáº¡n
Äƒn uá»‘ng. Má»™t ngÆ°á»•i bá»‹ máº¯c chá»©ng này váº«n có thá»ƒ duy trì Ä‘Æ°á»£c má»©c cân
náº·ng lý tÆ°á»Ÿng và nhá»¯ng dáº¥u hiá»‡u Ä‘áng ngá»• ít Ä‘Æ°á»£c chú ý trong nhiá»•u nÄƒm.
Ä•iá»•u này cÅ©ng thÆ°á»•ng gáº·p trong các trÆ°á»•ng há»£p Äƒn vá»™ Ä‘á»™.

Ä‚n uá»‘ng vô Ä‘á»™:
Giá»‘ng nhÆ° chá»©ng biáº¿ng Äƒn, Äƒn uá»‘ng vô Ä‘á»™ khá»Ÿi nguá»“n tá»« nhá»¯ng ám áº£nh làm
sao có Ä‘Æ°á»£c thân hình thon tháº£. Thay vì không Äƒn, nhá»¯ng ngÆ°á»•i này láº¡i
lao vào các cuá»™c chè chén say sÆ°a và Äƒn không ngá»«ng hoáº·c táº-p luyá»‡n quá
má»©c. Khi kéo dài, chá»©ng bá»‡nh này sáº½ là nguyên nhân dáº«n tá»›i nhá»‹p tim
không Ä‘á»•u, các bá»‡nh liên quan tá»›i tháº-n và bá»‹ mòn men rÄƒng.

Ä‚n không ngá»«ng:
Muá»‘n há»• ngá»«ng Äƒn uá»‘ng thì cách duy nháº¥t là pháº£i ép buá»™c. Chá»©ng bá»‡nh Äƒn
không ngá»«ng này khác vá»›i chá»©ng cuá»“ng Äƒn vô Ä‘á»™ á»Ÿ chá»—, sau khi Ä‘ánh chén
no say há»• váº«n tiáº¿p tá»¥c Äƒn, Äƒn Ä‘áº¿n khi không còn gì Ä‘á»ƒ gáº¯p. Nhiá»•u ngÆ°á»•i
trong sá»‘ há»• báº¥t lá»±c vá»›i chính ná»—i thèm Äƒn cá»§a mình và táº¥t nhiên há»• luôn
pháº£i Ä‘á»‘i máº·t vá»›i các váº¥n Ä‘á»• sá»©c khá»•e, cháº³ng háº¡n nhÆ° chá»©ng thá»«a cân, béo
phì.

Nguyên nhân

Bá»‡nh
biáº¿ng Äƒn thÆ°á»•ng báº¯t Ä‘áº§u á»Ÿ lá»©a tuá»•i thiáº¿u niên và có thá»ƒ là háº-u quáº£ cá»§a
nhá»¯ng láº§n sang cháº¥n tinh tháº§n do bá»‹ láº¡m dá»¥ng hoáº·c máº¥t niá»•m tin. Bá»‡nh có
nhiá»•u Ä‘iá»ƒm chung vá»›i chá»©ng cuá»“ng Äƒn.

Nhá»¯ng
ngÆ°á»•i bá»‹ bá»‡nh biáº¿ng Äƒn thÆ°á»•ng sá»£ béo và háº¡n cháº¿ tá»‘i Ä‘a các thá»±c pháº©m
Ä‘Æ°a vào cÆ¡ thá»ƒ. Tham vá»•ng kiá»ƒm soát trá»•ng lÆ°á»£ng cÆ¡ thá»ƒ láº¥n át táº¥t cáº£
má»•i cáº£m xúc và trong máº¯t há»•, káº» thù sá»‘ 1 cáº£n bÆ°á»›c chính là thá»±c pháº©m.

http://www.thucduong.com.vn

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 13 December, 2017, 20:14

Suc Khoe - Su Hoan Hao Cua Hanh Phuc!

Ä‚n
không ngá»«ng thì hÆ¡i khác nhÆ°ng cÅ©ng là ná»—i ám áº£nh vá»• cân náº·ng và vóc
dáng và pháº£n á»©ng thông thÆ°á»•ng khi dáº¡ dày bá»‹ nhá»“i quá má»©c là nôn má»-a và
pháº£i nhá»• tá»›i sá»± há»— trá»£ cá»§a thuá»‘c nhuáº-n tràng.

Có thá»ƒ báº¡n chÆ°a biáº¿t

Háº-u
quáº£ cá»§a tình tráº¡ng dinh dÆ°á»¡ng kém trong má»™t thá»•i gian dài có thá»ƒ gây
rá»‘i loáº¡n nhá»‹p tim, bá»‡nh huyáº¿t áp tháº¥p và giáº£m thân nhiá»‡t.

Dáº¥u hiá»‡u bá»‡nh

*Tháº¥t báº¡i hoáº·c tháº¥t vá»•ng vá»›i káº¿t quáº£ táº-p luyá»‡n.

*Tránh các thá»±c pháº©m giàu cacbon hydrate.

* Buá»“n ráº§u, chán náº£n.

