認識氣喘
Nhận biết về bệnh hen suyễn
Bệnh hen suyễn là gì?
Hen suyễn là một tình trạng viêm mãn tính, bệnh biến tắc nghẽn luồng khí được lặp đi lặp lại,
tự.

Hen suyễn có những triệu chứng gì?
Khi phát bệnh, tùy vào mức độ nghiêm trọng của bệnh mà có các triệu chứng khác nhau như
khó thở, khò khè, tức ngực và ho v.v…Thời gian phát bệnh có thể là nhiều phút hoặc nhiều giờ.
Đặc trưng của bệnh là giữa hai lần phát bệnh có thể hoàn toàn không có triệu chứng gì hoặc chỉ
có triệu chứng nhẹ.

Nguyên nhân gây ra hen suyễn là gì?
1.Di truyền, dị ứng, truyền nhiễm hoặc phát sinh do cả 3 yếu tố trên kết hợp sinh bệnh.
2.30% bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn là do cơ địa mẫn cảm, dị ứng với bụi bẩn hoặc phấn hoa,
thường phát sinh theo mùa.
3.Đại bộ phận người bệnh không có nguyên nân phát bệnh rõ ràng, được gọi là phản ứng thể chất
đặc biệt.

Nguyên nhân gây ra hen suyễn
1.Nguồn dị ứng: bụi bẩn, ve bụi, vảy da động vật, phấn hoa, nấm mốc v.v…
2.Vi khuẩn hoặc virút truyền nhiễm: bị cảm cúm, viêm phế quản.
3.Vận động: chạy bộ trong thời tiết giá lạnh.
4.Tâm tư: hưng phấn hoặc bực bội.
5.Môi trường kích thích: khói, khí xả, ô nhiễm không khí.
6.Dị ứng với thuốc hoặc thức ăn: thuốc giảm đau, sữa bò, trứng gà, hải sản v.v…

Phương pháp trị liệu
Nguyên tắc trị liệu được chia làm 4 cấp: Nhẹ ngắt quãng, nhẹ kéo dài, trung bình kéo dài, nặng
kéo dài.
1.Tránh hoặc ít tiếp xúc với nguồn dị ứng - cải thiện môi trường quanh nơi ở, loại bỏ nguồn gây dị

ứng trong môi trường.
2.Trị liệu bằng dược liệu – Chức năng của dược liệu cho hen suyễn được phân thành dược liệu
khống chế và dược liệu làm giảm nhẹ:


Công dụng của dược liệu khống chế là làm giảm viêm và sưng tấy đường hô hấp, đồng thời
phòng chống hen suyễn phát tác.



Công dụng của thuốc làm giảm nhẹ là nhanh chóng làm cho đường hô hấp được thông suốt, để
loại bỏ triệu chứng của hen suyễn.

3.Trị liệu chống dị ứng – tiêm cho người bệnh lượng thuốc chống dị ứng nhẹ trong một thời gian,
rồi tiếp tục tăng thêm lượng thuốc để tăng sức đề kháng chống dị ứng cho người bệnh.

Hạng mục cần chú ý
1. Chẩn đoán hen suyễn phải dựa vào đặc trưng lâm sàng và kiểm tra chức năng của phổi.
2. Hàng ngày, bệnh nhân phải theo dõi tần suất phát tác, tốc độ khí thở ra vào thời điểm cao độ.
3. Tránh tiếp xúc với động vật và nguồn gây dị ứng.
4. Nghiêm cấm sử dụng các loại thuốc dễ làm cho hen suyễn phát tác như: thuốc ức chế cao huyết
áp Beta, aspirin, v.v…

