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People who managed those levels of activity cut the risk of premature death
during the study by 50% to 60%, compared with people who were least
active.
But even doing a little more activity helped. People who did about 60
minutes a day more of light activity, compared with those who were least
active, had a 40% lower risk of death.
The researchers also found the risk of dying during the study was higher for
people who spent the most time sitting down, with the risk starting to rise
sharply after 9.5 hours a day spent sedentary.
The findings add weight both to current UK guidelines for physical activity
for adults and to the advice we should sit less and move more.
Read more about the benefits of exercise and physical activity guidelines for
older adults.
Air pollution link with mental health problems
"Growing up in air-polluted areas linked to mental health issues," reports
The Guardian.
Researchers in Denmark and the US found that people in Denmark who
grew up in more polluted areas up to the age of 10 were more likely to
develop depression, bipolar disorder, schizophrenia or personality disorder.
While US counties with worse air pollution had higher rates of bipolar
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disorder and depression.
However, showing a link does not mean that air
pollution was the direct cause of mental health
conditions in these studies. Other factors could have
been involved.
For example, people living in more polluted areas
(which tend to be in urban environments) may have
lower incomes, have had more traumatic life
experiences, different drug use habits and less
access to green space. And all these factors may
increase the chances of mental health problems. The
study did not take all of these factors into account.
There is growing interest in the impact of air
pollution on our health. This study is thought
provoking, but should only be seen as a way of
exploring ideas at this stage. It does not prove that
pollution causes poor mental health. More research
is needed to look into whether this link still exists
after taking into account more risk factors for
mental health problems.
Eating more fruit and veg 'improves mental
wellbeing'
"Adding more fruit and veg to your diet boosts your
mood and emotional wellbeing as much as landing
a new job," reports the Mail Online.
Researchers used survey results from UK families
to estimate the link between how much fruit and
vegetables people ate on a typical day, and their
mental wellbeing. They found people reported
feeling happier, more purposeful and less anxious
when they ate more fruit and veg.
The difficulty is in knowing whether fruit and veg
is actually the cause of their improved mental
health. Researchers took account of factors such as
people's age, income levels, marital and
employment status and general health, and
compared the same people's results over time. This
approach helped to make the results more reliable.
But we can't be sure that the results don't show, for
example, that people eat more fruit and veg when
they feel more cheerful, rather than the other way
around.

If the results are true, this gives another reason to
boost your fruit and veg intake. We already know
eating these foods is good for physical health, and
this study suggests they can improve your mental
health, too.
The UK government still advises people to eat 5
portions of fruit a veg a day.
Read more advice about the benefits of eating at
least 5 portions of fruit and veg per day.
Slower eating may help prevent weight gain
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"Eating slowly may help prevent obesity, say
researchers," reports The Guardian. Researchers in
Japan found that people who said they ate slowly or
at normal speed were less likely to be obese at the
end of a 6-year study, than those who said they ate
quickly.
The study used data from health checks with 59,717
Japanese people who had type 2 diabetes. The
researchers wanted to see if eating speed and some
other eating behaviours, such as snacking after
dinner, affected obesity.
However, very few people changed their eating
speed during the course of the study.
They found that people who ate slower were less
likely to be obese; but we don't know from this
study whether changing your eating speed would
work as a weight-loss strategy.
Hypothetically, it makes sense that eating more
slowly might lead to eating less. Experts say that
when we eat quickly, our bodies don't have time to
register the hormonal changes that signal when we
are full.
Eating more slowly may help to reduce the amount
of calories we eat but because this study didn't look
at calorie intake or diet, we don't know if calorie
intake explains the findings.
The fact that the study was carried out in Japan,
where diet, lifestyle and the prevalence of obesity
are different, mean the results may not translate directly to the UK.
That said, some general advice provided by the
study would seem to apply to all cultures. This
includes not skipping breakfast and limiting evening
snacks.
Four cups of coffee 'not bad for health' suggests
review
"Drinking up to four cups of coffee a day carries no
health risk, experts say. Scientists said those who
stick to that limit have no need to worry," reports
The Sun.
This was based on a review of studies that looked at
the effects of caffeine on health. The researchers
specifically investigated the effect of having more or
less than 400mg of caffeine a day for adults (the
equivalent of four cups of coffee), or 300mg/day
(three cups) for pregnant women.
These amounts (400mg for adults and 300mg for
pregnant women) were the recommended upper
daily limits from a previous large-scale review of
caffeine safety carried out in 2003.
Overall, the researchers found the available
evidence suggests that consuming up to these
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amounts of caffeine doesn't have a negative effect
on bone health, heart health, behaviour or on
reproduction and development.
They found links with increased anxiety, higher
blood pressure and headaches. Though these
symptoms may not necessarily lead to adverse
health outcomes in the long term, they need further
research.
Currently the NHS recommends pregnant women
have no more than 200mg of caffeine a day – less
than the recommended upper limit in this study.
Pregnant women should aim to stick to the 200mg a
day limit as it will reduce any risks even further.
One important thing to remember is that caffeine is
present in lots of products other than coffee,
including tea, cola drinks, energy drinks and
chocolate.

