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 A drug so powerful its nickname is "serial killer" is spreading across America,

leaving an alarming body count in its wake. That drug is Fentanyl—up to 50
times more potent than heroin and able to end a life in a matter of minutes.
Fentanyl's origin story is one you might have heard before: it begins in hospitals
and pharmacies, and ends on our streets to feed our country's growing opioid
abuse epidemic.

(English & Chinese)
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Fentanyl is a synthetic opioid painkiller often used clinically to treat cancer
patients. Illicit versions of the drug are now being made in shadowy labs in
China and Mexico and mixed with (or substituted for) heroin in a powder form.
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Ahead of the World Malaria Day on April 25, the study said global malaria
eradication was possible within a generation, but only with renewed focus,
new tools, and sufficient financial support.
"Eradicating malaria will require nothing short of unwavering support at all
levels—national, regional, and global. With intense focus, new tools, and
adequate financial resources, a malaria-free world is possible within a
generation," said study author Richard Feachem, professor of public health at
the University of California, San Francisco.
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The world is fast approaching towards achieving a malaria-free status. The
disease is expected to be eliminated by 2040, a new study published in medical
journal Lancet (a copy of the journal is with the International Business Times
India) revealed.



Soybeans could help prevent the bone-thinning disease osteoporosis, according
to research.
Researchers in Japan said the food could help those at risk of calcium loss
retain the mineral.
Led by Dr Kironobu Katsuyama at the Kawasaki Medical School, the scientists
focussed on Natto, a fermented soybean product, and patients with a genetic
fault affecting their ability to absorb calcium.
Patients who ate the product had strong bones and did not lose calcium despite
their genetic fault, Dr Katsuyama said.



Scientists have suggested a more detailed
damage to their genetic material.

explanation of how cells repair

Damaged DNA - the genetic blueprint from which cells are made - can lead to
cancer or the death of cells.
Researchers working for the Imperial Cancer Research Fund say cells have
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more than one way of fixing broken DNA
molecules. Which method is used is determined by
which protein discovers the damage.
If scientists can control gene repair mechanisms,
they have a better chance of adding their own
genetic material - the key to successful gene
therapy.
Dr Stephen West, who led the research, said greater
understanding of such mechanisms "could provide
a powerful new tool in the study of cancer".



Antimicrobial resistance could kill 10 million
people every year by 2050 - or one person every 3
seconds - unless global action is taken to tackle the
problem. This is the conclusion of a final
international review chaired by British economist
Lord Jim O'Neill, which sets out 10 areas that need
to be addressed to combat the threat of "superbugs."
Antimicrobial resistance (AMR), or antibiotic
resistance, occurs when microorganisms develop
resistance to antimicrobial agents that once had the
ability to kill them.
In the United States alone, these so-called
superbugs are responsible for more than 2 million
infections and 23,000 deaths every year.
Clostridium difficile, carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE), and methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) are among the
biggest threats for drug-resistant infections in the
U.S.
In 2014, the World Health Organization (WHO)
released their first ever report on AMR, which
provided much-needed insight into the global threat
of drug-resistant infections.



Keeping fit may help prevent a wide range of
cancers, suggests a new analysis of research from
the United States and Europe. Researchers who
pooled and analyzed data on 1.44 million people
from 12 studies, finds those who were most
physically active in their leisure time had a lower
risk of developing 13 out of 26 types of cancer,
compared with those who were the least active.
The international team of researchers - including
investigators from the National Cancer Institute
(NCI) in Bethesda, MD, and the American Cancer
Society in Atlanta, GA - reports the findings in the
journal JA MA Internal Medicine.
The analysis shows that the risk of developing
seven types of cancer was at least 20 percent
lower for the 10 percent most active participants, compared with the 10 percent least active.
The researchers confirmed the already known link
between higher levels of exercise and reduced risk
for colon, breast, and endometrial cancers, and
added 10 other cancers to the list.

cancer, and myeloid leukemia.
Smaller - but still significant - reductions were seen
in myeloma and cancers of the head and neck,
rectum, and bladder.
The researchers also found that in the most part,
links between exercise and cancer were similar in
normal and overweight people, and in smokers and
people who never smoked.
However, while a reduced risk was found for lung
cancer, this only appeared to be relevant to current
and former smokers (as opposed to
neversmokers). The researchers say the reasons for this
are still being investigated.
The investigators say the findings bolster evidence
that physical activity has a beneficial effect on
cancer risk and support the idea that it should be a
key element of public health efforts to prevent and
control cancer.
First author Dr. Steven C. Moore, an investigator
with the NCI whose research interests include
physical activity, obesity and cancer, explains we
already have evidence that leisure-time physical
activity reduces risks of heart disease and death from
all causes. Now, the new study adds many types of
cancer to this list, and he notes:
"Furthermore, our results support that these
associations are broadly
generalizable to
different populations, including people who are
overweight or obese, or those with a history of
smoking."
While hundreds of studies have shown the benefit
of exercise on lowering cancer risk, in the main apart from links to colon, breast, and endometrial
cancers - the evidence for most cancer types has
been somewhat inconclusive. The main reason for
this is because the studies have not included
enough people.
The new analysis examines a broad range of cancers, including rarer types. It pools data on 1.44
million people aged 19-98 from the US and Europe
who were followed for about 11 years, during
which 187,000 developed cancer.
The study defines leisure-time physical activity as
exercise that people do at their own discretion typically to improve and maintain health and
fitness.
Such exercise includes moderate to vigorous
activities, for example swimming, walking, and
running. The mid-range of time spent per week on
such exercise in the study was 150 minutes of
moderate-intensity activity, which is around the
minimum recommended in the US.

The greatest reductions were seen in risks for
esophageal adenocarcinoma, liver cancer, cancer of
the gastric cardia (part of the stomach), kidney
Bản Tin Y Tế

số 02/2016

Trang 2



芬太尼(Fentanyl) 是一種強效止痛藥，綽
號“連環殺手 - serial killer”，在美國
各地為濫用藥物者日益流行使用，並造成令
人震驚的死亡人數。該藥物比海洛因的效力
強度高達50倍，能夠在幾分鐘之內結束生
命。芬太尼起源故事是一個你可能以前聽說
過：它開始在醫院和藥房，然後在阿片類濫
用者日益增長流行。

由基因藍圖造成的細胞 - 可以導致癌症或
細胞的死亡。
為皇家癌症研究基金會(the Imperial
Cancer Research Fund)的研究人員說：細
胞有不止一種方法修復DNA分子(DNA
molecules)的損傷。使用哪種方法是由蛋白
質發現其損壞而確定。
如果科學家能夠控制基因修復機制，它們
對加入自己的遺傳物質有更好的機會 - 成
功基因療法的關鍵。

