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Thuốc trị vảy nến hiện nay được chia thành hai dạng chính
là thuốc bôi và thuốc uống điều trị toàn thân. Trên thực tế,
tùy thuộc vào tình trạng của từng người bệnh mà bác sĩ có
thể chỉ định điều trị bằng những loại thuốc khác nhau. Bài
viết dưới đây đưa đến cho bạn đọc những thuốc chữa vảy
nến hiệu quả nhất hiện nay:

Người bệnh khi bị vảy nến nên bôi
thuốc gì? Thuốc trị vảy nến dạng bôi

Để điều trị, bác sĩ có thể chỉ định các loại thuốc bôi trị vảy nến
để tác động trực tiếp lên các tổn thương và triệu chứng ngoài
da. Nhóm thuốc này thường hỗ trợ tiêu viêm, giảm đau tại chỗ.
Người bệnh sẽ thấy các dấu hiệu của vảy nến thuyên giảm sau
khi sử dụng một thời gian ngắn. Các loại thuốc và kem bôi vảy
nến phổ biến gồm:

Thuốc bôi chống bạt sừng và bong vảy

Với người bệnh vảy nến, việc sử dụng thuốc bôi chống bạt



sừng9 giúp cải thiện tình trạng khô da, bong và tróc vảy.
Nhóm thuốc này thường chứa acid salicylic 2-5%. Tuy vậy, điều
trị với nhóm thuốc bôi này không có nhiều tác dụng với trường
hợp viêm thâm niên trên nền da cứng hay người bệnh vảy
nến mãn tính. Thuốc chứa acid salicylic có thể sử dụng trong
thời gian lâu dài. Bên cạnh đó thuốc còn được kê chung với các
thuốc mỡ chứa corticoid để đẩy nhanh hiệu quả điều trị. Lựa
chọn thuốc chống bạt sừng, bong vảy để chữa bệnh, người
bệnh cần cẩn trọng trước một số tác dụng phụ như kích ứng
da, suy yếu nang lông, tóc bị gãy rụng… Điều trị cần theo chỉ
định của bác sĩ cũng như dùng thuốc trong liều lượng cho
phép.

Với người bệnh vảy nến, việc sử dụng thuốc bôi chống bạt sừng giúp cải thiện tình trạng khô da, bong và
tróc vảy
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Thuốc mỡ trị vảy nến Corticosteroid

Thuốc chứa corticoid hay corticossteroid là nhóm thuốc phổ
biến trong điều trị các bệnh viêm da trong đó có vảy nến. Dẫn
xuất của corticoid mang lại tác dụng kháng lại tác nhân gây dị
ứng, kháng viêm và ức chế hệ miễn dịch. Cơ chế hoạt động
của thuốc là ức chế quá trình tổng hợp DNA, ức chế bạch cầu
đa nhân đồng thời chống lại hiện tượng gián phân trên lớp
biểu bì tăng sản. Điều trị bằng thuốc này giúp giảm nhanh tình
trạng viêm đỏ, sưng phù ngoài da và tình trạng tăng sinh tế
bào một cách đáng kể. Thuốc chứa corticoid nồng độ thấp
được dùng ở cả các vùng da nhạy cảm như da mặt, các nếp
gấp trên da để hạn chế tình trạng bệnh lan rộng. Thuốc có
nồng độ mạnh được chỉ định cho một số trường hợp nặng
hoặc kéo dài dai dẳng. Tên một số thuốc trị vảy nến chứa
corticoid phổ biến hiện nay gồm: Flucinar, Eumovate, Synalar,
Betnovate, Diproson…

Thuốc chứa corticoid hay corticossteroid là nhóm thuốc phổ biến trong điều trị các bệnh viêm da trong đó



có vảy nến

Tác dụng phụ có thể xuất hiện khi dùng thuốc có thể kể đến
tình trạng teo và rạn da, giãn mao mạch, nổi mụn,… Một số
trường hợp người bệnh còn gặp  hiện tượng nhờn thuốc, bệnh
dễ tái phát và trở nên nặng hơn. Do vậy, khi điều trị bằng
nhóm thuốc này cần lưu ý:

• Tuân thủ liều lượng thuốc được bác sĩ chỉ định.

• Không nên dùng thuốc liên tục trong thời gian dài

• Chỉ bôi một lớp mỏng thuốc lên vùng da bị bệnh, tránh sử
dụng trên diện rộng.