“少坐多走動”可能是長壽的關鍵建議
《衛報報導：老年人只需稍加運動即可延長壽
命》。
長期以來，人們一直認為多運動量與健康和壽
命長有關連。
現在，研究人員重新檢查了8項的研究數據，其
中包括36,383名40歲以上的人仕，他們說，這
樣做的好處比以前想像的要大，而且任何活動
強度都可以有幫助。
研究人員發現，最大好處是那些：
− 每天進行較輕的體育鍛煉，例如散步，烹飪
或園藝，時間為375分鐘（約6小時15分鐘）

研究人員還發現，在研究期間，那些花多時間坐
下來的人 - 每天久坐9.5小時，其死亡的風險急
劇上升。
這些發現既增加了英國現行成年人的體育鍛煉指
南的分量，也增加了我們應該少坐多動建議的重
要性。

空氣污染與精神健康問題有關連
《衛報》報導：“在空氣污染地區長大的人與精
神健康問題有關”。
丹麥和美國的研究人員發現，丹麥人在嚴重污染
地區生長，直至10歲，他們更有可能患上抑鬱症
- depression，躁鬱症- bipolar disorder，精
神分裂症- schizophrenia或人格障礙- personality disorder。同時在美國空氣污染嚴重縣城
的躁鬱症和抑鬱症發病率也較高。
但是，在這些研究中顯示空氣污染與精神健康狀
況存在的聯繫，並不意味著是直接的原因。可能
還涉及其他更多的因素。
例如，生活在嚴重污染的地區（往往是在城市環
境中）的人仕可能收入較低，經歷了更多創傷的
生活，有不同的吸毒習慣，較少接觸綠色空間的
機會。所有這些因素都可能增加精神健康問題的
機會。而該研究並沒有考慮這些所有的因素。
人們越來越關注空氣污染對我們健康的影響。這
項研究是令人深思的，但在現階段僅應視為探索
思想的一種方式。並不能證明污染會導致不良的
心理健康。在考慮到精神健康問題的更多風險因
素之後，需要更多的研究來研究這種聯繫是否仍
然存在。

− 每天進行24分鐘由中度到劇烈的運動

多吃水果和蔬菜可改善心理健康

研究期間發現，進行上例活動水平的人仕與活
動 少 量 的 人 仕 相 比 ，過 早 死 亡 風 險 率 降 低了
50％至60％。

《在線郵件》報導說：“在飲食中添加更多水果
和蔬菜，不僅可以改善心情和情緒健康，還可以
增加新工作的機會。”

即使多做一些活動也有幫助。每天從事少量活
動 - 60分鐘的人仕比不活躍的人仕其死亡風險
率降低40％。

研究人員使用來自英國家庭調查的結果來估算人
們在典型的一天中吃水果和蔬菜的數量與他們的
心理健康之間的聯繫。他們發現人們吃較多的水
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果和蔬菜時會感到更快樂，更有目的，較少焦
慮感。
困難在於知道水果和蔬菜是否實際上是改善他
們心理健康的原因。研究人員考慮了人們的年
齡，收入水平，婚姻和就業狀況以及總體健康
狀況等因素，並隨著時間比較了同一群人的結
果。這種方法有助於使結果更可靠。但是我們
不能確定結果是否顯示，例如，人們在感到更
快樂時會吃更多的水果和蔬菜，而不是相反。
如果結果是正確，這又是增加水果和蔬菜攝入
量的另一個原因。我們已經知道吃這些食物有
益於身體健康，這項研究亦顯示它們也可以改
善您的心理健康。
英國政府仍然建議人們每天食用5份蔬菜和水
果。
緩慢進食可能有助於防止體重增加
《衛報》報導：“研究人員說，緩慢進食可能有
助於預防肥胖”。日本研究人員在6年研究結束時
發現，那些說自己吃得慢或以正常速度進食的
人，比那些說他們吃得快的人肥胖的可能性要
少。

該研究使用了來自59,717名日本II型糖尿病患者
的健康檢查數據。研究人員希望了解進食速度
和其他飲食行為（例如飯後吃零食）是否會影
響肥胖。
但是，很少有人在研究過程中改變飲食速度。

