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Bệnh chàm kiêng ăn gì là vấn đề được nhiều người quan
tâm. Có rất nhiều loại thực phẩm không tốt cho bệnh nhân
nhiễm chàm. Những thực phẩm này khiến các triệu chứng
bệnh trở nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến quá trình
điều trị. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thực
phẩm nên tránh và bổ sung để cải thiện tình trạng bệnh
một cách nhanh nhất.

Bệnh chàm là gì? Nguyên nhân và
những triệu chứng thường gặp?

Chàm (hay eczema, viêm da cơ địa) là một bệnh da liễu, gây
viêm vùng thượng bì trong cấu trúc da với những dấu hiệu
sưng, da đỏ, bong tróc, mụn nước và cảm giác ngứa, khó chịu.
Bệnh diễn biến xấu thành tổn thương, có thể là loét vị trí bị
chàm nếu không chăm sóc tốt.

Nguyên nhân gây bệnh

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh chàm da dẫn đến bạn bị mắc
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bệnh chàm . Dưới đây là các nguyên nhân gây chàm phổ biến:

• Di truyền: Do sự biến đổi gen và di truyền học đã di truyền
cho con.

• Môi trường: Thay đổi thời tiết hay tiếp xúc với môi trường có
tác nhân gây dị ứng như bụi, lông động vật, phấn hóa,…

• Cơ địa: Liên quan đến các rối loạn chức năng trong cơ thể
hay có các bệnh nền mạn tính, dị ứng như hen, xoang, viêm
gan, thận, tiêu hóa,….

• Miễn dịch: Sức đề kháng yếu, thiếu hoặc thừa các chất cần có
trong hệ thống miễn dịch.

• Chế độ ăn: Thực phẩm không lành mạnh, chất kích thích,…
làm rối loạn chức năng.

Biểu hiện thường ở bệnh nhân nhiễm chàm



Triệu chứng thường gặp

Ai cũng có thể mắc eczema, tuy nhiên hay gặp ở trẻ em và trẻ
sơ sinh với những triệu chứng thường gặp:

• Ban đỏ da: Trên da xuất hiện những vùng da hồng hoặc đỏ,
có thể kèm theo sưng, gây ngứa, bứt rứt, khó chịu.

• Mụn nước: Tại những vị trí da ban đỏ có những nốt mụn nhỏ
li ti có dịch chứa các tác nhân gây bệnh

• Da khô: Tái phát nhiều lần, phần da bị tổn thương sẽ mất
nước, trở nên khô hơn và xuất hiện dấu hiệu nứt da.

• Bong tróc da: Những vảy da, bong, tróc trên da, vị trí bị
chàm, nặng hơn là nhìn thấy những tia máu, có thể chảy
máu.

Những triệu chứng trên sẽ tiến triển khác nhau, tùy thuộc cơ
thể và tuân thủ điều trị của từng bệnh nhân. Để kiểm soát tốt
nhất các dấu hiệu của bệnh, bên cạnh sử dụng các biện pháp
điều trị thì việc thay đổi chế độ dinh dưỡng phù hợp và duy trì
lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng. Trong cuộc
sống hàng ngày có rất nhiều loại thực phẩm tốt cho bệnh
chàm. Đồng thời cũng có những loại thực phẩm khiến các triệu
chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến quá trình
điều trị. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những loại thực phẩm
không nên và nên ăn khi điều trị chàm.



Bệnh chàm kiêng ăn gì?

Nếu không được kiểm soát tốt, bệnh chàm sẽ ngày càng nặng
thêm và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài
việc điều trị bằng thuốc nam, tây y ra cần kết hợp với chế độ
ăn uống hợp lý để có hiệu quả tốt. Trong thực phẩm chứa
nhiều chất, hợp chất có lợi cho bệnh chàm nhưng cũng có chất
có hại cho bệnh chàm. Vậy bệnh chàm nên kiêng ăn gì?