芬太尼經常是用於臨床治療癌症患者的合
成阿片類止痛藥。藥物的非法版本現正在中
國和墨西哥地下實驗室與海洛因混合製成粉
末。
 世界正在快速接近實現一個無瘧疾(malariafree)狀態。這種疾病是預計到2040年被消
滅，發表在柳葉刀醫學雜誌的一項新研究透
露（該雜誌的副本是印度國際財經時報）。
該研究於世界防治瘧疾日4月25日之前發
表，宣稱全球根除瘧疾希望在未來的一代中
發生。但需要有重新的關注、新的工具和充
足的資金支持。

領導了這項研究的斯蒂芬博士宣稱：這種
機制更深入的了解“可以提供在癌症研究中
一個強大的新工具。”
 到2050年，抗菌素耐藥性每年可能殺死1000
萬人， - 或者每3秒鐘一人 - 除非全球採取
行動解決這個問題。這是一個由英國經濟學
家吉姆爺奧尼爾主持的國際評審最終結論，
其中規定了10個區域需要解決的問題，以打
擊威脅 “超級細菌 - superbugs”。
抗菌素耐藥性（AMR），或抗生素耐藥性
(antibiotic resistance)，發生在微生物
發展到抗菌藥物耐藥性，而這些藥物曾經有
能力殺它們。

在加州大學舊金山分校公共健康學教授 研究報告的作者，理查德·費切姆(Richard
Feachem)說：“根除瘧疾將需要國家、區域
和全球的不折不扣和堅定支持。隨著強烈關
注，新的工具和足夠的財政資源，一個無瘧
疾世界可能在下一代之中產生”。


艱難梭菌，耐碳青黴烯類腸桿菌
（CRE），和耐甲氧西林金黃色葡萄球菌
（MRSA）在美國是耐藥菌感染的最大威脅。

研究顯示大豆可以幫助防止骨質量減少 骨質疏鬆症(osteoporosis)。日本研究人員
宣稱，大豆可以幫助遭受鈣流失的風險，保
留了礦物質。在川崎醫學院由博信勝山博士
帶領下的科學家們集中研究在納豆、發酵大
豆產品，和對鈣吸收能力有遺傳缺陷的患者
的影響。
勝山博士說：吃該產品的患者骨骼強壯，
儘管他們有遺傳缺陷但鈣沒有流失。



僅在美國，這些所謂的超級細菌負責超過
200萬宗感染和每年23,000人死亡。

科學家提出細胞如何修復自己遺傳物質損傷
更詳細的解釋。
受損的染色體和基因的組成部分(DNA) -
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在2014年，世界衛生組織（WHO）發布了
他們第一次對抗菌素耐藥性AMR的報告，它
提供了耐藥菌感染威脅全球急需和深刻見
解。


新的分析在美國和歐洲的研究建議，強身健
體可能有助於預防各種各樣的癌症。研究人
員匯集了從12項研究分析了1百44萬人的數
據，發現那些在他們的閒暇時間積極運動者
比那些最不活躍的有較低風險發展26種的癌
症的13種。

Trang 3

國際團隊研究人員 - 包括來自馬里蘭州
貝塞斯達美國國家癌症研究所（National
Cancer Institute - NCI），和在佐治亞州
亞特蘭大美國癌症協會 - 其結果報告發表
在JAMA內科雜誌。

症類型的證據尚無定論。主要原因是因為在
研究上包括不足夠的人數。

新的分析檢查各種癌症，包括罕見類型。
從自美國和歐洲19-98歲的一百四十四萬人
的數據隨訪了11年，在此期間，187,000患
上癌症。

分析顯示，10％活躍的參與者比10％少活動
者減低至少20％的風險發展七種類型的癌
症。

該研究定義閒暇時間體力活動是隨個人決
定 - 通常是為改善和維持身體健康。這些
運動包括中度到劇烈的運動，如游泳、散步
和慢跑。中等強度運動時間每週為150分
鐘，是美國建議最低的時間。

研究者確認了多運動和減少結腸癌、乳腺
癌和子宮內膜癌風險的已知聯繫，並加入其
他10種癌症到列表中。
最大減少的風險被認為是食管腺癌、肝
癌、胃賁門癌（胃的一部分）、腎癌和髓細
胞性白血病。較小的 - 但仍然顯著 - 減少
被認為在多發性骨髓瘤和頭頸部、直腸和膀
胱癌。
研究人員還發現，在大多數情況下，運動
和癌症之間的聯繫發生在正常和超重的人仕
和吸煙者和從不吸煙者相似。
雖然肺癌被發現減少風險，這僅是有關目
前和以前吸煙者。對於對於從不吸煙者，研
究人員說：這種情況的原因還在調查中。



Fentanyl, một loại thuốc giảm đau cực mạnh, được
mệnh danh là loại thuốc “giết người hàng loạt”, có
tỉ lệ tử vong đáng lo ngại cho người lạm dụng
thuốc, hiện đang được sử dụng tràn lan khắp nước
Mỹ.Fentanyl bắt đầu được sử dụng trong các bệnh
viện và duợc phòng, rồi dần dần bị lạm dụng rộng
rãi để thỏa mãn nhu cầu ngày càng gia tăng của
giới nghiện ngập tại Mỹ. Fentanyl là một loại thuốc
giảm đau tổng hợp cực mạnh chuyên trị giảm đau
cho các bệnh nhân ung thư.Thuốc này đã được bào
chế tổng hợp một cách mờ ám tại các phòng thí
nghiệm ở Trung quốc và Mễ Tây Cơ dưới dạng bột
kết hợp với bột ma túy heroin.



Một bài báo đăng tải trong tạp chí y khoa Lancet
loan báo rằng đến năm 2040 bệnh sốt rét sẽ bị diệt
trừ và thế giới sẽ tiến gần đến tình trạng không còn
bệnh sốt rét hoành hành. Bài báo này đã được đăng
tải trước “Ngày sốt rét quốc tế” vào ngày 25 tháng
Tư, loan tải rằng ngày tận diệt của bệnh sốt rét trên
toàn cầu có hy vọng xảy ra trong vòng một thế hệ
tới, với điều kiện là cuộc chiến đấu diệt trừ sốt rét
cần phải có mục tiêu trọng điểm mới, trang bị dụng
cụ tối tân và nguồn yểm trợ tài chính hữu hiệu.Tác
giả của bài khảo luận này – ông Richard Faechem một giảng sư về y tế cộng đồng tại trường đại học
California San Francisco, có nói rằng “cuộc chiến
đấu tận diệt bệnh sốt rét đòi hỏi sự yểm trợ về mọi
mặt ở mọi tầng lớp khác nhau - từ tầng lớp quốc gia
cho đến vùng miền và cả toàn cầu.Với trọng điểm
mới, trang thiết bị tối tân và phương tiện tài chánh
dồi dào hữu hiệu, thế giới chúng ta có thể diệt trừ
tận gốc bệnh sốt rét trong vòng một thế hệ”.

