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Cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian là một trong những
phương pháp điều trị bệnh tổ đỉa được nhiều người áp
dụng. Đây là phương pháp khá lành tính, an toàn và có
hiệu quả nhất định cho người bệnh. Dưới đây là một số
cách điều trị bệnh tổ đỉa bằng phương pháp dân gian
người bệnh có thể áp dụng tại nhà.

Ưu nhược điểm của cách chữa bệnh tổ
đỉa theo dân gian
Bệnh tổ đỉa là một bệnh lý da liễu thuộc thể mãn tính. Đặc
trưng của bệnh lý này là tình trạng nổi mụn nước gây ngứa
ngáy ở bàn tay và bàn chân. Bệnh thường kéo dài dai dẳng và
có thể tái phát nhiều lần. Hiện nay, các phương pháp điều trị
bệnh tổ đỉa thường có tác dụng kiểm soát triệu chứng bệnh,
rất khó để điều trị dứt điểm bệnh lý này. Do đó, bên cạnh việc
sử dụng thuốc điều trị người bệnh nên kết hợp với các cách trị
tổ đỉa tại nhà để việc điều trị đạt hiệu quả cao hơn. Cách chữa
bệnh tổ đỉa theo dân gian được rất nhiều người áp dụng. Tuy
nhiên, người bệnh cần đánh giá kỹ ưu, nhược điểm của

phương pháp này để có sự lựa chọn thích hợp.

Cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian được rất nhiều người áp dụng

Về ưu điểm:
• Cách trị tổ đỉa dân gian dựa trên các nguyên liệu rất dễ tìm,
khá lành tính và an toàn cho người bệnh, ngăn ngừa các tác
dụng phụ khi sử dụng lâu dài.
• Các cách thực hiện thường đơn giản, có thể áp dụng tại nhà
và phù hợp với nhiều đối tượng.
• Khi sử dụng trong thời gian dài có thể giúp người bệnh
thuyên giảm triệu chứng và hạn chế được tác dụng phụ của
các loại thuốc điều trị khác.

Về nhược điểm:
• Các bài thuốc dân gian thường có tác dụng chậm, chỉ giúp
hỗ trợ điều trị bệnh tạm thời, không thể điều trị bệnh triệt
để.
• Tác dụng của cách điều trị bệnh tổ đỉa tại nhà phụ thuộc rất
nhiều vào cơ địa và khả năng đáp ứng thuốc của người bệnh.
• Không sử dụng phương pháp này trong trường hợp người
bệnh có dấu hiệu bội nhiễm hoặc nhiễm khuẩn.

Cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian
tại nhà
Để việc điều trị bệnh tổ đỉa tại nhà đạt được hiệu quả tốt nhất,
người bệnh có thể tham khảo một số cách chữa bệnh tổ đỉa
theo dân gian dưới đây.

Sử dụng muối biển chữa tổ đỉa
Một trong những đặc trưng của bệnh tổ đỉa là người bệnh gặp
phải tình trạng ngứa ngáy dữ dội. Các cơn ngứa có xu hướng
nặng hơn vào ban đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, suy giảm
chất lượng cuộc sống. Người bệnh có thể sử dụng muối biển
để cải thiện tình trạng này.

Sử dụng muối biển chữa tổ đỉa

Muối biển giúp sát trùng, giảm viêm, sát khuẩn và giảm ngứa
rất tốt. Đặc biệt, sử dụng muối biển để vệ sinh tay, chân hàng
ngày giúp ngăn ngừa nguy cơ bội nhiễm. Người bệnh có thể
chữa tổ đỉa tại nhà với muối biển bằng cách:
• Chuẩn bị khoảng 3 thìa muối biển, rang nóng, để nguội bớt
sau đó cho vào túi vải sạch.
• Vệ sinh sạch vùng da bị tổ đỉa và người bệnh sử dụng túi
muối nóng chườm trực tiếp lên lòng bàn chân, bàn tay để
giảm ngứa.
• Người bệnh có thể thực hiện biện pháp này mỗi ngày từ 1
đến 2 lần.
• Ngoài ra, người bệnh có thể ngâm chân, tay với nước muối
để làm sạch da hàng ngày, cải thiện các triệu chứng bệnh
khó chịu.