• Ngưng điều trị nếu thấy da hay cơ thể có biểu hiện bất
thường.

Thuốc chữa vảy nến Daivonex

Daivonex là chất tổng hợp và đồng đẳng với vitamin D, mang
lại công dụng làm chậm quá trình phát triển của tế bào da.
Thuốc này có thể cải thiện triệu chứng bệnh vảy nến ở mức độ
trung bình hoặc kết hợp với thuốc khác để tăng hiệu quả chữa
bệnh. Giống như corticoid, Daivonex cũng giúp ức chế tăng
sinh tế bào nhưng ở mức cao hơn, kích thích quá trình biệt hóa
lớp tế bào sừng và tác động vào tế bào lymphoT để ức chế
hoạt động. Thuốc Daivonex được chỉ định điều trị vảy nến khu
trú. Sừ dụng thuốc bằng cách bôi 2 lần sáng và chiều, không
quá 100g mỗi tuần (tương đương 16% diện tích da). Không



nên bôi thuốc lên vùng mặt, sau khi thoa cần rửa tay để tránh
việc tồn đọng canxi gây khô cứng da.

Daivonex là chất tổng hợp và đồng đẳng với vitamin D, mang lại công dụng làm chậm quá trình phát triển
của tế bào da

Thuốc trị vảy nến Anthralin

Thuốc Anthralin thuộc loại thuốc khử oxy, tác dụng ức chế
enzym hình thành tế bào da. Dùng thuốc Anthralin bôi ngoài
giúp loại bỏ vảy, cải thiện tình trạng khô và nứt nẻ, trả lại vẻ
mịn màng của da. Loại thuốc này chỉ được chỉ định dùng trong
thời gian ngắn với nồng độ từ 0,1% đến 0,3%. Khi sử dụng,
người bệnh sẽ bôi một lớp mỏng vừa đủ thuốc lên da, để
trong 10-20 phút và rửa sạch thuốc đi. Mỗi tuần người bệnh
duy trì bôi thuốc đều đặn 2 lần. Thuốc Anthralin có thể gây
một vài tác dụng phụ như kích ứng ngoài da. Không nên để
thuốc tiếp xúc với vùng mắt và không tắm bằng nước ấm



trong khoảng 1 tiếng kể từ ki bôi. Ngoài ra bạn cần cẩn thận
khi bôi thuốc vì thuốc có thể gây ố, bẩn quần áo hay các bề
mặt khác khi chạm vào.

Trị vảy nến bằng nhựa than đá Goudron

Thuốc Goudron thuộc nhóm thuốc khử oxy có nguồn gốc từ
chưng cất hoặc thủ phân một số loại gỗ có nhự như gỗ thông.
Một loại Goudron khác thì có nguồn gốc từ than đá. Thuốc là
chất lỏng màu đen hơi nhớt dính và có mùi nhựa hoặc hắc ín.
Goudron có tính acid, hòa tan được trong dung môi hữu cơ, ít
tan trong nước. Thuốc mang lại công dụng tiêu viêm, cải thiện
tình trạng bong vảy ở bệnh nhân da liễu như chàm, vảy nến,
viêm da cơ địa… Đối với bệnh vảy nến, khi bôi thuốc, người
bệnh sẽ nhận thấy làn da tổn thương nhanh lành hơn, vùng da
thâm cứng trở nên mềm cùng tình trạng tăng sinh tế bào da
được hạn chế. Goudron có thể được dùng dưới dạng kem bôi
thoa tại chỗ hoặc dầu gội trị vảy nến da đầu. Thuốc có thể gây
nên tác dụng phụ nếu dùng trong thời gian dài. Người bệnh
khi này phải đối mặt với tình trạng nổi mề đay mẩn ngứa, mụn
viêm hay viêm nang lông. Chống chỉ định dùng thuốc cho phụ
nữ có thai hay đang có con nhỏ bú.



Goudron có thể được dùng dưới dạng kem bôi thoa tại chỗ hoặc dầu gội trị vảy nến da đầu

Nhóm thuốc trị vảy nến toàn thân
dạng uống

Trong những trường hợp các loại thuốc bôi không đem lại
công dụng hiệu quả hoặc người bệnh trong tình trạng nặng,
bác sĩ có thể kê một số loại thuốc dạng uống. Nhóm thuốc
uống cần được dùng theo đúng liều lượng và chỉ định của bác
sĩ để hạn chế những tác dụng phụ.