Thực phẩm tanh, sống

Những đồ tanh, sống thường có tính hàn, chứa nhiều chất gây
kích ứng, các histamin tự nhiên làm nặng thêm tình trạng bệnh
chàm. Khi vào cơ thể, nồng độ các chất này cao và tập trung
nhiều tại các thụ thể để thực hiện phản ứng dị ứng. Đặc biệt
đối với bệnh nhân bị eczema, nếu không kiêng sẽ làm nặng
thêm các triệu chứng bệnh. Dấu hiệu xuất hiện ngay lập tức có
thể là nổi ban đỏ, ngứa nặng hơn là lây lan rộng ra nhiều vị trí.
Những loại thực phẩm như hải sản, tôm, cua, trứng,… đều có
mùi tanh, tính hàn hay những loại gỏi là đồ ăn sống. Vì vậy,
bạn nên tránh những thực phẩm này để có thể phòng tránh và
điều trị tốt nhất bệnh chàm.



Những thực phẩm tanh, sống làm tăng tình trạng viêm

Người bị bệnh chàm kiêng ăn thực phẩm chứa
nhiều tinh bột và đường

Tinh bột và đường là hai nguyên liệu được coi là thành phần
thiết yếu của cơ thể vì chúng sản sinh ra năng lượng (ATP) để
cơ thể hoạt động. Nếu thiếu tinh bột hay đường cơ thể sẽ rơi
vào trạng thái mệt mỏi, hoa mắt, tụt đường huyết, chân tay
run,… Vậy thì người mắc bệnh chàm nên kiêng ăn gì? Bệnh
chàm do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có nguyên nhân
do vi khuẩn. Môi trường ngọt là môi trường thuận lợi cho vi
khuẩn phát triển. Như cơ thể con người, vi khuẩn cũng xảy ra
quá trình trao đổi chất, sinh sản và phát triển và các quá trình
đều cần có năng lượng. Chính tinh bột và đường khi nạp vào
cơ thể, vi khuẩn có chất dinh dưỡng, có nguyên liệu tạo điều
kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn. Tình trạng bệnh ngày
càng nặng và khó điều trị hơn.



Tinh bột và đường tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển

Ngoài ra, ăn nhiều tinh bột, đường có thể bị béo phì, cơ thể
sản sinh ra nhiều lượng mỡ thừa do cơ thể không dùng hết
trong việc tạo năng lượng và gan phải hoạt động nhiều để
chuyển hóa thành chất có ích cho cơ thể. Việc này dẫn đến các
rối loạn chức năng gan, làm bệnh nặng hơn. Mặc dù tinh bột,
đường có làm tăng nguy cơ bệnh eczema nhưng không phải
kiêng là bạn cắt hoàn toàn chúng trong khẩu phần ăn hàng
ngày. Bạn nên hạn chế ăn nhiều tinh bột, đường, chỉ ăn vừa
phải để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, không nên ăn quá
nhiều. Vì vậy, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên hạn chế
ăn tinh bột, đường, cải thiện tình trạng bệnh tốt hơn, giảm thời
gian và chi phí điều trị.

Bị bệnh chàm kiêng ăn nhiều chất béo



Chất béo có chia làm hai loại theo lợi ích đem lại là chất béo có
hại và có lợi. Những chất béo có lợi như omega – 3, omega – 6
hay các axit béo no,… chúng là những chất cần thiết cho cơ thể
như các loại cá, dầu thực vật, các loại hạt,…. Ngược lại là các
chất béo có hại cho cơ thể, đồng thời cũng làm tăng nguy cơ
bệnh chàm tình trạng nặng hơn. Nhiều thực phẩm chứa chất
béo có hại, những người mắc bệnh chàm nên kiêng ăn gì?
Những loại thức ăn như nội tạng động vật, đồ chiên xào, đồ ăn
nhanh,… đều là những thực phẩm cung cấp chất béo có hại
cho cơ thể. Các loại này sau khi vào cơ thể, sẽ tích dần lượng
chất béo có hại, ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Một
trong những hậu quả là rối loạn chức năng tạng như gan,
thận,… làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh như tim mạch, đái
tháo đường,… Những bệnh này đều là bệnh lý nền, nguyên
nhân cơ địa gây bệnh chàm. Nếu không kiểm soát tốt có thể
làm diễn biến bệnh xấu hơn, điều trị càng khó. Ngoài ra, chất
béo có ảnh hưởng đến tuyến bã nhờn dưới da. Chúng làm rối
loạn tuyến bã nhờn, tích tụ độc tố dưới da, dẫn đến bùng phát
bệnh, rất dễ tái phát. Bệnh bùng phát càng nhanh và nặng thì
mức độ kiểm soát bệnh càng khó khăn.