Củ ráy

Một trong những cách trị tổ đỉa dân gian đem lại hiệu quả rất
tốt cho người bệnh là sử dụng củ ráy. Trong nguyên liệu này
có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, đem lại hiệu quả
rất tốt trong việc điều trị bệnh lý ngoài da. Bên cạnh công
dụng chống viêm, kháng khuẩn, củ ráy có thể bảo vệ được
vùng da bị tổn thương, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và
quá trình lão hóa da. Sử dụng củ ráy còn có tác dụng đẩy lùi
nhanh chóng cơn ngứa do tổ đỉa gây ra. Cách thực hiện như
sau:
• Chuẩn bị 2 củ ráy tươi, gọt sạch vỏ, ngâm nước muối loãng
trong 15 phút rồi rửa sạch.
• Thái củ ráy thành từng lát mỏng rồi cho vào cối giã rát rồi
đun với 2 lít nước lọc, đun sôi trong khoảng 10 phút.
• Chờ nguội bớt sau đó lọc lấy nước để vệ sinh vùng da bị tổ
đỉa mỗi ngày.

Một trong những cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian đem lại hiệu quả rất tốt cho người bệnh là sử dụng
củ ráy

Chữa bệnh tổ đỉa bằng thuốc dân gian từ tỏi
Tỏi có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm rất tốt. Với đặc tính
này, người bệnh có thể sử dụng tỏi để cải thiện các triệu chứng
bệnh do tổ đỉa gây ra hiệu quả. Đặc biệt, trong tỏi còn có hoạt
chất Allicin có tác dụng ức chế vi nấm, ngăn ngừa nguy cơ tái
phát tổ đỉa. Cách chữa tổ đỉa tại nhà bằng tỏi như sau:
• Chuẩn bị 1 củ tỏi tươi, bóc vỏ, rửa sạch, cho vào bình thủy
tinh và đổ rượu trắng ngập phần tỏi.
• Đậy kín nắp và ngâm trong vòng 7 đến 10 ngày để làm rượu
tỏi.
• Người bệnh sử dụng rượu tỏi để thoa lên vùng da bị tổ đỉa
trong vòng 10 phút và rửa sạch. Thực hiện hàng ngày để có
hết quả tốt.

Chữa tổ đỉa bằng chanh
Sử dụng chanh chữa tổ đỉa tại nhà cũng là phương pháp được
nhiều người áp dụng. Chanh rất lành tính, dễ tìm và có tác
dụng giảm ngứa, giảm viêm nhiễm, sát khuẩn da hiệu quả.
Cách thực hiện như sau:

• Chuẩn bị một nửa quả chanh, vắt lấy nước cốt và pha với
nước ấm.
• Bạn thoa dung dịch nước chanh lên vùng da bị tổ đỉa đã
được rửa sạch và để trong khoảng 10 phút.
• Rửa sạch da bằng nước ấm và sử dụng dưỡng ẩm cho da.

Sử dụng chanh chữa tổ đỉa tại nhà cũng là phương pháp được nhiều người áp dụng

Cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian bằng gừng
Gừng có tính ấm, vị cay nồng và được sử dụng rất nhiều trong
các bài thuốc điều trị bệnh lý da liễu tại nhà. Nhờ dược tính
khá đa dạng, gừng có tác dụng cải thiện các triệu chứng bệnh
rất hiệu quả, giúp giảm ngứa và giảm sưng viêm nhanh chóng.
Cách sử dụng gừng để chữa tổ đỉa là:
• Chuẩn bị 2 củ gừng tươi, rửa sạch và ngâm với nước muối

loãng.
• Thái gừng thành từng lát mỏng và đun sôi với 2 lít nước.
• Chờ nước nguội bớt rồi người bệnh dùng để ngâm, rửa chân
tay.
• Người bệnh nên thực hiện phương pháp mỗi ngày để có
hiệu quả tốt.