運動應該是預防癌症的關鍵因素
研究人員說，這些發現加強證據顯示，體
力活動對減低癌症風險的益處，並支持這一
想法，它應該是公共衛生措施，為防止和控
制癌症的一個關鍵要素。
第一作者博士史蒂芬C.摩爾，他與NCI的
研究興趣包括體育鍛煉，肥胖與癌症。解釋
說，我們已經有證據表明，閒暇時間體力活
動減少由各種導致心臟疾病和死亡風險的原
因。現在，新的研究增加了許多類型的癌症
在這個名單，他指出：
“此外，我們的研究結果支持，這些聯係
是廣泛影響不同的人群，包括超重或肥胖，
或有吸煙史的人。”
雖然數以百計的研究顯示，運動對降低癌
症風險的好處，但主要 - 除了聯係結腸
癌、乳腺癌和子宮內膜癌 - 對於大多數癌
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toàn cầu, nói lên tầm quan trọng của nguy cơ nhiễm
trùng do lờn thuốc kháng sinh trên toàn thế giới.

 Đậu phụ nành có cơ may ngăn ngừa bệnh loãng

xương (osteoporosis), căn cứ theo một bài khảo luận
của Nhật. Đậu nành dùng làm thực phẩm có thể
giúp các người dễ mất khoáng chất can-xi (calcium)
gia tăng khả năng hấp thụ và giữ khoáng chất này.
Bác sĩ Kironobu Katsuyama, thuộc trường đại học y
khoa Kawasaki Nhật Bản, tuyên bố rằng các nhà
khảo cứu đang nỗ lực tập trung vào việc nghiên cứu
chất Natto, một sản phẩm của đậu nành lên men.
Chất Natto có ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ
khoáng chất can-xi (calcium) của những người có
bệnh về di thể. Các bệnh nhân này được cho ăn
nhiều đậu nành và kết quả thử nghiệm cho thấy
xương mạnh khỏe hơn và không bị mất khoáng chất
can-xi, dù có bệnh về di thể, Bác sĩ Katsuyama tuyên
bố.



Các khoa học gia đã đưa ra một lời giải thích chi
tiết về tiến trình tế bào trong cơ thể chúng ta sửa
chữa biến cải các tổn hại của thành tố nhiểm thể.
DNA là bản đồ nhiểm thể - khuôn mẫu tái tạo tế bào
cơ thể. Một khi bản đồ nhiểm thể bị tàn phá, có thể
dẫn đến sự phát triển của các thể bệnh ung thư, hay
hủy hoại tế bào. Các nhà khảo cứu thuộc Viện Khảo
Cứu Ung Thư Quốc gia nói rằng tế bào có nhiều
cách sửa chữa biến cải các nhiễm thể bị tàn phá.
Phương pháp sửa chữa nhiễm thể sẽ được quyết
định bởi chính protein nào đã khám phá ra sự tàn
phá nhiểm thể. Nếu các khoa học gia có khả năng
kiểm soát cơ chế sửa chữa nhiễm thể thì cơ may nối
kết chất liệu nhiễm thể vào tiến trình này sẽ góp
phần trọng yếu trong tiến trình liệu pháp nhiễm thể
hữu hiệu hơn.
Bác sĩ Stephen West, người dẫn đầu cuộc khảo cứu
này có nói rằng sự thông hiểu rỏ ràng cơ chế sửa
chửa nhiễm thể sẽ là một công cụ trọng yếu trong
tiến trình khảo cứu về bệnh ung thư.

 Đến năm 2050, hiện tượng “lờn thuốc kháng sinh”

có khả năng gây tử vong trên 10 triệu người hàng
năm, hay 1 người chết mỗi 3 giây đồng hồ, nếu toàn
thế giới không sẳn sàng hợp tác để chiến đấu chống
lại nguy cơ khó khăn rộng lớn này. Đây là lời kết
trong bài khảo luận đọc tại cuộc họp quốc tế của một
kinh tế gia Anh-quốc Lord Jim O’Neil. Bài khảo
luận đề ra 10 trọng điểm cần được bàn thảo trong
công cuộc chiến đấu chống nguy cơ đe dọa của “siêu
vi khuẩn (superbugs)”.
Lờn thuốc kháng sinh là một hiện tượng xảy ra khi vi
khuẩn gây bệnh bắt đầu đề kháng lại thuốc trụ sinh
có tác dụng giết hại chính các vi khuẩn này, đưa đến
hiện tượng “lờn thuốc kháng sinh”.
Chỉ riêng tại nước Mỹ, hiện tượng “lờn thuốc kháng
sinh” và “siêu vi khuẩn”là nguyên nhân chính gây
ra hơn 2 triệu trường hợp nhiễm trùng và hơn
23.000 trường hợp tử vong hàng năm. Các vi khuẩn
Clostridium difficile, vi khuẩn nhiễm trùng đường
ruột CRE và Staphylococcus aureus MRSA là các vi
khuẩn chính trong hiện tượng “lờn thuốc kháng
sinh” tại nước Mỹ. Vào năm 2014, Tổ Chức Y Tế
Thế Giới WHO đã cho đăng tải bài tường trình đầu
tiên về hiện tượng lờn thuốc kháng sinh trên tầm vóc
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Giữ gìn thể lực có cơ may ngăn ngừa một số lớn
các thể bệnh ung thư, căn cứ theo bài khảo luận của
các nhà khảo cứu tại Mỹ và Âu-châu. Các dữ kiện
thu thập được từ 12 cuộc khảo cứu với 1.44 triệu
người tham gia, cho thấy số người nhiều năng động
trong đời sống thường nhật có ít nguy cơ phát triển
13 loại trên tổng số 26 thể bệnh ung thư, so với
cùng số người ít năng động hơn.
Đội ngũ khảo cứu quốc tế bao gồm các khoa học
gia của Viện Ung Thư Quốc Gia Bethesda và Hiệp
Hội Ung Thư Mỹ-quốc tại Atlanta Hoa kỳ đã đăng
tải bản tường trình trong tạp chí Nội Khoa JAMA.
Các bản phân tích của bản tường trình này so sánh
tỉ lệ phát triển 7 thể bệnh ung thư giữa 10% người
năng động và kém năng động, cho thấy cơ nguy mắc
bệnh của nhóm năng động 20% thấp hơn nhóm kém
năng động.
Sự tương quan giữa việc tập thể dục và giảm thiểu
cơ nguy mắc bệnh ung thư đại tràng, ngực và tử
cung đã được tái xác định, cộng thêm với 10 loại
ung thư khác nữa vào danh sách này. Độ giảm
thiểu cơ nguy mắc bệnh cao nhất ở thể ung thư cổ
họng, gan, dạ dày, thận và ung thư máu. Độ giảm
thiểu cơ nguy mắc bệnh thấp hơn nhưng khá đáng
kể bao gồm thể loại ung thư bạch huyết cầu, đầu,
cổ, hậu môn và bàng quang.
Ngoài ra tác động hổ tương giữa việc tập thể dục và
nguy cơ mắc bệnh ung thư cho người có cân nặng
trung bình và béo phì, cũng như người hút thuốc và
người không hút thuốc, tỉ lệ giảm thiểu cơ nguy mắc
bệnh tương tự như trên. Tuy nhiên cơ nguy này chỉ
được tìm thấy ở những người đã bỏ không hút thuốc
và người đang còn hút thuốc, mà không bao gồm
người chưa bao giờ hút thuốc. Hiện tại các nhà
khảo cứu vẫn còn đang tìm kiếm tác nhân này trên
những người không bao giờ hút thuốc.
Các cuộc khảo nghiệm đã cho thấy việc năng tập
thể thao và giữ thể lực có tác dụng hữu hiệu trong
việc giảm thiểu cơ nguy mắc bệnh ung thư, do đó
tập thể dục thể thao đóng vai trò trọng yếu trong
các chuơng trình y tế cộng đồng phòng chống ung
thư.
Bác sĩ Steven C. Moore, một nhà khảo cứu thuộc
Viện Ung Thư Quốc Gia Bethesda giải thích rằng
yếu tố tập thể dục thể thao đã được chứng nghiệm
có ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm thiểu cơ nguy
mắc bệnh tim và giảm tỉ lệ tử vong ở các thể bệnh
khác. Chương trình khảo cứu mới này chứng minh
cho thấy việc năng tập thể dục còn làm giảm cơ
nguy mắc nhiều loại bệnh ung thư khác nữa. Bác sĩ
nói rằng “kết quả thử nghiệm của chúng tôi hổ trợ
sự liên kết giữa yếu tố tập thể dục và cơ nguy ung
thư, không những có thể áp dụng phổ quát cho
nhiều sắc dân khác nhau mà còn có thể bao gồm
các trường hợp béo phì hay nghiện thuốc lá lâu
năm. Theo chương trình khảo cứu này, tập thể dục
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được định nghĩa là các động tác thể dục thể thao để
giữ gìn sức khỏe trong đời sống hàng ngày, thí dụ
như đi bộ, chạy bộ hay bơi lội, mỗi tuần ít nhất tập
từ 150 phút trở lên để đạt kết quả hữu hiệu.