Thuốc chữa vảy nến Retinoid dạng uống

Trong nhóm thuốc này có thể kể đến một số tên thuốc phổ
biến gồm Acitretin, Soriatan hay Tigason…. Retinoid là dẫn xuất
dạng tổng hợp của vitamin A, tác dụng ức chế quá trình sừng
hóa của biểu bì. Nhờ công dụng này mà hiện tượng gián phân
cũng như tăng sinh tế bào sừng ở người bệnh vảy nến được
hạn chế. Nhiều nghiên cứu y học chỉ ra rằng thuốc Retinoid tác
động trực tiếp lên gen của hoạt chất keratin, điều hòa sự tăng
trưởng và biệt hóa tế bào. Thuốc giúp cải thiện hệ miễn dịch



và chống lại sự thâm nhiễm. Một số trường hợp người bệnh
gặp tác dụng phụ khi dùng thuốc nếu dùng quá liều hay cơ địa
nhạy cảm. Liều lượng phù hợp để sử dụng Retinoid điều trị vảy
nến là khoảng 10mg trong ngày với người mới điều trị và tăng
dần lên khoảng 25mg/ ngày sau đó. Thời gian điều trị bằng
Retinoid từ 6 tháng đến 1 năm và diu trì với nồng độ thấp. Một
vài tác dụng phụ có thể xuất hiện trong quá trình điều trị là
khô, mỏng và ngứa da, khô mắt, gây viêm kết mạc, viêm môi,
rụng tóc… Thuốc được chống chỉ định cho phụ nữ mang thai
bởi có thể ảnh hưởng đến thai nhi.



Một vài tác dụng phụ có thể xuất hiện trong quá trình điều trị là khô, mỏng và ngứa da, khô mắt, gây viêm
kết mạc, viêm môi, rụng tóc…

Thuốc trị vảy nến ức chế hệ miễn dịch Ciclosporin

Thuốc ức chế miễn dịch Cyclosporin dùng trong điều trị vảy
nến để hạn chế hoạt động của tế bào lympho T ở thượng bì và
chân bị, tác động gián tiếp lên tế bào viêm để cản trở hiện
tượng tăng sinh tế bào và giãn mao mạch. Nhóm thuốc này có
thể gây ra độc tính tới thận do đó chống chỉ định với đối
tượng suy thận, cao huyết áp hay ung thư. Người đang điều trị
xạ trị hay đang dùng thuốc ức chế miễn dịch khác cũng được
chống chỉ định với Cyclosporin. Việc điều trị vảy nến với thuốc
Cyclosporin chỉ áp dụng khi người benehh không đáp ứng các
phương pháp thông thường hoặc bệnh ở thể nặng. Liều lượng
dùng thuốc thông thường là 2.5 đến 5mg/kg/ngày. Khi dùng,
người bệnh chia làm 2 lần uống và uống không quá 10 tuần
tùy thuộc từng trường hợp.

Methotrexate

Thuốc dạng uống Methotrexate điều trị vảy nến bằng cơ chế
hạn chế quá trình sản xuất tế bào da và ức chế viêm da. Thuốc
chỉ được chỉ định cho người mắc vảy nến nặng hay có hiện
tượng nhiễm trùng.. Người bệnh chỉ nên dùng Methotrexate
với liều lượng thấp. Khi dùng thuốc, bệnh nhân đôi khi gặp
tình trạng đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi… Sử dụng



Methotrexate trong thời gian còn gây tổn thương gan, giảm
hồng cầu, tiểu cầu và cả bạch cầu. Thông thường thuốc chỉ
được chỉ định cho người khỏe mạnh trên 40 tuổi và hạn chế
dùng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh nở.

Thông thường thuốc chỉ được chỉ định cho người khỏe mạnh trên 40 tuổi và hạn chế dùng cho phụ nữ
trong độ tuổi sinh nở

Vitamin bổ sung dạng uống

Bên cạnh những loại thuốc đặc trị phía trên, người bệnh vảy
nến còn cần được bổ sung vitamin như H3, B12, A, C… Các viên
uống bổ sung giúp cải thiện sức đề kháng cho da, làm lành
nhanh tổn thương và ổn định quá trình tăng sinh tế bào sừng.
Dù là thuốc bổ nhưng người bệnh cũng cần dùng thuốc đúng
liều lượng, không nên uống bừa bãi và quá liều. Tốt hơn hết,
người bệnh nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ khi muốn dùng
thuốc bổ sung.