Sử dụng rau răm
Rau răm là loại cây gia vị được sử dụng rất nhiều trong bữa ăn
hàng ngày. Tuy nhiên, ít người biết nguyên liệu này còn là vị
thuốc quý trong Đông y nhờ khả năng kháng khuẩn và chống
viêm hiệu quả. Sử dụng rau răm là bài thuốc điều trị bệnh tổ
đỉa tại nhà đem lại hiệu quả điều trị bệnh khá tốt, giúp người
bệnh giảm nhanh các triệu chứng đau đớn, ngứa ngáy khó
chịu. Người bệnh có thể sử dụng rau răm bằng cách:
• Chuẩn bị 1 nắm rau răm tươi, rửa sạch và ngâm với nước
muối loãng.
• Giã nát rau răm và đắp trực tiếp lên vùng da bị tổ đỉa đã
được rửa sạch.
• Bạn có thể sử dụng băng, gạc y tế để cố định hỗn hợp trên
da trong vòng 30 phút rồi rửa sạch bằng nước.
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Chữa bệnh tổ đỉa bằng Đông y – Phương pháp điều trị tận
gốc

Dùng dây đau xương chữa tổ đỉa
Dây đau xương là dược liệu được sử dụng nhiều trong điều trị
các bệnh về da liễu và xương khớp. Hoạt chất chính của dược
liệu này là Dior Diterpen Glycosid giúp kháng khuẩn, kháng
viêm và đẩy lùi các triệu chứng đau nhức do tổ đỉa gây ra.

Cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian – dây đau xương

Cách thực hiện như sau:
• Dây đau xương rửa sạch, thái nhỏ và phơi khô.
• Sao vàng nguyên liệu đã chuẩn bị, để nguội và cho vào túi
buộc kín.

• Mỗi lần bệnh nhân sử dụng một nắm dây đau xương đã
chuẩn bị và nấu nước uống.
• Nên uống nước dây đau xương trước khi ngủ từ 1 đến 2
tiếng để cố tác dụng tốt.

Chữa tổ đỉa bằng lá đào
Lá đào có vị đắng, tính bình và được sử dụng nhiều trong điều
trị bệnh da liễu, trong đó có tổ đỉa. Lá đào giúp chống khuẩn,
kháng viêm rất hiệu quả. Các hoạt chất có trong lá đào là
Coumarin, Amygdalin, Axit tanic giúp làm lành da hiệu quả.
Người bệnh có thể áp dụng lá đào chữa tổ đỉa bằng cách:
• Chuẩn bị lá đào tươi, rửa sạch và ngâm với nước muối loãng
sau đó rửa sạch.
• Các bạn giã nát lá đào cùng với một chút muối biển và đắp
lên vùng da bị tổn thương đã rửa sạch.
• Sử dụng gạc y tế để cố định trong khoảng 60 phút rồi rửa lại
với nước sạch.

Lá trầu không
Lá trầu không là vị thuốc nam có tính ấm, giúp giảm đau, giảm
ngứa, khu phong, tán hàn hiệu quả. Trong lá trầu không còn
chứa tinh dầu có hoạt chất kháng sinh giúp diệt khuẩn, chống
viêm nhiễm rất tốt. Người bệnh có thể sử dụng lá trầu không

để điều trị bệnh tổ đỉa bằng cách:
• Chuẩn bị lá trầu không, rửa sạch, ngâm nước muối rồi vò nát.
• Cho lá trầu không vào nồi, đun với nước sôi trong khoảng 10
phút.
• Chờ nước nguội bớt, chúng ta thêm một chút muối biển rồi
sử dụng để vệ sinh vùng da bị bệnh.

Trong lá trầu không còn chứa tinh dầu có hoạt chất kháng sinh giúp diệt khuẩn, chống viêm nhiễm rất tốt

Những lưu ý khi áp dụng cách chữa
bệnh tổ đỉa theo dân gian
Để có thể áp dụng cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian một