Dấu hiệu nhận biết suy thận



Khi thận không thể duy trì được sự cân bằng khoáng
chất và dinh dưỡng trong máu hợp lý, da sẽ trở nên
ngứa. Nếu các loại kem và thuốc không giúp giảm tình
trạng ngứa da, bạn cần đi khám bác sĩ.

Tác dụng phụ đáng sợ của
muối bạn nên biết

Thoibao24h.com

Theo các nghiên cứu gần đây, suy thận đứng hàng
thứ 3 trong danh sách các bệnh phổ biến, sau bệnh
tim và ung thư.
Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết căn bệnh nguy
hiểm này.



Rối loạn tiểu tiện

Khi lượng nước tiểu ít hơn, đó có thể là dấu hiệu thận
đang gặp rắc rối. Mặt khác, nếu bạn đi tiểu nhiều vào
đêm, bạn cũng có nguy cơ bị bệnh thận vì tình trạng này
thường xuất hiện khi bộ lọc thận bị tổn thương.



Tiểu ra máu

Nếu bạn bị tiểu đau, đó là dấu hiệu của nhiễm trùng
đường tiết niệu. Tuy nhiên, nếu có lẫn máu trong nước
tiểu, tốt nhất là nên đi kiểm tra vì có thể đây là dấu hiệu
suy thận.





Mắt sưng

Khi thận bị rò rỉ lượng lớn protein trong nước tiểu, mắt
có thể bị sưng, phù.



Theo các chuyên gia, muối có ảnh hưởng không tốt tới
chức năng của thận, bạn không nên chủ quan. Muối có
thể tác động đến não bộ, động mạch và nhiều cơ quan
khác, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.
Trung bình một ngày không nên tiêu thụ quá nhiều
muối, muối có ở trong những nguồn thực phẩm mà
chúng ta ăn hàng ngày như bánh quy, bánh mì, khoai tây
chiên... Hãy cắt giảm lượng muối trong các bữa ăn để
đảm bảo sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng phụ
đáng sợ của muối bạn nên biết.



Loét dạ dày và ung thư: Nitrat trong muối có thể
gây ung thư dạ dày. Theo đó, ăn mặn sẽ gây kích
ứng niêm mạc dạ dày, thậm chí là nguy cơ viêm loét
dạ dày.



Ảnh hưởng tới thận: Muối tác động tiêu cực tới
thận, ăn mặn sẽ khiến thận phải làm việc nhiều hơn,
làm suy yếu hệ thống mạch máu trong thận, tiêu thụ
quá nhiều muối có thể dẫn đến suy thận.



Mất trí nhớ: Theo một nghiên cứu gần đây, ăn
nhiều muối sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của não
bộ và nhận thức, thậm chí có thể làm suy giảm trí
nhớ.



Đường trong máu: Nếu bạn đang bị tiểu đường,
lượng muối dư thừa sẽ làm ảnh hưởng tới lượng
đường trong máu.



Hệ xương: Ăn quá nhiều muối sẽ làm giảm lượng
canxi trong cơ thể, một trong những nguyên nhân
dẫn đến loãng xương.



Béo phì: Nghe có vẻ vô lý, nhưng thức ăn mặn sẽ
khiến bạn phải bổ sung nhiều nước hơn bình
thường. Và nếu như bạn chọn những loại nước có
đường hoặc hàm lượng calo cao thay vì nước lọc,
bạn sẽ đối diện với nguy cơ tăng cân.

Co rút cơ

Mất cân bằng điện giải có thể do chức năng thận suy
giảm. Vì vậy, nếu bạn bị co rút cơ cả ngày, đây có thể là
dấu hiệu thận có vấn đề.



Muối là gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn,
tuy nhiên, nếu cho quá nhiều muối sẽ rất nguy hại
sức khỏe.

Không muốn ăn

Ăn không ngon, kèm theo cảm giác buồn nôn và nôn là
dấu hiệu đáng báo động khác. Tình trạng này xảy ra khi
có sự tích tụ độc tố trong cơ thể, cuối cùng có thể dẫn
tới suy thận.
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Phù chân

Khi bàn chân và mắt cá chân bị sưng phù như quả bóng,
bạn cần đi kiểm tra. Phù chân là dấu hiệu cảnh báo chức
năng thận suy giảm, trong đó tình trạng giữ natri khiến
chân bị phù lên.

Nước tiểu có bọt

Ngứa da

Nước tiểu có bọt là dấu hiệu rõ ràng của suy thận. Bạn
cũng sẽ thấy nước tiểu có mùi lạ và không nên bỏ qua
dấu hiệu này.
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Mẹo trị chảy máu cam cực
đơn giản

mũi và chữa lành vết thương nhanh hơn. Khi bị chảy
máu cam, bạn hãy dùng một miếng bông gòn,
ngâm vào giấm trắng, sau đó đặt bên trong mũi.
Cách này sẽ giúp sát khuẩn và cầm máu nhanh hơn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chảy máu cam, để
chấm dứt tình trạng khó chịu này, bạn có thể áp
dụng những cách đơn giản dưới đây.