直接轉化為英國。
也就是說，研究提供的一些一般性的建議似乎
適用於所有文化。這包括不跳過早餐和限制晚
間小吃。

研究綜述：四杯咖啡“對健康沒有危害”
《太陽報》報導：“專家說，每天喝四杯咖啡不
會危害健康。科學家說，堅持這一限制的人不
必擔心。”
這是基於對咖啡因對健康影響的研究綜述。研
究人員特別地研究了成年人每天攝取或攝入少
於400mg咖啡因（相當於四杯咖啡）或孕婦攝取
每天300mg /咖啡因（三杯）的影響。
這些含量（成人為400mg，孕婦為300mg）是以
前2003年對咖啡因安全性進行的大規模審查所
建議的每日上限。
總體而言，研究人員發現，現有證據表明，攝
入這些數量的咖啡因不會對骨骼健康，心臟健
康，行為或生殖與發育產生負面影響。
目前，國民保健服務-NHS 建議孕婦每天攝入的
咖啡因不超過200mg –低於本研究建議的上限。
孕婦應努力堅持每天200mg的限量，因為它將進
一步降低任何風險。
要記住的一件事是咖啡因存在於除咖啡以外的
許多產品中，包括茶、可樂飲料、能量飲料和
巧克力。

他們發現，進食慢的人肥胖的可能性較小。但
是我們從這項研究中不知道改變飲食速度是否
可以作為減肥策略。
假設，慢慢進食可能會導致進食量減少。專家
說，當我們吃得快時，我們的身體沒有時間去
記錄荷爾蒙變化，這表明我們吃飽了。
吃得慢些可能有助於減少我們攝入卡路里的數
量，但是由於這項研究沒有考慮卡路里攝入或
飲食的食物，因此我們不知道卡路里攝入量是
否能夠解釋其發現。
這項研究是在日本進行的，日本的飲食、生活
方式和肥胖率不同，這意味著其結果可能不會
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“Ngồi ít, cử động nhiều” giúp kéo dài tuổi thọ.
Căn cứ theo một bài báo Guardian “người lớn tuổi
năng tập thể dục vận động có thể kéo dài tuổi thọ”.
Có đời sống năng động, đã từ lâu được xem như
yếu tố quan trọng góp phần vào việc sống lâu sống
khỏe.
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Hiện nay các nhà khảo cứu đang làm một cuộc khảo
nghiệm nghiên cứu các dữ liệu từ 8 cuộc thực
nghiệm với 38,383 tham dự viên trong hạn tuổi trên
40. Từ đó họ đưa ra kết luận rằng lối sống năng
động rất hữu ích cho sức khỏe và tùy thuộc nhiều
vào mức độ của các cuộc tập thể dục. Kết quả được
rút tỉa từ cuộc khảo nghiệm như sau:
Nhóm tham dự viên năng tập thể dục có cơ may
giảm nguy cơ sớm tử vong từ 50-60%, so với nhóm
ít vận động thể dục thường xuyên. Mức độ vận
động bao gồm 375 phút một ngày (hay 6 tiếng 15
phút) với các động tác nhẹ nhàng như đi bộ, nấu ăn
hay làm vườn. Hoặc mức độ vận động thể dục
trung bình và cao độ ít nhất 24 phút mỗi ngày.
Ngay cả những người năng động, chẳng hạn như
vận động nhẹ khoảng 60 phút mỗi ngày cũng có cơ
may giảm nguy cơ tử vong 40% so với những người
kém năng động.

có cơ hội giao tiếp với thiên nhiên. Các yếu tố này
kết hợp lại với nhau có khả năng gia tăng nguy cơ
mắc bệnh tâm thần. Rất tiếc là cuộc khảo nghiệm
trên đã không bao gồm các yếu tố này trong điều
kiện khảo cứu.
Mặc dù dư luận ngày càng chú ý đến tầm ảnh
huởng của yếu tố môi trường trên sức khỏe của
chúng ta, tuy nhiên ở giai đoạn sơ khỏi này, chúng
ta nên xem cuộc khảo cứu trên có ích trong việc
mở rộng đường dư luận về các vấn đề mà chúng ta
hằng quan tâm. Còn việc xác minh yếu tố ô nhiểm
không khí là nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần thì
hơi quá sớm. Do đó cần có nhiều cuộc khảo cứu
hơn nữa bao gồm nhiều điều kiện khác để giúp xác
minh sự tương quan giữa yếu tố môi trường ô
nhiểm và sức khỏe tâm thần.
Ăn nhiều trái cây rau cải giúp gia tăng sức khỏe
tâm thần

Ngoài ra, kết quả còn cho thấy những tham dự viên
hay ngồi nhiều, từ 9.5 tiếng mỗi ngày thường có
nguy cơ tử vong cao hơn so với những tham dự viên
năng vận động.