cách hiệu quả nhất, người bệnh cần lưu ý một số vấn đề:
• Các mẹo dân gian điều trị tại nhà chỉ áp dụng trong trường
hợp bệnh nhẹ, không có dấu hiệu bội nhiễm.
• Khi có mụn mủ xuất hiện, các mụn nước bị vỡ hoặc có triệu
chứng bội nhiễm khác, người bệnh cần đến bệnh viện để
thăm khám và điều trị tích cực.
• Các phương pháp dân gian thường có hiệu quả chậm, người
bệnh cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài.
• Khi điều trị bệnh, người bệnh cần giữ vệ sinh da sạch sẽ để
ngăn ngừa viêm nhiễm và phòng tránh nguy cơ tái phát.
• Không nên gãi, chà xát vùng da bị tổn thương.
• Bệnh nhân cần ăn uống khoa học, uống nhiều nước và tăng
cường ăn rau xanh, trái cây. Tuyệt đối không sử dụng bia,
rượu, thuốc lá và chất kích thích trong thời gian điều trị bệnh.
Trên đây là các cách chữa bệnh tổ đỉa theo dân gian người
bệnh có thể áp dụng để cải thiện triệu chứng của bệnh lý này.
Nếu muốn kết hợp với phương pháp điều trị khác, người bệnh
cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để có được lời khuyên tốt nhất
cho sức khỏe của bản thân.
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TRẢ LỜI

Trung Quân
Thấy nhiều ng khen bs nhuần lắm mà mình ở Vinh k đi khám đc.
TRẢ LỜI

văn Mách
cần thì lên HN, cũng k xa Vinh lắm. nếu k thử gọi điện tư vấn xem sao.
nếu ok thì ng ta sẽ gửi thuốc về tận nhà cho
TRẢ LỜI

Nữ hoàng băng giá
Bé nhà em 4 tuổi bị tổ đỉa ở chân. Mong được mọi người chỉ cách chữa. Vì
em nghe nói k đc dùng thuốc tây để chữa tổ đỉa cho trẻ dưới 5 tuổi.
TRẢ LỜI

Tâm Liên
Đối với trường hợp trẻ bị nhẹ, mẹ có thể dùng tinh dầu khuynh diệp, tắm
lá chè xanh, đắp lá khế tươi để giảm ngứa ngáy, tiêu bọng nước, cải thiện
tình trạng da nóng rát, phù nề.
Nếu trẻ bị nặng, nên đưa trẻ đi khám. Có thể hỏi bác sĩ xem có dùng
được an bì thang không, vì mình thấy nhiều người dùng bảo là rất tốt. C
gái mình đang cho có bú cũng dùng được, chắc trẻ con k sao.
TRẢ LỜI

Giàng A S
Các vị có thể dùng khế chua và muối biển để trị tổ đỉa.thái lát khế r nướng
sau đó trộn với muối nướng tiếp vài phút.chờ nguội rồi đắp khế lên da bị
tổ đỉa tới khi khế nguôi hẳn thì rửa lại bằng nước mát r lau khô
làm 3 lần 1 tuần trước khi đi ngủ
TRẢ LỜI

Khang Tú
Tôi đã dùng, rất hiệu quả. Nhưng hơi sót. nếu da bị nứt và chảy máu thì k
nên dùng
TRẢ LỜI

Cẩm Phương

steriod mạnh có thể giảm rất nhanh chóng, hạn chế nứt nẻ ngứa ngáy. Còn
nếu để lâu, cần các phương pháp kết hợp vừa uống thuốc vừa bôi thuốc.
TRẢ LỜI

Cần Xa
Đúng r b, tổ đỉa cũng là chàm thôi. chỉ cần dưỡng ẩm tốt, giữ da sạch sẽ,
ăn uống bổ dưỡng là đc
TRẢ LỜI

Hoa Hồng Tím
Mình bị viêm da cơ địa, tổ đỉa đang hơi sốt, đau giật lên cả bắp tay. Làm
sao đây? Bác sĩ bảo do cơ địa ko chữa được.
TRẢ LỜI

Ngọc Hải
Viêm da cơ đìa mà bị sốt và bị co giật sao? Khéo khi nhiễm trùng rồi.
Nên đi khám ngay, đừng hỏi nhiều nữa.
TRẢ LỜI

Hiền Mắn
Sốt có thể do nhiễm trùng rồi. Bạn có dùng thuốc hạ sốt chưa? Tốt nhất
là đi viện luôn. Bình thg viêm da cơ địa k sốt đâu.
TRẢ LỜI

chích bông
Tay em bị tổ đỉa có thuốc nào chữa không ạ!
TRẢ LỜI

Nhà lá
Tổ đĩa dễ bị nhầm với ghẻ nước lắm. tốt nhất e nên đi khám đi.
k đúng bệnh thì dùng thuốc hoài cũng k khỏi đâu
TRẢ LỜI