Những điều cần lưu ý khi điều trị bệnh
vảy nến bằng thuốc

Để dùng thuốc chữa vảy nến hiệu quả nhất, người bệnh nên
ghi nhớ một số ván đề sau:

•  Không nên tự ý mua thuốc để uống khi không có chỉ định
của bác sĩ. Cần đi khám và tuân thủ phác đồ điều trị cùng
liệu lượng của thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn.

• Không nên dùng thuốc quá liều hay tự ý điều chỉnh liều
lượng khi không được sự hướng dẫn của bác sĩ.

• Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc, nếu trong quá trình dùng
thuốc, cơ thể có biểu hiện bất thường hay kích ứng, cần
ngưng thuốc và đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

• Để việc điều trị phát huy tối đa hiệu quả, nên kết hợp cùng
chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày một cách khoa
học. Người bệnh cần bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ,
vitamin và omega 3, đồng thời tránh đồ ăn gây dị ứng, rượu
bia…



Để việc điều trị phát huy tối đa hiệu quả, nên kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày một
cách khoa học

• Giữ cho da được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là những vùng có
tổn thương do vảy nến. Mặc quần áo thoáng mát, dưỡng ẩm
cho da đúng cách cũng giúp bệnh nhanh khỏi hơn.

Trên đây là những thông tin giúp bạn đọc tham khảo để giải
đáp thắm mắc bị vảy nến bôi thuốc gì và uống thuốc gì? Hy
vọng qua những tổng hợp trên, độc giả đã nắm được những
loại thuốc chữa vảy nến mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay.
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Hotline/Zalo: (024) 626 05 666 – 0983 058 939
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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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Trang Tiến Hòa Bình

Mình bị vẩy nến thể mảng ở vùng 2 bên bẹn và háng còn có vài chỗ ở lòng
ban tay nữa, không biết thuốc thanh bì dưỡng can thang này có chữa dứt
điểm được bẹnh của mình không ak

TẤT THẮNG

BÁC SỸ ƠI CHO EM HỎI LÀ BẸNH VẢY NÉN DA ĐẦU NÀY DÙNG DẦU GỘI
BẰNG CHANH VÀ BỒ KÉT CÓ ĐƯỢC KHÔNG AK

Mỹ Linh Phạm

Thường thì những bẹnh có tổn thương là không nên dùng chanh rồi vì
axit có trong chanh sẽ gây kích ứng làm xót da đầu mà bạn hỏi hay thế.

Minh Phượng

Đúng rồi bạn, theo mình được biết thì bệnh vẩy nén da đầu thì không
nên sử dụng các sẩn phẩm dầu gội có hóa chất nên vùng tổn thương và
đặc biệt là mẹo dân gian cũng không nên nha, bạn nên đi khám da liễu
và tốt hơn hét bạn nên đi khám đông y vì bệnh này là do rối loạn hệ
thống miễn dịch từ sau bên trong, mà tôi thấy thuốc thanh bì dương can
thang của trung tâm thuốc dân tộc ddieuf trrij rất tốt về bệnh này đó, rất
nhiều người đã khỏi khi mà điều trị ở đây, tôi cũng có đọc thấy rất nhiều
bài báo đó, người ta có uy tín có thương hiệu nên mới có nhiều người
quan tâm và đến khám lắm bạn ak

Thùy Trang

Con gái tôi năm nay 10 tuổi bị ngứa và nổi những vùng da đỏ thô ráp, có
bong tróc vẩy và ngúa nữa, có thử bôi qua thuốc mỡ gì đấy mà quầy thuốc
đưa cho chỉ bảo là viem da thôi xong về vẫn không thấy tiến triển gì hơn,
khổ thân quá chỉ sợ nó để lại sẹo lớn lên còn gái thì xấu lắm.

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

BÌNH LUẬN (133)

https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31627#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31627#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31627#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31624#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31624#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31624#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31625#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31625#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31625#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31626#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31626#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31626#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31617#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31617#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31617#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31618#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31618#respond
https://sv.weup.net/7-cach-chua-vay-nen-tai-nha-8154.html?replytocom=31618#respond


bội nhiễm hoặc có thể kháng thuốc liên quan đến rất nhiều kháng sinh
để chữa bệnh khác nữa chị ak.