Hạt Nho có tác dụng trị ung thư

Trong trường hợp bị chảy máu cam thường xuyên, tốt
nhất bạn nên tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bởi đây có
thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm.
Chảy máu cam có thể do dị ứng, viêm mũi hoặc không
khí quá khô

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Colorado
mở ra khả năng bào chế loại thuốc mới trị ung thư từ
hoạt tính tổng hợp giống chất chiết xuất trong hạt nho
được gọi là B2G2 – chất mới được nhóm nghiên cứu
phát hiện.

Một số nguyên nhân khác dẫn đến chảy máu cam như:
Dị ứng mũi, viêm mũi, cảm lạnh, cảm cúm, không khí
quá khô...Thi thoảng chảy máu cam không phải quá
nguy hiểm, tuy nhiên, nếu lượng máu mất quá nhiều sẽ
gây ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung. Bạn hoàn toàn
có thể ngăn chặn tình trạng này bằng những cách đơn
giản dưới đây:

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Colorado
mở ra khả năng bào chế loại thuốc mới trị ung thư từ
hoạt tính tổng hợp giống chất chiết xuất trong hạt nho
được gọi là B2G2 – chất mới được nhóm nghiên cứu
phát hiện.

 Bổ sung vitamin C: Vitamin C là dưỡng chất có tác

dụng chữa lành vết thương và hỗ trợ hình thành collagen mới cho cơ thể. Bổ sung đầy đủ vitamin C sẽ
làm hạn chế tối đa những tổn thương bên trong mũi,
từ đó ngăn chặn nguy cơ chảy máu cam.

Đặc biệt khi bị cảm lạnh, cung cấp vitamin C sẽ tăng
cường chức năng miễn dịch giúp bạn mau khỏi
bệnh, giảm tình trạng sổ mũi, hắt hơi. Một số thực
phẩm giàu vitamin C như: Cam, đu đủ, cà chua…

 Bổ sung vitamin E: Vitamin E có tác dụng duy

trì độ ẩm cho cơ thể, chống khô mũi và phòng ngừa
chảy máu cam hiệu quả. Hoặc trong trường hợp bị
chảy máu cam, bạn có thể trích một viên nang vitamin E, giỏ 1-2 giọt vào khoang mũi, cách này sẽ
nhanh chóng chữa lành tổn thương trong mũi.

 Dùng đá lạnh: Nếu nguyên nhân chảy máu cam là

do chấn thương bên trong, bạn có thể dùng đá lạnh
để chườm. Đá lạnh sẽ thắt chặt mạch máu giúp cầm
máu và giảm viêm hiệu quả.

Bạn hãy giã nhỏ đá, cho vào một khiếc khăn sạch,
sau đó chườm trên sống mũi cho tới khi máu ngừng
chảy.

 Nước muối: Nước muối có tác dụng chống viêm,

kháng khuẩn. Khi bị chảy máu cam, bạn có thể pha
một chút nước muối ấm, sau đó rửa sạch khoang
mũi. Cách này vừa làm sạch mũi, vừa giảm nguy cơ
dị ứng và viêm mũi.

 Xông hơi: Một trong số những nguyên nhân gây
chảy máu cam là do sự tắc nghẽn bên trong mũi, để
khắc phục vấn đề này, bạn có thể áp dụng cách xông
hơi tại nhà. Xông hơi bằng nước ấm sẽ giúp thư giãn
mạch máu trong khoang mũi. Đun sôi một chút
nước, pha thêm tinh dầu hoặc thảo dược yêu thích,
sau đó hít từ từ hơi nước bốc lên.

 Giấm trắng: Giấm tr ắng có tác dụng làm sạch
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Theo Vũ Khuê (Sức khỏe đời sống)

TS. Alpna Tyagi và TS. Chapla cho biết: Chất chiết xuất
từ hạt nho là tổng hợp phức tạp của nhiều polyphenol,
việc trích ly B2G2 từ hạt nho rất tốn kém và mất nhiều
thời gian. Do vậy, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp B2G2 ở
phòng thí nghiệm và đã tạo ra B2G2 có cơ chế hoạt động
tương tự và mức độ công hiệu như B2G2 chiết xuất từ
hạt nho.
Thí nghiệm cho thấy B2G2 tổng hợp khiến tế bào ung
thư tuyến tiền liệt chết giống như cơ chế gây chết tế bào
theo chương trình (apoptosis) nhưng không làm tổn hại
tế bào lành.
Trích ly và tổng hợp B2G2 là bước tiến quan trọng.
Những công trình tiếp theo ở phòng thí nghiệm là tìm
hiểu thêm cơ chế tác động của B2G2 để có thể thử
nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng trong tương lai.

Chế độ ăn cho người bệnh trĩ
Bao Lao Dong

Khó chịu và bất tiện nhất những lần đi tiểu tiện khiến
cho những người mắc bệnh trĩ khó khăn càng khó khăn

hơn. Nên việc chữa nhanh chóng và dứt điểm là tâm
nguyện của bệnh nhân trĩ. Ngoài việc bệnh nhân chữa
bệnh trĩ bằng uống thuốc, phẫu thuật thì chế độ ăn uống
là một trong những điều khiến cho người mắc bệnh trĩ
nhanh lành.



Cần uống nhiều nước

Trước tiên, người bệnh trĩ cần uống nhiều nước vì trong
nước khá đắc lợi trong việc làm mềm phân. Một ngày
người mắc bệnh trĩ nên uống từ 1,5 đến 2 lít, nên uống
nhiều nước trái cây, nước rau quả, súp rau.
Nên chọn các loại quả mọng, có màu đậm như: anh đào,
dâu đen và dâu xanh chứa các chất anthocyanin và proanthocyanidin vốn có thể làm giảm đau sưng do bệnh trĩ
gây ra bằng cách củng cố các tĩnh mạch trĩ. Uống ít nhất
1 ly nước trái cây hỗn hợp nói trên mỗi ngày.
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Ngoài ra nên ăn loại thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Khi bạn
ăn uống như vậy, chắc chắn phân sẽ lỏng hơn. Bạn
thường chỉ khó chịu khi phân quá cứng, quá đặc.



Ngũ cốc

Trong ngũ cốc có chứa tất cả các phần dinh dưỡng của
hạt, cung cấp nhiều chất xơ, protein và các vi chất dinh
dưỡng. Hầu hết những người mắc bệnh trĩ thường
không đáp ứng nhu cầu chất xơ hàng ngày của họ.
Chính vì vậy, để bù lại bạn cần tăng từ 20 và 35gam
chất xơ mỗi ngày. Ăn 1/4 bát rau dền hoặc 1 ít lúa
mạch nghiền vụn cung cấp 6gam chất xơ. Các loại thực
phẩm giàu chất xơ ngũ cốc nguyên hạt bao gồm bột
yến mạch, 100% bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt lạnh,
gạo hạt dài, lúa hoang và bỏng ngô.