*Vòng kinh không Ä‘á»•u hoáº·c ngá»«ng

*Thiáº¿u há»©ng thú trong tình dá»¥c

Nhá»¯ng
ngÆ°á»•i bá»‹ máº¯c chá»©ng biáº¿ng Äƒn thÆ°á»•ng gáº§y còm và có thá»ƒ có các triá»‡u chá»©ng
chuyá»ƒn hóa kém, xÆ°Æ¡ng dá»… gãy, thiáº¿u sá»©c sá»‘ng, hay choáng ngáº¥t, hoa mày
chóng máº·t, bá»‹ máº¥t nÆ°á»›c và tháº-n bá»‹ tá»•n thÆ°Æ¡ng. Ä•iá»•u quan trá»•ng là pháº£i
tá»›i các cÆ¡ sá»Ÿ khám chá»¯a bá»‡nh chuyên khoa càng sá»›m càng tá»‘t trÆ°á»›c khi
các bá»‡nh táº-t này xuáº¥t hiá»‡n.

Chá»©ng bá»‡nh nào phá»• biáº¿n

Máº·c
dù chán Äƒn là má»™t chá»©ng bá»‡nh nháº-n Ä‘Æ°á»£c sá»± quan tâm cá»§a y há»•c nháº¥t nhÆ°ng
cuá»“ng Äƒn má»›i thá»±c sá»± là cÄƒn bá»‡nh phá»• biáº¿n. Bá»‡nh gáº·p chá»§ yáº¿u á»Ÿ chá»‹ em và
chá»§ yáº¿u á»Ÿ táº§ng lá»›p trung lÆ°u và da tráº¯ng. Hiá»‡n có khoáº£ng 1-2% phá»¥ ná»¯
trong Ä‘á»™ tuá»•i 15-40 bá»‹ chá»©ng cuá»“ng Äƒn.

Æ¯á»›c
tính có khoáº£ng 1-5 thiáº¿u ná»¯/100.000 dân bá»‹ chá»©ng biáº¿ng Äƒn và tuá»•i phá»•
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biáº¿n nháº¥t là 16-17. Trong khi Ä‘ó, lá»©a tuá»•i phát bá»‡nh á»Ÿ các cáº-u bé là 12
(chiáº¿m khoáº£ng 5-10%).

Có thá»ƒ tá»± làm gì?

Chá»‰
cáº§n tá»± Ä‘áº·t câu há»•i ráº±ng: "Tôi có thá»ƒ làm gì Ä‘á»ƒ giúp chính mình?" là báº¡n
Ä‘ã thành công Ä‘Æ°á»£c má»™t ná»-a. Ä•iá»•u quan trá»•ng là cáº§n pháº£i làm rõ quan
Ä‘iá»ƒm cá»§a báº¡n vá»• cân náº·ng và vóc dáng cá»§a báº£n thân. Táº¥t nhiên sáº½ ráº¥t khó
khÄƒn Ä‘á»ƒ Ä‘Æ°a ra má»™t Ä‘ánh giá khách quan.

Vì
váº-y hãy tìm má»™t ngÆ°á»•i tháº-t tin cáº-y mà báº¡n có thá»ƒ tâm sá»± táº¥t cáº£ má»•i
Ä‘iá»•u, Ä‘ó có thá»ƒ là má»™t ngÆ°á»•i báº¡n, nhà tâm lý trá»‹ liá»‡u, hay chuyên viên
tÆ° váº¥n... nhÆ°ng tá»‘t nháº¥t là hãy nhá»• sá»± giúp Ä‘á»¡ tá»« báº¡n bè và ngÆ°á»•i thân.

Thá»•a
hiá»‡p vá»›i cân náº·ng và vóc dáng ráº¥t quan trá»•ng vì thái Ä‘á»™ này sáº½ giúp báº¡n
dá»… dàng cháº¥p nháº-n các chÆ°Æ¡ng trình Äƒn uá»‘ng và luyá»‡n táº-p hÆ¡n. Ä•iá»•u này
nghe có váº» ráº¥t Ä‘Æ¡n giáº£n nhÆ°ng sá»± thá»±c là ráº¥t khó. Ví nhÆ° nhá»¯ng ngÆ°á»•i bá»‹
chá»©ng biáº¿ng Äƒn thÆ°á»•ng có cáº£m giác mình Ä‘ang tÄƒng cân, không thá»ƒ kiá»ƒm
soát Ä‘Æ°á»£c cÆ¡ thá»ƒ.

Náº¿u báº¡n Äƒn quá nhanh (bá»‹ chá»©ng cuá»“ng Äƒn, Äƒn vá»™ Ä‘á»™) hãy chia nhá»• kháº©u pháº§n cho tá»›i khi cÆ¡
thá»ƒ cháº¥p nháº-n.

Riêng vá»›i nhá»¯ng trÆ°á»•ng há»£p bá»‹ rá»‘i loáº¡n Äƒn uá»‘ng Ä‘ã lâu thì nháº¥t thiáº¿t pháº£i có sá»± giúp Ä‘á»¡
tá»« các bác sÄ© chuyên khoa.

(Theo Tretoday)
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