VÂN ANH PHẠM

CHỊ OI CHO BÉ TẮM BẰNG MƯỚP ĐẮNG Ý, CÁI ĐẤY CŨNG CÓ THỂ ĐIỀU
TRỊ KHỎI MẨN NGỨA VÀ LÀM MÁT DỊU DA CŨNG CHỖNG NHIỄM
KHUẨN NỮA ĐÓ CHỊ, KHÔNG CẦN PHẢI DÙNG THUỐC ĐÂU.

Minh Khang

Với triệu chứng của bé như vậy thì giống với bệnh vẩy nến nên là chị vẫn
nên cho bé đi khám bác sỹ sẽ tốt hơn chứ đừng tự mua thuốc tại nhhaf
nha, mà bệnh vảy nến này rất khó chữa nếu để lâu rồi bé sẽ tự ti với bạn
bè vì bệnh này bị xa lánh,nếu nhìn trực tiếp trông rất sợ, nếu cứ ngứa
ngáy mà gãi nhiều còn bị bội nhiễm ý, chị cho bé qua trung tâm thuốc
dân tộc điều trị bằng thanh bì dưỡng can thang rất hiệu quả đó chị ak,
con em đã từng bị như vậy và cũng đã điều trị khỏi bệnh này ở đó chị ak.

Nguyễn Thị Hạnh

Cón bé nhà tui cũng đang bị giống như vậy nè và tui cũng đang tìm hiểu
bài thuốc này để điều trị cho con mà không biết là thuốc này có tác
dụng phụ gì với trẻ con không nhỉ, thuốc dùng có khó không nữa.

Thu Huyền

Bản thân tớ đang dùng thuốc này rồi , tớ thấy thuốc này được các bác sỹ
ở đây tự nghiêm cứu và bào chế từ chính vườn liệu họ trồng nên là thuốc
tự nhien rất an toàn nha, dùng dược cho cả pohuj nữ cho con bú và cả
trẻ nhỏ nha bạn, tớ dùng cũng gần 2 tháng rồi cũng khống thấy có tác
dụng phụ nào cả, chỉ mấy hôm đầu hơi ngứa và mấy hôm ssau thì không
còn triệu chứng khó chịu, dần dần các vảy này đang bong hết da , 1 lớp
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Lê Lan Anh

Ui may quá đang muỗn hỏi cho kỹ về cách dùng thuốc này mà chị chia
sẻ kỹ quá, cảm ơn chị nha, em đỡ phải phân vân lo lắng, chắc là sẽ đến
trực tiếp cơ sở để khám và điều trị bệnh vẩy nến này càng sớm càng tốt.

phạm duy khoa (0907997117)

Hi C Trang, mình đang chăm sóc cho 1 cháu trai bằng thực phẩm bổ
sung, sữa non bổ sung kháng thể.

Lại Văn Tuân

Tôi bị bệnh vẩy nến hơn 4 năm nay, tionhf trạng ngứa ngáy ,bong tróc
những mảng da dày trên vùng da rìa đầu khiến tôi mất ăn mất ngủ , và ảnh
hưởng nhiều đến xã giao công việc nữa ,gây áp lực với cả vk con ở nhà
nữa, thực sự nhiều lúc nghĩ không biết làm cách nào mà hết hẳn bệnh này
đây, không biết đã có bác nào điều trị vậy này chưa cho tôi xin ý kiến với.

Huy Nguyễn 1993

Trung tâm oi tôi muốn đặt mua thuốc thanh bì dưỡng can thang này về
điều trị bệnh vảy nến mà tôi ở xa không đến tận nơi khám được thì có gửi
thuốc về được không ak ?