Sữa chua

Sữa chua cung cấp thêm các phế phẩm sinh học mang
lại lợi ích cho tiêu hóa, các lợi khuẩn trong sữa chua
giúp bộ máy tiêu hóa của bạn tốt hơn và tăng khả năng
miễn dịch của cơ thể. Các chế phẩm sinh học trong sữa
chua cũng có thể giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh trĩ.
Chính vì vậy bạn nên ăn hằng ngày.



Khoai lang

Trong đông y, khoai lang có tính bình, vị ngọt, có tác
dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu
viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt. Bên cạnh đó, vỏ
khoai lang có nhiều vitamin và khoáng chất giúp bảo
vệ dưỡng chất bên trong.
Chất xơ trong khoai là loại pectin có tác dụng giúp tiêu
hóa tốt, tăng thải cholesterol, chống táo bón. Nó cũng
là loại củ chứa nhiều tinh bột có công dụng nhuận tràng
tốt, bệnh nhân nên ăn thêm vào các bữa phụ.



Đậu bắp

Có nguồn gốc từ Tây Phi là một thực phẩm chức năng
tuyệt vời cho việc duy trì một đường ruột khỏe mạnh.
Các chất xơ đậu bắp hấp thụ nước và cho biết thêm số
lượng lớn để phân, gây ra nó để di chuyển qua ruột
nhanh hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và sự hình thành
của bệnh trĩ.
Lubrific chất nhầy và làm dịu đường ruột của đậu bắp,
tạo điều kiện tiếp tục loại bỏ các chất thải không gây
đau đớn.



Curcumin (hoạt chất chính có trong củ nghệ) có tính chống
viêm, ức chế khối u, thông mật, lợi tiêu hóa, bổ sung curcumin giúp chống viêm và làm mau lành các vết tổn
thương của trĩ.

Một số loại củ quả khác

Các loại rau củ quả khác như mướp hương, bí đỏ, cà
chua, cà tím, súp lơ xanh, củ sen, bắp, bơ, thanh long,
bưởi, táo tây, dâu tây, kiwi, hồng, hải sâm, sung, rau
mùi, rau má... cũng rất có ích cho người bị bệnh trĩ.
Ngoài ra gừng, tỏi, củ hành giúp phân hủy fibri, khắc
phục thương tổn ở mô, nội tạng và động mạch. Tuy
nhiên, cần lưu ý là dư thừa chất này có thể gây viêm ở
động và tĩnh mạch, đặc biệt là khu vực hậu môn.
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Nguyên Do Bệnh Tâm Thần
Bác sĩ Nguyễn Xuân Cẩm biên soạn
Người Ðông Phương thường đồng hóa bệnh tâm thần với
bệnh mất trí (điên) trong khi Tây phương lại có cái nhìn
bao quát hơn: tất cả bệnh gì không phải là thể chất đều
thuộc về lĩnh vực tâm thần. Cho nên việc truy tầm nguyên
do cũng có chiều sâu hơn.
Xin đưa ra đây một câu chuyện mẫu:
''Anh B, 38 tuổi, cách nay 3 tháng cảm thấy tinh thần càng
ngày càng suy sụp, từ ngày vợ bỏ theo một người đàn ông
khác, để lại 2 đứa con 14 tuổi và 10 tuổi cho anh nuôi. Mẹ
anh trước kia đã hai lần vào viện tâm thần, một lần vì bị
trầm cảm loại nặng, lần khác vì chứng hưng cảm nguyên
do không rõ. Lúc anh 13 tuổi thì bà mẹ bỏ các con đi lấy
chồng khác, các anh chị em ở với cha không được thương
yêu chăm sóc chu đáo nên cuộc sống cũng không có gì gọi
là hạnh phúc.
3 tuần sau, vợ anh B. trở về nhà và thú nhận là đã sai lầm
khi bỏ anh và vẫn còn yêu anh như trước. Nhưng bệnh tình
anh chẳng những không thuyên giảm mà có phần còn nặng
hơn vì anh đã có lần ngỏ ý muốn quyên sinh''.
Ðem câu chuyện trên cho các nhà chuyên môn về tâm lý
phân tích thì họ sẽ đưa ra nhiều lý do về căn bệnh của anh
B. Trước hết là yếu tố di truyền: mẹ bị cả hai chứng suy
nhược tinh thần, con cái sẽ có nhiều rủi ro mắc bệnh hơn.
Về mặt xã hội, xa lìa các con lúc chúng còn bé sẽ ảnh
hưởng về sau đến sự phát triển tâm lý và tình cảm của
chúng. Chuyện anh bị trầm cảm vì vợ bỏ là lẽ dễ hiểu, và
trở nặng thêm có thể vì gợi cho anh nhớ lại kỷ niệm đau
buồn về mẹ mình. Nhưng tình trạng của anh đáng lẽ phải
khả quan hơn khi bà vợ trở về với anh, đàng này sự việc đã
không xảy ra.
Vậy nguyên do chính của căn bệnh anh B là gì ?
Thực là khó trả lời dứt khoát được, vì như đã thấy ở trên,
nguyên do nào cũng có thể là chính cả. Lại nữa, trong khoa
tâm thần có hai yếu tố đặc biệt hơn các ngành y học khác.
Thứ nhất là nguyên do nhiều khi rất là xa xưa, ví dụ những
gì xảy ra cho một người từ thuở thiếu thời như bị cha mẹ
ruồng bỏ hoặc mất sớm sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tinh
thần người đó sau này. Thứ hai là một nguyên do có thể
đưa lại nhiều hậu quả, ví dụ như đứa trẻ thiếu tình thương
của cha mẹ thì lớn lên có thể làm du đảng, đi bụi đời, dễ
mắc chứng suy nhược tâm thần hay rối loạn cá tính khác,
thường có tư tưởng quyên sinh; ngược lại, một bệnh tâm
thần như trầm cảm có thể do di truyền, do thuở nhỏ bị cha
mẹ hắt hủi, do gặp nhiều cay đắng trên đường đời v.v.
Nguyên do có thể có nhiều và có liên hệ với nhau.



Di truyền

Nghiên cứu về yếu tố di truyền dựa trên sự so sánh tỷ lệ
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mắc bệnh tâm thần của trẻ sinh đôi giống nhau như tạc
và sinh đôi thường; tỷ lệ mắc bệnh của thân nhân người
bệnh và người bình thường.
Các nhà khoa học cho rằng yếu tố di truyền hiện hữu
trong một số bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt
(bệnh điên), trầm buồn loại nặng, bệnh già lẫn loại Alzheimer v.v.