Vũ Duy Nhật
Đúng r. Thuốc thì có nhiều loại chữa lắm.

cong, tróc vảy và cực kỳ rát như bị bỏng. Cho em hỏi dùng An bì thang có
giải quyết đc k ạ? Chân thành cảm ơn.
TRẢ LỜI

Koong Hoa
Có thể bạn đã bị tổ đỉa thể khô rồi, thể này chứng tỏ bạn đã bị bệnh rất
lâu. Triệu chứng thường nặng hơn vào mùa Xuân. Trước tiên, bạn nên bỏ
ra chút thời gian đến thăm khám tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam
để nắm chắc tình hình. Bài thuốc An Bì Thang có thể xử lý tốt căn bệnh
này, nhưng cần phải thực hiện chuẩn chỉ. Trường hợp của bạn có thể
phải dùng thuốc tới 2 – 3 tháng, hơi lâu so với thuốc tây nhưng hiệu quả
kéo dài và hạn chế tái phát.
TRẢ LỜI

Ng. Thu Thảo
bệnh về da phần lớn nguyên nhân sâu xa là do gan bài tiết kém dẫn đến
không thể thải dc qua đại tiểu tiện nên phải thải qua da dẫn đén các
bệnh viêm da.. Bạn dùng thuốc bôi thì chỉ làm. Giảm nhanh triệu chứng
của bệnh tại thời điểm đó chứ k trị dc tận gốc bệnh. Vì vậy mà cứ bôi
thuốc là hết sau k bôi lại tái nhiễm mà còn nặng hơn lần trc. B có thể kết
hợp bài thuốc An Bì Thang uống, bôi và ngâm bên ngoài. Để vừa đào
thải độc tố, vừa dưỡng da.
TRẢ LỜI

Phạm Tú
EM xin cảm ơn mọi ng ạ!
TRẢ LỜI

kang ha ne

Tại đây, bà lại tiếp tục được sống và làm công việc mình yêu thích nhất,
gắn bó với Y học cổ truyền đến khi nào còn có thể.
Bác cũng là người làm ra bài thuốc An Bì Thang đấy các bạn!
Chúc bác khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến cho người dân!
TRẢ LỜI

Ds Lâm
Nhân đây, tôi cũng chia sẻ về hiện tượng nhiều người thấy bệnh tăng thêm
rồi giảm hẳn khi dùng thuốc an bì thang.
Hiện tượng này gọi là công thuốc. Do quá trình đào thải độc tố cơ thể –
nơi hình thành lên bệnh. Độc tố đào thải dần dần ra ngoài, nên nhiều
người cảm thấy có ngứa tăng nhẹ hoặc mẩn đỏ.
Sau đó, cơ thể dần ổn định và hiện tượng công thuốc biến mất. Đây là dấu
hiệu bạn điều trị thành công.
TRẢ LỜI

Bắc Tiến
Có trg hợp nào điều trị bằng an bì thang mà ko bị công thuốc k ạ. k thấy
ngứa hơn hay nặng hơn khi mới dùng ạ. e nghe mọi người nói điều trị
đông y bị công thuốc mới tốt. cho e hỏi nếu uống mà ko thấy công
thuốc thì vẫn thấy bình thường thì thuốc đó có hợp với e ko? e có nên
uống tiếp ko. và cho e hỏi tại sao có ng uống vào đau hơn và có ng ko
đau hơn
TRẢ LỜI

Liên hệ em ngay
TRẢ LỜI

Giang Cá trê
bạn ơi, cho mình sđt hay zalo với
TRẢ LỜI

Quốc Toản
Ac cho e hỏi, ai đã chữa khỏi bệnh tổ đỉa bằng an bì thang thì thường chữa
trong tầm bao lâu khỏi ạ? E đang chữa thấy có lúc đỡ sau lại bị nặng hơn,
kiểu đùn từ trong ra, bác sĩ cũng ghi rõ trong tờ hướng dẫn, nhưng giờ
được tầm 2 tháng, thấy đỡ nhiều hơn những lần trước, không biết sắp khỏi
chưa nên em muốn hỏi mọi người để có thêm động lực dùng thuốc ạ.
TRẢ LỜI