Thực phẩm chứa nhiều chất béo làm rối loạn chức năng gan, thận

Người bị bệnh chàm kiêng rượu, bia và chất kích
thích

Rượu, bia và các chất kích thích như cà phê, thuốc lá,… làm
tăng nguy cơ bệnh lý của cơ thể và tác động gián tiếp lên bệnh
chàm, làm nặng tình trạng bệnh. Đây là những thực phẩm có
tác hại rất lớn đến chức năng gan. Gan là cơ quan có chức
năng thải độc, chuyển hóa những chất có hại cho cơ thể thành
chất có lợi hoặc không có hoạt tính. Gan bị tổn thương, quá
trình giải độc bị rối loạn, tăng nồng độ trong máu, ảnh hưởng
xấu đến cơ thể. Cơ thể tích tụ độc nhiều nơi, đặc biệt là dưới
da, tác động trực tiếp đến vị trí tổn thương, bị eczema. Bệnh
tình ngày càng nặng, kiểm soát khó và tăng thời gian điều trị
bệnh.



Rượu, bia và chất kích thích làm tổn thương gan

Ngoài ra, rượu và bia còn là những chất kích thích có tác dụng
làm tê liệt đầu dây thần kinh, hạn chế tiếp nhận cảm giác, vì
vậy giảm cảm giác ngứa và đau. Chính tác dụng này của chúng
mà tăng việc sử dụng, tăng nguy cơ bệnh lý và triệu chứng
bệnh chàm nặng thêm.

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa được biết đến là sản phẩm cung cấp rất nhiều các chất
dinh dưỡng, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên sữa
có nguồn gốc từ động vật rất giàu đạm, hàm lượng cao và
chính chúng làm tăng nguy cơ gây bệnh. Đạm trong sữa làm
kích hoạt các phản ứng gây viêm, dị ứng, ngứa tăng lên, tăng
nguy cơ gây bệnh. Sữa và các chế phẩm từ sữa như pho mai,
bơ,… người bị bệnh chàm nên kiêng.



Sữa và các chế phẩm từ sữa kích hoạt phản ứng viêm

Bệnh chàm nên kiêng mật ong

Các chất dinh dưỡng trong mật ong có rất nhiều tác dụng có
lợi như chống lão hóa, cấp ẩm, làm mềm da tuy nhiên nó lại có
chứa odium laury sulfate – một chất kích ứng gây dị ứng. Tình
trạng viêm ngày càng nghiêm trọng, các triệu chứng đi kèm
cũng không thuyên giảm. Vì vậy, bạn nên tránh những thực
phẩm có mật ong hay những sản phẩm dùng cho da có chiết
xuất từ mật ong để hạn chế làm nặng thêm bệnh eczema.



Mật ong kích thích gây dị ứng

Trẻ bị bệnh chàm kiêng ăn gì?

Bệnh chàm có thể gặp ở rất nhiều đối tượng nhưng thường
gặp nhất là ở trẻ em và trẻ sơ sinh. Đối với trẻ nhỏ, các cấu trúc
da chưa hoàn thiện, da mỏng, nhạy cảm và hệ thống miễn dịch
chưa đủ. Các tác nhân gây bệnh rất dễ xâm nhập và gây bệnh
trên đối tượng là trẻ nhỏ. Trước tình hình trẻ bị eczema, các
bậc phụ huynh nên đưa con đến các cơ sở y tế để tư vấn và
khám chữa bệnh kịp thời. Đồng hành với việc chữa bằng thuốc
là cách chăm sóc các bạn nhỏ. Vì trẻ em cơ thể rất nhạy cảm,
việc cung cấp các chất dinh dưỡng cho bé là rất quan trọng.
Tuy nhiên bố mẹ không biết trẻ bị bệnh chàm nên kiêng ăn gì?
Bị chàm nên ăn gì?

Những thực phẩm làm nặng thêm tình trạng bệnh chàm ở trẻ



Thời gian kiêng là bao lâu?

Như bạn đã biết bệnh chàm nên kiêng gì, nhưng thời gian
kiêng là bao lâu? Về vấn đề thường khó xác định được chính
xác vì phụ thuộc vào cơ địa từng người. Thông thường khi khỏi
bệnh sẽ dừng ăn kiêng. Tuy nhiên chàm là một bệnh mạn tính,
tái phát nhiều lần nên rất khó để xác định được thời gian dừng
kiêng. Vì vậy, tốt nhất là bạn hãy duy trì  chế độ ăn hợp lý để
vừa cung cấp dinh dưỡng lại đem lại hiệu quả điều trị bệnh.