Sinh hóa học (biochemical)

Qua nhiều nghiên cứu về sinh học, hóa học, dược học
và độc dược học, các nhà khoa học nêu ra 3 nguyên do:

 Bệnh tâm thần phân liệt do vì một số bộ phận của
não tiết ra quá nhiều chất dopamine.

 Bệnh trầm buồn do vì các chất monoamine như

noradrenaline và serotonin (5 hydroxy-tryptamine,
5HT) không đủ số lượng.

 Bệnh lẫn loại Alzheimer do vì một số tế bào não bị
chết nên chất acetylcholine giảm xuống.



Xã hội và tâm lý học

Những thay đổi, xáo trộn về cuộc sống như dời nhà,
chạy loạn, mất việc, người thân qua đời, vợ chồng con
cái không thuận thảo, sống cô độc một mình, mang
nặng nỗi sầu viễn xứ v.v. đều có thể đưa đến bệnh tâm
thần, nhất là những ai đã có sẵn yếu tố về di truyền hoặc
sinh hóa.
Riêng đối với người mình thì vì hoàn cảnh mà phải ly
hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ về phong tục tập
quán, mối quan hệ với dân địa phương gặp nhiều trở
ngại, công ăn việc làm khó khăn... nói chung, sự hội
nhập xã hội mới không phải là dễ nên tỷ lệ bệnh tâm
thần có phần cao hơn người bản xứ. Nhưng cũng nhờ
truyền thống tốt đẹp của Việt Nam ta, gia đình có nền
tảng vững chắc, người nọ nâng đỡ người kia, nên lắm
bệnh tâm thần đáng lẽ phải dùng thuốc như người Tây
phương thì liều thuốc tinh thần thôi cũng đủ làm nhẹ đi
các chứng bệnh.
Về mặt tâm lý, có một số bệnh trầm buồn, là do có
những ý nghĩ sai lầm, phi lý về con người của mình,
hoặc từ sự chỉ nhớ đến những lần mình bị thất bại mà
thôi, ví dụ như “kỳ thi vừa qua tôi trượt vỏ chuối, nên
tôi chỉ là một người bỏ đi, chẳng làm nên trò trống gì
cả!”

 Có sự quan hệ giữa tình thương của cha mẹ đối với

con trẻ và sự phát triển về tâm lý của nó sau này,
đặc biệt là sự tự tin. Một người không có sự tự tin
thì dễ bị suy sụp tinh thần nếu gặp phải cảnh éo le,
trắc trở.



Các bệnh về thể chất

Một số bệnh về thể chất cũng có thể gây ra xáo trộn về
tâm thần: bướu não, chấn thương sọ não, nhiễm khuẩn,
não thiếu khí oxy, tai biến mạch máu não, bệnh về tuyến
nội tiết, nhiễm độc, ma túy.



Yếu tố thiêng liêng, ma quỷ?

Người mình thường cho rằng bệnh tâm thần là do ma
quỷ phá, do những hành động, cư xử thiếu lễ độ đối với
kẻ khuất mặt, hoặc do ông bà khi xưa ăn ở thất đức, con
cháu ngày nay phải lãnh hậu quả v.v Cho nên có một số
người đã không đem con em đi khám bác sĩ kịp thời, mà
đến lễ ở đền nọ chùa kia, nhờ vả đồng cốt để chữa trị,
cầu xin ông bà hay đấng bề trên rộng lượng tha thứ.
Chúng tôi góp ý là cầu nguyện, cúng vái rất tốt, vì giúp
ta tăng thêm niềm tin là bệnh sẽ khỏi. Nhưng điều quan
trọng là nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để được
cấp thuốc, và phải tuyệt đối theo lời dặn của họ



Truy Tầm nguyên do

Ngoài việc hỏi bệnh nhân, thân nhân về quá trình bệnh
sử, bác sĩ sẽ tiến hành một số thử nghiệm về máu, về
não thủy (cerebrospinal fluid) khi cần.
Ngoài ra, có thêm các xét nghiệm tổng quát như não
điện đồ (electroencephalogramme, EEG), chụp X
quang,và đôi khi một số phương tiện hiện đại được sử
dụng như CT scan (computerised tomography), MRI
(magnetic resonance
imaging), SPET (single photon
emission tomography) v.v. Các phương tiện này vì rất
đắt tiền nên hiện nay chỉ có các bệnh viện lớn được
trang bị.



Kết luận

Trở lại vấn đề anh B, để tìm nguyên do chứng bệnh của

anh, bác sĩ phải xét đến nhiều khía cạnh, đôi khi
mất rất nhiều thời giờ và tiền bạc.

Ý nghĩ, ký ức
yếm thế

Kết quả thử nghiệm cho biết là anh B. bị giảm năng
tuyến giáp (hydrothyroidism). Các yếu tố khác, nếu có
như di truyền (mẹ bị trầm cảm và hưng cảm), xã hội và
gia đình (thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, vợ bỏ đi) chỉ là
yếu tố đẩy nhanh đến tình trạng của anh.

Trầm buồn

Yếu tố tạo cơ hội (giảm năng tuyến giáp) + yếu tố đẩy
nhanh (di truyền? xã hội, gia đình?) = Trầm buồn.

Sigmund Freud (1856 - 1939), một nhà phân tâm học
nổi tiếng người Áo, còn cho rằng:

 Có sự dằn co, tranh chấp trong vô thức
(unconscious) giữa những ham muốn và ý đồ thực
hiện, ví dụ ham muốn về xác thịt và sự ngăn trở của
luật lệ xã hội, đưa đến sự lo âu, và vì cố làm giảm
sự lo âu đó mà sinh ra bệnh tâm thần.
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精神病的原因
東方人通常把精神病和瘋狂同化，而西方對病
的看法相當總體：除身體性疾病之外 所有的病
症都例入範圍。因此探究病的成因都會更加深
奧。
請看以下的案例： 三十八歲的乙先生， 三個
月前他的妻子有婚外情而離開他， 留下兩個十

如抑鬱症的病因有可能是遺傳，因童年受到父
母的虐待，人生成長的道路上遇到許多苦難等
等。
致病的因素有多方面和是互相關連的。

遺傳
研究遺傳因素是根據同性雙胞胎和雙胞胎患病
比率；根據家屬有患病者和一般的家庭比率。

四歲和十歲的孩子要他照顧， 因此他感到精神
一天比一天沮喪。 乙先生的母親曾經入精神醫
院留醫， 第一次是患上嚴重抑鬱症， 第二次
是患上躁狂症， 病因不清楚。 在乙先生十三

專家認為一些現有遺傳性的精神疾病如精神分
裂症、嚴重抑鬱症、老人阿滋海默氏病
(Alzheimer disease)等等。

歲的時候， 他的母親再嫁， 拋棄他們幾兄弟

生物醫學 (Biomedical)