Chiến Bùi

Trung tâm này có hỗ trợ tư vấn online và đặt thuốc qua mạng về đó anh
ak, em đã đặt thuốc của trung tâm về điều trị bệnh vẩy nến này mà giờ
hơn 1 năm nay rồi em không còn bị tái phát bệnh nữa đó.
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Chị oi chị cho em xin cái thông tin để đặt thuốc cụ thể được không ak,
nhà em thì xa trung tâm quá mà đang đọc bài này thấy các chị chia sẻ
nên cũng muốn đặt gọi online nhờ bác sỹ tư vấn và gửi thuốc về dùm ạ ,
vì em cũng đang bị bệnh vẩy nến ngứa ngáy khó chịu nhiều người kiểu
như nhìn thấy xa lánh ý…. khổ tâm lắm chị ak

Tuấn

Trung tâm nào vậy bạn. Cho mjh xin link đc k ạ

Quyết Tiến

Tôi có dùng thuốc ở đây, rất hiệu quả và tốt nha, bạn gọi vào số đt này
nha 02470196699 người ta tư vấn kỹ lắm, cần có những xét nghiệm hay
yêu cầu gì họ sẽ thông báo cho mình nha.

Ngọc Anh Bùi

Tui bị vẩy nến da đầu lâu năm rồi đi khám ở đâu về cũng thấy chán lản,
càng ngày càng thấy tự ti và mỗi lần ra ngoài cũng phải đội mũ kín mít,
chằng hiểu điều trị sao mãi mà chẳng khỏi không hiểu là bệnh này do
nguyên nhân gì và cần ăn kiêng những gì để điều trị được khỏi bệnh này
nhỉ mọi người.
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Trang Én

Đồng ý với bạn là thuốc đông y tốt nhưng mà để điều trị hiệu quả thì
nên tìm cơ sở nào uy tín, đảm bảo an toàn và tay nghề bác sỹ phải giỏi
nữa cơ mà thuốc đông y thì điều trị lâu dai mất thời gian nên cần phải
kiên trì nhưng hiệu quả lâu dài và không lo tái phát

Nick Kun

Tôi có điều trị tại cơ sở đông y trung tâm thuốc dân tộc này thấy rất là
hiệu quả, ban đầu cũng lo lắng về bệnh này nhưng sau có người thân
cho biết là trung tâm này hội tụ rất nhiều bác sỹ giỏi có kinh nghiệm
chuyên môn và có danh tiếng trong ngành đông y nên tôi tin tưởng và
điều trị tại đây, mà trong quá trình điểu trị còn được bác sỹ tuyết lan gọi
điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe và tư vấn về vấn đề dùng thuốc và
cách kiêng khem khi dùng thuốc, mà giờ sau 3 tháng tôi cũng đã khỏi
bệnh này rồi đó, bác sỹ này còn được truyền thông và liên kết hợp tác
trên cả vtv nữa này http://www.tapchiyhoccotruyen.com/bs-tuyet-
lan-tu-van-dieu-tri-vay-nen-viem-da-co-dia-bang-dong-y-tren-
vtv2.html
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mà em thấy nó còn cả bong vảy và ngứa nữa thì không biết là bệnh gì ý. tư
vấn giúp em ạ ?

Kim Oanh

Triệu chứng của bạn giống với triệu chứng của bệnh vẩy nến thể mảng ý,
ông ck mình cũng từng bị như thế được bạn cơ quan giới thiệu may sao
tìm đúng thuốc đúng thầy mà đã điều trị khỏi bệnh này rồi đó, tốt nhất
nên đi viện khám không để lâu càng khó chữa nhe…

Bùi Thúy Ngọc

Tớ cũng bị bệnh vẩy thể mảng này mà điều trị thuốc tây xong không
thấy dứt điểm mà mỗi lần bị lại thị lại lan ra thêm 1 ít nữa , thực sự
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Ngô Thịnh

ở nhà bố mình bị giống thế này toàn dùng nước lá nốt dùng để ngâm
tắm rửa chủ yếu là ngâm tay và chân, ngày nào cũng ngâm thấy đỡ hơn
ý, móng vẫn còn hơi thâm nhưng vùng da quanh móng không còn bị thô
ráp hay bong tróc vảy nữa đó. Bạn có thể áp dụng thử nhưng mà cần
phải kiên trì lắm đó
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Bệnh này là dạng tự miễn không khỏi được đâu, có dùng thuốc thì khỏi
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trung tâm người ta nhiều người đến thế thì phải hiệu quả thì mới đến
đông vậy, và tớ cũng cho mẹ tớ đến đây, được bác sỹ Lệ Quyên khám và
tư vấn rất tận tình chu đáo luôn nên là mẹ tớ cũng kiem trì dùng cố gắng
hơn gần 4 tháng là khỏi được bệnh này đó mà giờ không còn bị tái lại
nữa đâu nha. thuốc này tớ thấy mẹ tớ dùng đơn giản lắm không có gì