Xem thêm: An Bì Thang – Hàng ngàn người đã sử
dụng và truyền tai nhau hiệu quả

Người bị chàm nên ăn gì ?

Vậy ngoài những thực phẩm nên kiêng thì người bị bệnh chàm
cần bổ sung những thực phẩm nào để cải thiện bệnh tốt hơn?
Có nhiều loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể và cải thiện bệnh
chàm hiệu quả. Dưới đây là một số thực phẩm phổ biến:

• Bị chàm nên ăn thực phẩm giàu vitamin: Các vitamin A, B, C,
E có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, tái tạo
mô và hồi phục tổn thương. Các rau củ quả như: Cam, quýt,
cà rốt, đậu nành,… Ngoài ra, nên bổ sung vitamin D từ mặt
trời để cải thiện triệu chứng, ngăn ngừa tái phát.

• Giàu chất chống viêm: Sử dụng các sản phẩm có tác dụng
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chống viêm từ tự nhiên để giảm thiểu các tác dụng phụ của
thuốc. Các loại dầu cá, dầu từ hạt, … có chứa các chất béo có
lợi như omega – 3, omega – 6, axit béo có lợi, cải thiện triệu
chứng, nâng cao thể trạng và phòng ngừa tái phát.

• Người bị chàm nên ăn thực phẩm giúp giải độc cơ thể: Các
thực phẩm như bắp cải, súp lơ xanh, măng tây,… có tác dụng
làm sạch ruột, thanh lọc cơ thể, giải độc gan, chống viêm, lợi
tiểu, lọc máu,….

• Bổ sung vi lượng: Kẽm là vi lượng cần thiết cho hệ thống
miễn dịch của cơ thể. Sử dụng thịt bò, hạnh nhân, cacao,
cá,…. tăng sức đề kháng, bảo vệ hệ thống miễn dịch.

Những thực phẩm lành mạnh, tăng cường sức khỏe

Khi nhiễm bệnh, hệ thống chống lại tác nhân gây bệnh đang
yếu, cơ thể thiếu dưỡng chất, vì vậy bạn nên bổ sung đầy đủ
các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nâng cao sức khỏe
thể trạng, cải thiện bệnh tốt hơn.



Những cách điều trị chàm phổ biến

Bệnh eczema có thể tiến triển tốt khi điều trị kịp thời chăm sóc
đúng cách. Vì vậy, bạn nên đi khám ngay khi xuất hiện các dấu
hiệu ban đầu để có được phương pháp điều trị bệnh tốt nhất.
Hiện nay có rất nhiều cách điều trị bệnh chàm từ các bài thuốc
dân gian hay các loại thuốc tân dược được áp dụng.

Áp dụng thuốc Tây

Sử dụng các loại thuốc có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn
hay các thực phẩm chức năng tái tạo mô da để giảm tình trạng
của các triệu chứng và nhanh lành các vết thương, mau khỏi.
Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc điều trị chàm nhưng
bệnh chàm là mãn tính nên thường sử dụng thuốc có chứa
hoạt chất corticosteroid. Các thuốc như Corticoid hay các
kháng sinh thường được kết hợp để giảm liều sử dụng, giảm
tác dụng phụ và tăng hiệu quả điều trị tối đa. Để hạn chế các
tác dụng phụ của thuốc, bạn có thể áp dụng các bài thuốc dân
gian đã được lưu truyền điều trị bệnh chàm.

Một số mẹo dân gian

Những bài thuốc phổ biến như lá trà xanh, lá ổi hay muối,… tác
dụng chống viêm, hạ nhiệt, giảm ngứa, sát khuẩn. Bài thuốc
dân gian đã được áp dụng rộng rãi để điều trị chàm và mang



lại hiệu quả tuyệt vời. Sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc
tự nhiên, an toàn và mang lại hiệu quả điều trị tốt.