姐妹。 兄弟姐妹和父親一起生活但並沒獲得關
心和愛護，這樣的生活也沒有什麼所謂幸福。
三個星期後， 乙先生的妻子回來向他承認，
離開他是她的錯誤，而且她仍然愛他。可惜乙
先生病情沒有減輕反而更加嚴重， 因他己經有
自殺的念頭。
如果以上提出的案例讓心理專家去分折，他可
以提出許多不同乙先生致病的因素。首先是遣
傳因素：母親同時患上兩種不同的精神衰弱
症，孩子患病的機率較高。從社會因素來看，
父母離棄年幼的孩子會影響他們的心理和情感
的發展。乙先生患上抑鬱症是因為他的妻子離
開他，這因素可以瞭解的事。他病逐漸加重有
可能是回憶起他的母親不愉快的日子。他的妻
子回到他身邊本應是一件樂觀的事，可惜事情
並兆非如此。
因此乙先生的真正病因是什麼？
其實難有確定的答案，以上所提到的病因每個
都可以例入病症的主要因素。心理專科有兩種
特別致病因素比其它醫科不同。第一因素是以
往發生的事件，例如童年被父母拋棄或父母早
喪多少都會影響他們日後的心理狀況。第二個
因素可能帶來不同的後果，例如孩子在童年時
缺乏父母的愛，日後可能有結黨 和流浪的傾
向，同時容易患上神經哀弱或其它人格紊亂
症，常有自殺意念；另外，一種心理的疾病例
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經過許多的生物、化學、藥劑學和毒藥學的研
究，科學家提出三個因素：


精神分裂症的成因是腦的某些部分排出過
多巴胺分泌 (Dopamine)



抑鬱症的成因是各種單胺分泌不足，例如
甲腎上腺素(Noradrenaline) 和含于血液
中的復合胺(Serotonin) (5 hydroxytryptamine, 5HT)。



老人阿滋海默氏病(Alzheimer disease)的
成因是一些腦細胞衰退導致乙醯膽鹼
(acetylcholine)降低。

社會和心理學
社會的因素例如離開家人、走難、失業、失去
親人、夫婦和孩子不和諧、孤單的生活、 離鄉
背井的懮愁等都可能導致心理疾病，尤其是病
患者已擁有遺傳或生化因素。
對於我們越南難民來說，因環境逼成要離鄉別
井，寄居他鄉，一切風俗習慣和語言都不同，
與當地群眾溝通上遇到許多阻礙，就業困難等
等，總而言之，融入當地社會是一件不容易的
事，因此我們越南難民患病率是比本地人較
高。然而我們東方人有良好的家庭傳統，有穩
固的家庭根基，一家人互相支持、協助己經可
以減輕病患者的許多病症， 因此病患者的服藥
Trang 10

量也比本地人較低。
在心理方面，有一些抑鬱症是因個人對自己有
錯誤和不合理的思想，或只記得自己的失敗，
例如考試不及格，就感到自己無用，做任何事
都是失敗。
思想，記憶，悲觀
抑鬱
佛洛伊德 Sigmund Freud(1856-1939) 是一位
奧地利心理學家認為：





個人的潛意識存著慾望和意圖實現行為之
間的矛盾，例如個人的性慾望，但為社會
規律所制止而產生矛盾，因無法克服這些
矛盾而帶來懮愁，為了努力減輕懮愁而導
致心理病。
父母親與兒女的親情關係對他們往後心理
的發展都有影響，特別是自信心方面。一
個人如果缺泛自信，當面對困境和障礙時
就容易導致精神沮喪。

家屬接觸，交談和詢問以了解病情進展的情
況，同時進行一些化驗例如驗血，而需要時檢
驗腦脊髓液(cerebrospinal fluid)。
另外還有各種不同測試例如腦電圖
(Electroencephalogramme EEG)，照 X 光，甚
至間中使用現代的測試儀器例如電腦斷層掃描
術(Computerised tomography, CT scan), 磁
共振造影儀器 (Magnetic resonance imaging,
MRI), SPET (single photon emission tomography)等等。這些新科枝成本非常之高，因此
只有較大的醫院才有這類的裝備。


結論

再透過乙先生的案例，醫生以不同的角度來診
斷致病的原因，因此需要多些時間和經費。
試驗的結果顯示乙先生的甲狀腺機能降低。另
外的因素，例如遺傳(母親患上抑鬱症和躁狂
症)，社會和家庭(缺乏父母親的照顧，妻子離
開)只是觸發他現今病況的因素。
造成的因素(甲狀腺機能降低)+ 觸發因素(遺
傳？社會、家庭？) = 抑鬱。

身體性疾病
有一些身體性的疾病亦會導致心理的紊亂，例
如腦腫瘤、腦部受震傷、受感染、腦缺氧、腦
血管損壞、內分泌失調、中毒、嗎啡。

神靈、鬼怪的因素
我們常認為精神病的因原是由鬼怪的騷擾，對
死去的人有不敬的行為，或祖先缺乏道德，所
以下一代要承受這後果等等。因此有一些家人
不帶病人去求醫生診治，反而去不同的寺、廟
求神拜佛，求助於巫醫，祈求祖先或上天的寬
恕赦免。
這裡提議祈求和拜神雖是一件好事，因為它會
幫助增加被治愈的信心。但最重要還是盡快去
看醫生，及時診治和要絕對依照醫生的分咐。


尋找原因

在診斷病症方面，醫生不但與病患者和他們的
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Được tin buồn Bác sĩ Nguyễn Xuân Cẩm, một trong những vị đã sáng lập và cựu Giám
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Mẫu Đơn Quyên Góp 捐款表格

(Donation Form)

Nếu bạn muốn quyên góp cho Hội Tâm Thầ n Việ t Nam, xin điền vào mẫu đơn này và đính kèm ngân phiếu gửi về địa chỉ của Hội:

若您願意捐助越南心理保健服務，請填妥下例表格和支票一齊寄回本會
Vietnamese Mental Health Services

25 Fair Street, London SE1 2XF
Tel. 020 7234 0601
Fax 020 7407 7500
Họ & Tên người quyên góp 捐款人姓名 Name :
Địa chỉ - 地址 Address:

Điện thoại—tel. - 電話:

Email - 電郵 :

Tôi tình nguyện đóng góp - 本人願意捐助– I would like to donate:
□ £300

□ £200

□ £100

□ £50

□ £20

□ £10

□ hoặc số tiền 其他數目

£

Ngân phiếu xin đề 支票抬頭請寫: Vietnamese Mental Health Services.
Nếu có thắc mắc xin liên lạc Hội - 若有任何疑問請聯絡本會:
Fax -傳真: 020 7407 7500

Email -電郵: info@vmhs.org.uk

Xin cám ơn sự đóng góp quí báu của quí vị.
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Điện thoại — 電話

020 7234 0601

Mạng Website 綱址: www.vmhs.org.uk

謹此感謝諸位的捐款
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