Nguồn bài viết: https://www.tapchidongy.org/thuoc-tri-vay-
nen.html

https://www.dongyvietnam.org/

https://centerforhealthreporting.org/

https://www.trungtamdalieudongy.com/

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/viem-da-tiet-ba-nguyen-nhan-
trieu-chung-dau-hieu-thuong-gap

https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/cach-tri-noi-me-day

https://www.tapchidongy.org/thuoc-tri-vay-nen.html
https://www.tapchidongy.org/thuoc-tri-vay-nen.html
https://www.tapchidongy.org/thuoc-tri-vay-nen.html
https://www.tapchidongy.org/thuoc-tri-vay-nen.html
https://www.dongyvietnam.org/
https://www.dongyvietnam.org/
https://centerforhealthreporting.org/
https://centerforhealthreporting.org/
https://www.trungtamdalieudongy.com/
https://www.trungtamdalieudongy.com/
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/viem-da-tiet-ba-nguyen-nhan-trieu-chung-dau-hieu-thuong-gap
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/viem-da-tiet-ba-nguyen-nhan-trieu-chung-dau-hieu-thuong-gap
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/viem-da-tiet-ba-nguyen-nhan-trieu-chung-dau-hieu-thuong-gap
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/viem-da-tiet-ba-nguyen-nhan-trieu-chung-dau-hieu-thuong-gap
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/viem-da-tiet-ba-nguyen-nhan-trieu-chung-dau-hieu-thuong-gap
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/viem-da-tiet-ba-nguyen-nhan-trieu-chung-dau-hieu-thuong-gap
https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/cach-tri-noi-me-day
https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/cach-tri-noi-me-day


https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-va-
cach-ieu-tri

https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/mun-mu-la-gi-

https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/7-cach-chua-viem-da-co-ia-tai-
nha-bang-cay-thuoc-nam

https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/di-ung-da-mat-nguyen-nhan-va-
cach-ieu-tri-nhanh-chong

https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-cham-co-lay-
khon-1630386567g.pdf

https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload
/20210831030449-9-cach-chua-benh-to-dia-theo-dan-
gian.pdf

https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload
/20210831032016-benh-cham-kieng-an-gi-nen-an-gi.pdf

https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload
/20210831035802-benh-a-sung-viem-da-co-dia.pdf

https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload

https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-va-cach-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-va-cach-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-va-cach-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-va-cach-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-va-cach-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-da-tiep-xuc-thuoc-va-cach-ieu-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/mun-mu-la-gi-
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/mun-mu-la-gi-
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/mun-mu-la-gi-
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/mun-mu-la-gi-
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/7-cach-chua-viem-da-co-ia-tai-nha-bang-cay-thuoc-nam
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/7-cach-chua-viem-da-co-ia-tai-nha-bang-cay-thuoc-nam
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/7-cach-chua-viem-da-co-ia-tai-nha-bang-cay-thuoc-nam
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/7-cach-chua-viem-da-co-ia-tai-nha-bang-cay-thuoc-nam
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/7-cach-chua-viem-da-co-ia-tai-nha-bang-cay-thuoc-nam
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/7-cach-chua-viem-da-co-ia-tai-nha-bang-cay-thuoc-nam
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/di-ung-da-mat-nguyen-nhan-va-cach-ieu-tri-nhanh-chong
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/di-ung-da-mat-nguyen-nhan-va-cach-ieu-tri-nhanh-chong
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/di-ung-da-mat-nguyen-nhan-va-cach-ieu-tri-nhanh-chong
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/di-ung-da-mat-nguyen-nhan-va-cach-ieu-tri-nhanh-chong
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/di-ung-da-mat-nguyen-nhan-va-cach-ieu-tri-nhanh-chong
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/6CWBO9WiZqsQ/content/di-ung-da-mat-nguyen-nhan-va-cach-ieu-tri-nhanh-chong
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-cham-co-lay-khon-1630386567g.pdf
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-cham-co-lay-khon-1630386567g.pdf
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-cham-co-lay-khon-1630386567g.pdf
https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-cham-co-lay-khon-1630386567g.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831030449-9-cach-chua-benh-to-dia-theo-dan-gian.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831030449-9-cach-chua-benh-to-dia-theo-dan-gian.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831030449-9-cach-chua-benh-to-dia-theo-dan-gian.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831030449-9-cach-chua-benh-to-dia-theo-dan-gian.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831030449-9-cach-chua-benh-to-dia-theo-dan-gian.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831030449-9-cach-chua-benh-to-dia-theo-dan-gian.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831032016-benh-cham-kieng-an-gi-nen-an-gi.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831032016-benh-cham-kieng-an-gi-nen-an-gi.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831032016-benh-cham-kieng-an-gi-nen-an-gi.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831032016-benh-cham-kieng-an-gi-nen-an-gi.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831035802-benh-a-sung-viem-da-co-dia.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831035802-benh-a-sung-viem-da-co-dia.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831035802-benh-a-sung-viem-da-co-dia.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831035802-benh-a-sung-viem-da-co-dia.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831040706-15-cach-tri-vay-nen-dan-gian-tai-nha.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831040706-15-cach-tri-vay-nen-dan-gian-tai-nha.pdf