Ds Lâm
Nếu bạn đang dùng An Bì Thang thì có thể yên tâm. Mỗi một phác đồ
điều trị bệnh viêm da sẽ có liệu trình từ 2-3 tháng hoặc lâu hơn một
chút. Ở mỗi giai đoạn bệnh sẽ tiến triển nhất định:

Nhuần trước là PGĐ bệnh viện YHCT TW sáng chế. Nên đảm bảo uy tín
chất lượng.
TRẢ LỜI

Đồng Mạnh Hùng
Hầu như bài thuốc nam nào khi mới dùng cũng có hiện tg công thuốc
đây là điều hoàn toàn bình thg đừng thấy thế mà sợ mà bỏ thuốc
chẳng qua là thuốc đang đùn hết độc tố ra ngoài
sau đợt này triệu chứng sẽ giảm rồi khỏi hẳn
bạn nên kiên trì
TRẢ LỜI

Nhà thuốc Long Châu
Để chữa tổ đỉa, bệnh nhân thường được ho dùng dung dịch Jarish, thuốc
mỡ Eumovate hoặc Dermovate. Một số ng có thể phải dùng loratadin,

Ngô Thùy Chi
Bệnh tổ đỉa phải kiên trì đào thải bên trong tăng sức đề kháng .vừa bôi
vừa uống mới đc, bạn có thể tìm hiểu bài thuốc an bì thang , bà c mình
cho con bú mà vẫn dùng đc phản hồi rất tốt.
TRẢ LỜI

Trinh Tây
Mình k bán thuốc, cũng là người từng bị tổ đỉa và dùng An Bì Thang. Đây
là thuốc thảo dược nên an toàn bạn ạ, không mạnh như mình dùng
corticoid hay thuốc chống viêm steriod.

Thanh lọc cơ thể bằng uống nhiều nước và ăn chay thực dưỡng rất quan
trọng. Tổ đủa thì mùa hè nó sẽ bị nhiều, mùa đông tự mất hoặc bị rất ít.
Bạn nên chuyển lên đà lạt, bệnh tự biến mất mà ko cần thuốc thang gì
TRẢ LỜI

Nguồn bài viết: https://www.tapchidongy.org/cach-chuabenh-to-dia-theo-dan-gian.html
https://www.dongyvietnam.org/
https://centerforhealthreporting.org/
https://earthhour.org.vn/
Các liên kết hữu ích về DA LIỄU - SỐNG KHỎE mà chúng tôi
đã tổng hợp được trên các trang Sở Y tế chính thống:
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-vacach-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher

/6CWBO9WiZqsQ/content/mun-mu-la-gihttps://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-vay-nen-la-gi-nhan-biet-vaieu-tri-nhu-the-naohttps://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/viem-da-di-ung-la-benh-ly-dalieu-pho-bien-do-nhieu-nguyen-nhan-gay-ra
http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien//view_content/content/2240994/meo-chua-me-day-bang-lakhe-an-toan-de-lam
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/10-cach-chua-tri-benh-vay-nentai-nha-an-toan-hieu-qua
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-hacla-1630384866o.pdf
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/top-19-cach-tri-haclao-tai-nh-1630385265a.pdf
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/16-thuoc-tri-haclao-tot-nha-1630385645t.pdf
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-da-co-diakieng-an-gi-nen-an-g-1630385994i.pdf

https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-cham-co-laykhon-1630386567g.pdf
http://noivu.tamky.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021/8/dau-vai-gay-cot-song-co.pdf
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-daday-niem-mac-ton-thuon-1629357786g.htm
http://nongson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8
/mri-thoat-vi-dia-dem.pdf
https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-cuongduong-lau-phai-manh-sung-ma-1630143410n.htm
http://cchc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021/8/loi-dia-dem-cot-song-co.pdf
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/top-11thuoc-chua-viem-dai-trang-tot-nhat-202-16293486911.htm
https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/mun-bocduoi-da-o-mui-o-ca-1629968322m.htm
http://nongson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8
/cach-chua-benh-gut-tai-nha.pdf
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-chuadau-da-day-tot-nha-1629360977t.htm

http://www.thangbinh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021//8/thuoc-tri-viem-khop-tot-nhat-hien-nay.pdf