An Bì Thang – Bài thuốc Y học cổ truyền trị chàm
hiệu quả, không lo tái phát

Trong hàng trăm bài thuốc Y học cổ truyền điều trị chàm hiện
tại, An Bì Thang là bài thuốc nổi bật hàng đầu, đã điều trị
thành công cho hàng ngàn người mắc căn bệnh chàm dai
dẳng trên mọi miền đất nước. Đây là giải pháp được bác sĩ
Nhuần và các chuyên gia của Trung tâm Da liễu Đông y Việt
Nam – Đơn vị trực thuộc Viện Da liễu Hà Nội – Sài Gòn dày
công nghiên cứu suốt nhiều năm trời. Bài thuốc được giới
chuyên môn đánh giá cao, người tiêu dùng tin tưởng bởi
những nguyên nhân sau: Cơ chế tác động “kép” 3 chế phẩm
trong bài thuốc An Bì Thang tuy riêng mà chung. Một mặt đi
giải quyết từng nhánh của bệnh, mặt khác tương hỗ nhau giúp
điều trị bệnh toàn diện, ngăn ngừa bệnh bùng phát trong
tương lai.

Xem ngay: Chuyên gia YHCT hàng đầu đánh giá
cao hiệu quả bài thuốc An Bì Thang
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3 chế phẩm trong bài thuốc An Bì Thang đều có những thành phần, vị thuốc chủ đạo, mang lại tác động tập
trung

Điều trị bệnh từ gốc, mang lại hiệu quả cao Kế thừa nguyên
tắc điều trị bệnh từ ngọn nguồn gốc rễ của Y học cổ truyền, so
với các loại thuốc tân dược điều trị chàm, bài thuốc An Bì
Thang tuy “chậm mà chắc”. Tác động bệnh từ từ, mang lại hiệu
quả trị chàm dứt điểm, ngăn chặn nguy cơ bệnh tái đi tái lại
hoặc phát triển thành mức độ nặng hơn. Người bệnh có thể
cảm nhận hiệu quả điều trị bệnh thông qua 3 giai đoạn:



Trong quá trình dùng thuốc để trị chàm, người bệnh sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt theo từng giai đoạn
nhất định

An toàn, không tác dụng phụ Trước vấn nạn dược liệu “bẩn”,
thuốc Nam “rác” đang nổi cộm trong thời gian hiện nay, gây
hoang mang cho người tiêu dùng, việc Trung tâm Da liễu Đông
y Việt Nam cho ra đời bài thuốc An Bì Thang đã giúp khôi phục
niềm tin của người bệnh vào Y học cổ truyền.

Đừng bỏ qua: Thoát khỏi chàm môi dai dẳng nhờ bài
thuốc Đông y an toàn, hiệu quả

An Bì Thang được bào chế từ thảo dược thiên nhiên đạt chuẩn

Bởi vậy, An Bì Thang có thể phù hợp với nhiều đối tượng bệnh
nhân, kể cả trẻ nhỏ, người già, phụ nữ cho con bú từ 6 tháng
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trở lên. Bài thuốc An Bì Thang không dùng cho phụ nữ mang
thai và sau sinh dưới 6 tháng. Không chỉ bệnh chàm, đối với
bất cứ vấn đề ngoài da nào, An Bì Thang cũng có thể xử lý rất
tốt. Với cơ chế tác động sâu, điều trị tập trung vào căn nguyên
vấn đề và cải thiện các triệu chứng hiệu quả, An Bì Thang còn
được ứng dụng để điều trị các bệnh viêm da, cải thiện tình
trạng ngứa da, bong tróc. Mới đây, bài thuốc An Bì Thang đã
được giới thiệu trong chương trình “Vì sức khỏe người Việt”,
với những ưu điểm nổi bật bài thuốc được đánhg giá là giải
pháp tối ưu cho người bệnh viêm da, trong đó có bệnh chàm.
Xem trọn vẹn chương trình tại VIDEO sau đây:

VTV2 Chương Trình Vì Sức Khỏe Người Việt: Trị Tận Gốc Bệnh Viêm Da …

Một số phản hồi, hình ảnh trước và sau điều trị bệnh chàm
với An Bì Thang được Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam
cung cấp.
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Hình ảnh trước và sau khi điều trị chàm của bé Hoàng Anh (8 tháng tuổi) – con trai chị Phạm Nga (Yên Định,
Thanh Hóa)

Phản hồi của bạn Thủy Tiên (Phố Nối, Hưng Yên)

Để xóa bỏ nỗi lo bệnh chàm tái phát, độc giả có thể liên hệ với
Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam theo địa chỉ sau:

TRUNG TÂM DA LIỄU ĐÔNG Y VIỆT NAM

• Hà Nội: 123 Hoàng Ngân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân – SĐT/Zalo: 0972 196 616

• Hồ Chí Minh: Số 48B Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1 – SĐT/Zalo:   – (028) 710 99808 0903
047 368

tel:0972196616
tel:0972196616
tel:0972196616
tel:(028)71099808
tel:0903047368
tel:(028)71099808
tel:0903047368
tel:0903047368
tel:0903047368


Đừng bỏ lỡ:

• Tổng hợp các loại thuốc trị bệnh chàm tốt nhất hiện
nay

• Bệnh chàm (eczema) có lây không? Có chữa được
không? [Chuyên gia tư vấn]

• Nghe mẹ bỉm sữa “mách” cách thoát khỏi chàm khô
nhờ dùng thuốc YHCT

VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI – SÀI GÒN - XU HƯỚNG LÀM ĐẸP
TIÊN PHONG

Website chính thức: https://viendalieu.vn/

Email: lienhe@viendalieu.vn

Cơ sở Hà Nội: Số 123 Hoàng Ngân, P. Nhân Chính, Q. Thanh
Xuân, Hà Nội

Hotline/Zalo: (024) 626 05 666 – 0983 058 939

• Fanpage: Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam

• Website: trungtamdalieudongy.com
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Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Số 48B Đặng Dung, P. Tân Định, Quận
1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline/Zalo: 0287.109.838 – 0903 047 368

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội phổ biến
nhất hiện nay:

- Địa chỉ Google map: https://goo.gl
/maps/tkF2CYrgHWPUTLkn8

- Fanpage: https://www.facebook.com/dalieuhanoisaigon

- Youtube: https://www.youtube.com
/c/VienDaLieuHaNoiSaiGon

- Twitter: https://twitter.com/viendalieu

- Instagram: https://www.instagram.com/viendalieu/

- Tiktok: https://www.tiktok.com/@viendalieu

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viendalieuhanoi-
saigon/

- Pinterest: https://www.pinterest.com/viendalieuhanoisaigon/

- GG Business: https://viendalieuhanoi-saigon.business.site/

Hashtag: #viendalieu, #viendalieuhanoisaigon, #viendalieuhnsg
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Hồ Thị Chi

Ai chỉ cho em một địa chỉ khám và chữa bệnh chàm bằng Đông y uy tín với
ạ, giờ nhiều địa chỉ “rởm” quá em không biết tin địa chỉ nào cả. Bởi em biết
thuốc Đông y cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối nếu dùng sai thuốc.

Trinh Nguyễn

Mình cho 1 vote ở 123 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
nhé. Ở đây có bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần hơn 40 năm kinh nghiệm, bác sĩ
Nhặn hơn 30 năm kinh nghiệm.

Tuấn

123 Hoàng Ngân mình chữa rồi ok lắm đó, thuốc tốt mà bác sĩ khám
chữa cũng tâm lý và cẩn thận nữa. Mình 1 vote trung tâm này nhé.

Duy Thanh

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng tốt nhé bạn ơi, bệnh viện
công đó. Đó là ý kiến của mình ạ.

Dương Ngân

Nếu dùng thuốc Đông y thì bao lâu thì khỏi vậy mọi người? Em mới dùng
thuốc tây y một liệu trình 3 tháng trước nhưng chỉ sau một tháng khi hết
liệu trình thuốc là bệnh lại tái phát lại. Tình trạng ngứa ngáy, khô ráp có khi
còn nghiêm trọng hơn đợt đầu nữa ấy. Vì sao vậy mọi người ơi? Giờ em
chuyển sang Đông y ok chứ ạ?

