•

•

•

MÆp quá mÙc là gánh
n¥ng cho tim, Ç¶ng
måch và tïnh måch.
Nên có ch‰ Ç¶ æn uÓng
quân bình.
Thi‰u vÆn Ç¶ng có th‹ sinh ra huy‰t
khÓi (máu cøc) cä ª ngÜ©i có tïnh måch
lành månh lÅn ngÜ©i có tïnh måch
mang bŒnh.
Næng tÆp th‹ døc Ç‹
gi» cho b¡p thÎt ª
chân ÇÜ®c hoåt
Ç¶ng.

•

ñØng Ç‹ da bÎ t°n
thÜÖng - Nh§ bäo vŒ
Çôi chân khi Çi låi,
làm vÜ©n và khi Çi du
lÎch. Không Ç‹ vÆt døng, ÇÒ Çåc trên
lÓi Çi Ç‹ khÕi bÎ "va vÃp" ho¥c "té ngã".

•

TÆp thói quen ki‹m tra Çôi chân 2-3 lÀn
m¶t tuÀn xem da có bÎ nÙt nÈ không.

•

Ngay cä v‰t trÀy da nhÕ thôi cÛng cÀn
ÇÜ®c rºa såch và bæng låi. Sau Çó, ta
cÀn t§i khám bác sï Ç‹ ÇÜ®c chæm sóc
thêm.

•

N‰u bÎ bŒnh ti‹u ÇÜ©ng, hãy thÜ©ng
xuyên ki‹m tra bàn chân, và ta phäi t§i
khám bác sï n‰u da chân bÎ nÙt nÈ.

•

ñ‹ š xem có vùng da nào bÎ giÀy dép
ho¥c quÀn áo c† sát, Çè ép vào không.
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N‰u Bác sï/Y tá muÓn ta nghÌ ngÖi
•

Kê chân giÜ©ng lên cao.

•

Cº Ç¶ng Çôi chân thÜ©ng xuyên

•

Hít vào, thª ra sâu, ÇŠu Ç¥n tØng hÒi

•

N‰u bÎ Çau Ç¶t ng¶t ª b¡p chuÓi chân,
ho¥c bÎ sÜng phù bÃt thÜ©ng, báo cho
bác sï bi‰t ngay.
Nên nh§:
Phòng ngØa và s§m ch»a trÎ
së giúp tai bi‰n không bÎ n¥ng thêm

chæm sóc
Çôi chân
(Looking after your legs)

•

•
•

•

•

Máu huy‰t lÜu thông trong Ç¶ng måch
cung cÃp chÃt b° dÜ«ng cho kh¡p các
phÀn cûa thân th‹.
Tïnh måch mang các chÃt c¥n bä vŠ các
cÖ quan Ç‹ tiêu hûy ho¥c thäi ra ngoài.
Các tïnh måch lành månh, cùng v§i
nh»ng b¡p thÎt månh më ª b¡p chuÓi
chân, së giúp cho máu chäy "ngÜ®c
lên", khi ta ngÒi, ÇÙng ho¥c Çi låi.
N‰u tïnh måch cûa ta hoåt Ç¶ng không
h»u hiŒu, máu huy‰t së Ù ho¥c Ç†ng låi
ª Çôi chân.
− Ç†ng máu ª chân có th‹ dÅn Ç‰n:
− Giãn tïnh måch (huy‰t áp cao tåi
tïnh måch)
− SÜng chân (phù thÛng)
− Lª loét chân
− Có nguy cÖ dÍ bÎ huy‰t khÓi (máu
cøc)

Làm th‰ nào có th‹ tránh Ù máu ª chân?
•

B¢ng cách cº Ç¶ng b¡p thÎt ª b¡p chuÓi
chân giúp tïnh måch bÖm
máu vŠ tim.

•

Kê chân lên cao làm giäm b§t gánh
n¥ng cho các tïnh måch.

•

HÕi bác sï xem có kê cao chân giÜ©ng
lên ÇÜ®c không (dùng các khÓi chêm).

•

B¢ng cách kê chân lên
cao khi ngÒi ho¥c n¢m.

•

Mang v§ ép Çàn hÒi loåi trÎ bŒnh vào
ban ngày và cªi ra vào ban Çêm.

•

B¢ng cách mang các v§
ép Çàn hÒi loåi trÎ bŒnh (medical
graduated compression stockings) ho¥c
bæng ép do chính bác sï cho dùng.

•

Các loåi v§ lót phø tr® ho¥c các loåi v§
lót khác có th‹ không Çû công hiŒu.
Hãy hÕi bác sï ho¥c bác sï chuyên khoa
cách ch»a trÎ hiŒu nghiŒm nhÃt cho
mình.

•

Tránh sÙc nóng quá mÙc

M¶t vài mËo v¥t th¿c tiÍn giúp phòng
ngØa các tai bi‰n có th‹ xÄy ra
•

Tránh ngÒi ho¥c ÇÙng lâu. TÓt hÖn là ta
nên n¢m kê chân cao, ho¥c Çi räo bÜ§c.

•

N‰u cÀn phäi ÇÙng ho¥c ngÒi, ta nên
thÜ©ng xuyên gÆp và du‡i bàn chân.

−
−
−
−

không t¡m nÜ§c nóng
không t¡m n¡ng
ÇØng bao gi© Ç‹ chân bÎ cháy n¡ng
N‰u máu ª chân lÜu thông kém thì
tÓt hÖn là ta nên t¡m b¢ng nÜ§c Ãm
và ban Çêm nh§ t¡t chæn ÇiŒn.

