Suc Khoe - Su Hoan Hao Cua Hanh Phuc!

Ä•au khá»›p á»Ÿ ngÆ°á»•i cao tuá»•i
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Thuc Duong
18/10/2009

Tôi nÄƒm nay 55 tuá»•i, cách Ä‘ây khoáº£ng 1 tháng
tôi thÆ°á»•ng tháº¥y Ä‘au và má»•i á»Ÿ cá»• chân . Tá»‘i Ä‘i ngá»§ hoáº·c náº±m nghá»‰ trên
gÆ°á»•ng thì cÆ¡n Ä‘au giáº£m dáº§n và háº¿t nhÆ°ng sáng ngá»§ dáº¡y thì hiá»‡n tÆ°á»£ng Ä‘au
láº¡i tái diá»…n. Khoáº£ng 10 ngày gáº§n Ä‘ây có lúc Ä‘au á»Ÿ hai bên hông và phía
sau Ä‘ùi , sau khi váº-n Ä‘á»™ng nháº¹ nhàng hoáº·c Ä‘i láº¡i nháº¹ thì cÆ¡n Ä‘au giáº£m .
Mong bác sá»¹ cho lá»•i khuyên và xin chân thành cáº£m Æ¡n (Chan Nguyen)

Tráº£ lá»•i:

Ráº¥t
nhiá»•u ngÆ°á»•i cao tuá»•i thÆ°á»•ng than phiá»•n bá»‹ Ä‘au khá»›p. Các khá»›p ít khi
sÆ°ng nóng Ä‘á»• nhÆ° há»“i tráº» mà thÆ°á»•ng Ä‘au âm á»‰, náº±ng náº·ng, má»•i má»‡t, ngá»“i
xuá»‘ng khó Ä‘á»©ng dáº-y. Các vùng khá»›p hay Ä‘au là tháº¯t lÆ°ng, khá»›p gá»‘i, cá»•
chân, khá»›p vai, cá»• gáy. Tình tráº¡ng Ä‘au nhá»©c khiáº¿n cháº¥t lÆ°á»£ng sá»‘ng cá»§a
ngÆ°á»•i cao tuá»•i giáº£m sút Ä‘áng ká»ƒ, háº¡n cháº¿ viá»‡c tham gia các hoáº¡t Ä‘á»™ng
cá»™ng Ä‘á»“ng, kéo theo nhá»¯ng rá»‘i loáº¡n khác vá»• thá»ƒ cháº¥t và tâm lý.

Ä•au khá»›p thÆ°á»•ng do các nguyên nhân sau:

- Loãng xÆ°Æ¡ng: ThÆ°á»•ng gây Ä‘au âm á»‰, Ä‘au má»•i nhiá»•u á»Ÿ vùng tháº¯t lÆ°ng. Loãng xÆ°Æ¡ng náº·ng có thá»ƒ g
xáº¹p Ä‘á»‘t sá»‘ng, gãy xÆ°Æ¡ng...

- Goute: Bá»‡nh ngày càng gáº·p nhiá»•u á»Ÿ ngÆ°á»•i cao tuá»•i. Biá»ƒu hiá»‡n là sÆ°ng - nóng - Ä‘á»• khá»›p, nháº¥t là á»Ÿ
máº¯t cá chân và ngón chân cái

- Thoái hóa khá»›p Các khá»›p thÆ°á»•ng bá»‹ thoái hóa là khá»›p
gá»‘i, cá»™t sá»‘ng tháº¯t lÆ°ng. Biá»ƒu hiá»‡n thÆ°á»•ng Ä‘au khi váº-n Ä‘á»™ng, lúc nghá»‰
thì Ä‘au giáº£m Ä‘i.

- Má»™t sá»‘ triá»‡u chá»©ng khác nhÆ° cáº£m giác náº·ng ná»•, má»‡t
má»•i, Ä‘au mÆ¡ há»“, thÆ°á»•ng do các nguyên nhân khác ngoài khá»›p gây ra nhÆ°:
suy van tÄ©nh máº¡ch sâu, tráº§m cáº£m, suy dinh dÆ°á»¡ng á»Ÿ ngÆ°á»•i cao tuá»•i...

Bác nên Ä‘i khám chuyên khoa khá»›p Ä‘á»ƒ các bác sá»¹ khám và Ä‘iá»•u trá»‹ cho bác.
http://www.thucduong.com.vn
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Chúc bác mau khá»•i bá»‡nh.
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