Minh Thoa

Tùy cơ địa chị ơi, có người chỉ dùng 3 tháng là hết ạ, có người lại phải
5-6 tháng, kiểu như tùy mức độ bệnh nữa. Riêng em phải dùng thuốc
trong 4 tháng liền. Và bệnh tái phát sau khi dùng tây y thì theo mình biết
và bác sĩ Nhuần (123 Hoàng Ngân) có chia sẻ thì do thuốc Tây đa phần

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

BÌNH LUẬN (50)

https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5298#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5298#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5298#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5299#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5299#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5299#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5300#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5300#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5300#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5301#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5301#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5301#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5294#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5294#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5294#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5295#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5295#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5295#respond


Thế Anh

Thuốc Đông y thường hiệu quả chậm hơn Tây y nhưng tác dụng lâu dài
hơn bạn à. Có thể kiểm soát triệu chứng được mấy năm ko tái phát hoặc
lâu hơn. Mình dùng thuốc Đông y cách đây 4 năm khi bị viêm da cơ địa
mà đến bây giờ bệnh vẫn ko có dấu hiệu tái phát này.

Đình Dũng

Dùng thuốc Đông y là phải kiên trì bạn nhé, vội vàng không được đâu
nhưng tác dụng của thuốc thì bền vững hơn so với Tây y đó

Trịnh Thị Mai

Em bị ngứa khắp người thì có phải bị chàm không mọi người, ngứa kiểu
nổi mẩn có các nốt nốt ấy, mỗi lần thay đổi thời tiết là em lại bị. Em chưa
dám dùng gì cả

Hằng Mon

Dị ứng thời tiết rồi bạn ơi không phải chàm đâu, bạn có thể đọc thêm
thông tin ở bài viết để biết triệu chứng chàm nhé. Chứ bị nổi mẩn như
vậy là dị ứng nồi mề đay rồi. Bạn có thể nấu nước lá kim ngân để uống
hoặc đi thăm khám để lấy thuốc uống nhé.

Trịnh Thị Mai

Nhà em không có lá kim ngân kia, em dùng thuốc Đông y được không ạ,
em thấy mấy bài thuốc trên mạng cũng có thể tìm đến địa chỉ bốc thuốc
Đông y để bốc.

Hằng Mon
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tháng, trên da xuất hiện những đám da màu hồng, cảm giác hơi nổi cộm và
phù nề vùng da tay. Mình sợ không dám dùng thuốc nên sau một thời gian
vùng da bị chàm trở nên khô ráp và nứt nẻ, vô cùng khó chịu. Mang thai thì
không dùng thuốc Tây được đúng không ạ, mình sợ lắm. May được bạn bè
giới thiệu đến 123 Hoàng Ngân, vì ở đây là dùng thuốc Đông y nên mình
đã cùng chồng đến thăm khám. Được bác sĩ Nhuần thăm khám và kê đơn
thuốc mình cảm thấy yên tâm, do mang thai nên bác sĩ đã kê đơn thuốc
thang cho mình dù bài thuốc chủ yếu là thuốc dạng cao. Mình vừa được
bác sĩ kê thuốc chữa chàm vừa kê thuốc an thai và bồi dưỡng cơ thể. Sau
mấy tháng dùng thuốc thì mình đã đỡ hơn rất nhiều. Không ngứa ngáy,
khó chịu nhiều như trước. May mắn là em bé vẫn phát triển khỏe mạnh.

Lục Thị Linh

Mang thai là bị rối loạn nội tiết tố nên dễ bị mấy bệnh về da này lắm,
trước mình bị viêm da cơ địa đó. Nhưng may mình bị nhẹ nên chỉ cần
dùng lá chè xanh là đỡ hơn. Với mình không tự ý dùng đâu mình hỏi ý
kiến bác sĩ xong mới dùng. Nên các mẹ bầu đừng có tự ý dùng nhé, vì
mẹo dân gian cũng có những nguy cơ của nó đó ạ, đừng dại mà ảnh
hưởng đến sức khỏe nhé. Dùng Đông y cũng là một cách hay nhưng
phải chọn đúng địa chỉ.

Mộc Lan

Mang thai mà bị mấy bệnh da liễu hay bệnh phụ khoa thì đúng là đã khó
càng khó khăn hơn.
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dùng nhiều không được đâu, thường bác sĩ chỉ chỉ định cho người bệnh
liều thế thôi. Chỉ sợ là người bệnh tự ý dùng nhiều nên gây teo da hoặc
mỏng da ấy.

Lê Thị Dung

Mình thấy dùng Đông y là tốt nhất này, không chỉ giúp điều trị căn
nguyên và còn khắc phục triệu chứng. Đợt mình bị vảy nến, dùng chỉ 1
liệu trình thuốc 4 tháng là kiểm soát được gần như hoàn toàn tình trạng
bệnh mà không gặp phải tác dụng phụ nào luôn. Nhưng đừng dùng
thuốc Đông y bừa bãi nhé, sai thuốc cũng không khỏi đâu.