/20210831040706-15-cach-tri-vay-nen-dan-gian-tai-nha.pdf

https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/nam-da-nam-
chan-sau-nam-mang-nam-hon-ho-1629967587p.htm

http://nongson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8
/hep-ong-song-co.pdf

http://daiphuocson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021/8/thuoc-gout-nhat.pdf

https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-dau-
da-day-khong-dung-thuoc-tai-nh-1629360654a.htm

https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dau-da-day-
dau-bao-t-1629349089u.htm

http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tinh-trung-
mau-van-1630149402g.htm

http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap
/2021830/viem-khop-dang-thap.pdf

http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap
/2021830/thuoc-tri-gout-cua-phap.pdf

http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap
/2021830/benh-thoat-vi-dia-dem.pdf

http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap

https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831040706-15-cach-tri-vay-nen-dan-gian-tai-nha.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20210831040706-15-cach-tri-vay-nen-dan-gian-tai-nha.pdf
https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/nam-da-nam-chan-sau-nam-mang-nam-hon-ho-1629967587p.htm
https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/nam-da-nam-chan-sau-nam-mang-nam-hon-ho-1629967587p.htm
https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/nam-da-nam-chan-sau-nam-mang-nam-hon-ho-1629967587p.htm
https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/nam-da-nam-chan-sau-nam-mang-nam-hon-ho-1629967587p.htm
http://nongson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/hep-ong-song-co.pdf
http://nongson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/hep-ong-song-co.pdf
http://nongson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/hep-ong-song-co.pdf
http://nongson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/hep-ong-song-co.pdf
http://daiphuocson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/thuoc-gout-nhat.pdf
http://daiphuocson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/thuoc-gout-nhat.pdf
http://daiphuocson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/thuoc-gout-nhat.pdf
http://daiphuocson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/8/thuoc-gout-nhat.pdf
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-dau-da-day-khong-dung-thuoc-tai-nh-1629360654a.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-dau-da-day-khong-dung-thuoc-tai-nh-1629360654a.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-dau-da-day-khong-dung-thuoc-tai-nh-1629360654a.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-dau-da-day-khong-dung-thuoc-tai-nh-1629360654a.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dau-da-day-dau-bao-t-1629349089u.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dau-da-day-dau-bao-t-1629349089u.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dau-da-day-dau-bao-t-1629349089u.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dau-da-day-dau-bao-t-1629349089u.htm
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tinh-trung-mau-van-1630149402g.htm
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tinh-trung-mau-van-1630149402g.htm
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tinh-trung-mau-van-1630149402g.htm
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tinh-trung-mau-van-1630149402g.htm
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/viem-khop-dang-thap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/viem-khop-dang-thap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/viem-khop-dang-thap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/viem-khop-dang-thap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thuoc-tri-gout-cua-phap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thuoc-tri-gout-cua-phap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thuoc-tri-gout-cua-phap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thuoc-tri-gout-cua-phap.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/benh-thoat-vi-dia-dem.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/benh-thoat-vi-dia-dem.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/benh-thoat-vi-dia-dem.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/benh-thoat-vi-dia-dem.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thoai-hoa-dot-song-co.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thoai-hoa-dot-song-co.pdf


/2021830/thoai-hoa-dot-song-co.pdf

http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thoai-hoa-dot-song-co.pdf
http://donggiang.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021830/thoai-hoa-dot-song-co.pdf