Vũ Thị Huệ

Bạn dùng thuốc Đông y ở địa chỉ nào ạ?

Lê Thị Dung

Mình dùng thuốc của 123 Hoàng Ngân bạn nhé, thuốc uống ở dạng cao
chứ không phải sắc thang đâu ạ, dễ sử dụng và tiện lợi lắm.

Nguyễn Thảo

Bệnh chàm có chữa khỏi được bằng Đông y không ạ? Nhiều người bảo em
rằng phải sống chung suốt đời, không khỏi được.
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Thu Hường

Ok bạn nhé, Cơ sở Hà Nội: 123 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội. SĐT/Zalo: 0972 196 616. Cơ sở Hồ Chí Minh: 48B Đặng
Dung, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. SĐT/Zalo: 0964 12 99
62. Bạn có thể liên hệ vào fanpage Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam
này nhé. Bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho bạn nhé.

Đinh Long

Mọi người ở đây cho em hỏi, chàm da đầu là bị như thế nào ạ, dạo này da
đầu em nhiều dầu lắm còn bong tróc vảy, không giống gàu mấy, em lên
mạng đọc sao nó giống chàm da đầu thế, em sợ quá.

Khả Doanh

Khả năng cao là chàm da đầu rồi bạn ơi. Chàm da đầu có thể do nhiều
nguyên nhân, ví dụ như thời tiết thay đổi đột ngột khiến da đầu bạn bị dị
ứng, tiếp xúc với hóa chất, dầu gội đầu không phù hợp chẳng hạn…
Thậm chí căng thẳng, thiếu ngủ cũng khiến bạn bị chàm da đầu. Khó

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5271#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5271#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5271#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5272#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5272#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5272#respond


tuổi đến 5 tuổi vẫn chưa hết. Nhiều người bảo khi bệnh sẽ tự hết nhưng bé
nhà mình thì không, các triệu chứng khó chịu mà bé gặp phải khiến mình
sốt ruột và lo lắng. Mình từng dùng thuốc Tây bôi cho con nhưng cũng
không được, nhưng sau được người bạn mách dùng lá chè tắm cho bé, tự
nhiên thời gian gần đây thấy da bé đang có dấu hiệu hồi phục, bớt ngứa
hơn trước, chả biết ra sao nữa nhưng hi vọng sẽ khỏi bệnh.

Hồng Hạnh

Có người khỏi khi dùng phương pháp dân gian đó ạ, nhưng cũng có
người không hợp đâu, giống như con bạn em ấy nó phải dùng thuốc
Đông y đấy, khổ lắm. Dùng đủ thứ thuốc mà bệnh cứ khỏi một thời gian
lại tái phát, cuộc sống của vợ chồng nó đảo lộn luôn.
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tối không biết đây có phải bệnh chàm không mọi người ơi? Mình sợ quá,
chưa bao giờ mình bị như vậy cả.

Thu Thủy

Đó là giai đoạn cấp tính của chàm đó bạn ơi, mình tôi từng bị rồi nên tôi
biết. Ngứa lắm, nhất là những lúc tiếp xúc với các chất tẩy rửa và xà
phòng ấy. Nhiều người thấy vậy cứ bảo mình bị ghẻ nước, nhưng nào có
phải đâu. Đi khám thì té ra mình bị chàm. Bạn có đi khám không ạ? Bạn
phải đi khám đừng để lâu, khó chịu lắm.
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ngứa ngáy, khó chịu. Mỗi khi tiếp xúc với xà phòng, nước rửa bát các triệu
chứng trở nên nghiêm trọng. Em đã từng dùng nhiều phương pháp nhưng
không khỏi, thậm chí triệu chứng còn xuất hiện nhiều hơn. Mọi người có
cách nào không chỉ em với ạ! Em cảm ơn!

TRẢ LỜI

https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5253#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5253#respond
https://sv.weup.net/benh-cham-chua-khoi-duoc-khong-3467.html?replytocom=5253#respond






Nguồn bài viết: https://centerforhealthreporting.org/benh-
cham-kieng-an-gi-767.html

https://www.trangtinnamtannhang.com/

https://camnangbenhdalieu.com/

https://wikibacsi.com/
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