Căn cứ theo bài của báo Mail Online “ăn nhiều rau
cải trái cây trong các bửa ăn hàng ngày sẽ giúp các
bạn sảng khoái tinh thần chẳng khác gì vừa tìm
được việc làm mới”.

Từ kết quả của cuộc khảo nghiệm trên cộng với các
lời hướng dẩn về cách sống năng động cho người
lớn tuổi, chúng ta nên ngồi ít đi và chịu khó vận
động đi lại nhiều hơn sẽ giúp gia tăng tuổi thọ sống
lâu sống khỏe hơn.

Kết quả của một cuộc khảo nghiệm bao gồm các
gia đình tại Anh quốc đã được các nhà khảo cứu sử
dụng để ước đoán sự tương quan giữa mức độ trái
cây rau cải chúng ta ăn hàng ngày và tình trạng sức
khỏe tâm thần. Kết quả cho thấy các tham dự viên
cảm thấy sảng khoái yêu đời hơn, cuộc sống có ý
nghĩa hơn và nhất là mức độ lo âu có giảm đi, nếu
họ ăn nhiều rau cải trái cây.

Không khí ô nhiểm có ảnh hưởng đến đời sống
tâm thần.
Báo Guardian có đăng bài tựa đề “sinh trưởng trong
một môi trường ô nhiểm sẽ có nhiều nguy cơ ảnh
hưởng đến sức khỏe tâm thần”.
Các nhà khảo cứu ỏ Mỹ và Đan Mạch đã nghiệm
thấy rằng những người Đan Mạch sinh trưởng tại
các vùng đất có không khí bị ô nhiểm và ở trong
hạn tuổi dưới 10 tuổi, thì có nhiều nguy cơ mắc
bệnh trầm cảm (depression), tâm thần phân liệt
(schizophrenia), rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder), hay rối loạn nhân cách (personality disorder).
Bên Mỹ quốc, những người sinh trưởng tại các
vùng có độ ô nhiểm không khí trầm trọng, có nhiều
nguy cơ mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và trầm cảm.
Tuy nhiên, chứng minh rằng có sự tương quan giữa
ô nhiểm không khí và bệnh tâm thần không có
nghĩa là yếu tố ô nhiểm không khí là nguyên nhân
trực tiếp gây ra bệnh tâm thần, mà có thể có sự
đóng góp của các yếu tố khác nữa.
Chẳng hạn như, những người sống trong vùng dễ bị
ô nhiểm (nhất là ở nơi đô thị), có lợi tức thấp, hay
có đời sống nhiều khó khăn, nghiện ma túy, hay ít
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Điều khó xác minh là có thật sự rau cải trái cây là
nguyên nhân chính yếu giúp chúng ta có cuộc sống
hưng phấn hơn hay không. Các nhà khảo cứu còn
bao gồm các yếu tố khác như tuổi tác, lợi tức đầu
người, tình trạng hôn nhân, việc làm, và sức khỏe
tổng quát. Kết quả thu được của từng tham dự viên
sẽ được sử dụng để so sánh qua từng giai đoạn
khảo cứu. Chính phương cách này đã giúp cho kết
quả cuộc khảo nghiệm trở nên xác tín hơn. Tuy
nhiên có một điều khó chứng minh rỏ ràng, đó là
khi chúng ta cảm thấy hứng khởi thì ăn nhiều rau
cải trái cây, hay thật sự ăn nhiều rau cải trái cây lại
làm cho chúng ta yêu đời hơn?
Do đó nếu thật sự ăn rau cải trái cây làm chúng ta
hưng phấn hơn, thì chúng ta nên gia tăng mức độ
ăn loại thực phẩm này hàng ngày. Thực tế chúng
ta đã biết rằng ăn hàng ngày các loại thực phẩm
này rất tốt cho sức khỏe con người, và kết quả của
cuộc khảo nghiệm này cho thấy ăn nhiều rau cải
trái cây giúp cải thiện cuộc sống con người về các
mặt tâm sinh lý.
Lời hướng dẩn tử các cơ quan y tế hữu trách là
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chúng ta nên ăn mỗi ngày ít nhất là 5 phần trái cây
rau cải cho từng cá nhân.

Ăn chậm rải có thể ngăn ngừa tăng cân lượng cơ
thể.
Căn cứ theo một bài báo Guardian “ăn chậm rải có
thể giúp ngăn ngừa lên cân”. Các nhà khảo cứu
Nhật bản trong một cuộc khảo nghiệm kéo dài trong
6 năm, đã nghiệm rằng những người ăn uống ở mức
độ bình thường hay chậm rải thường ít bị chứng
mập phì so sánh với những người có lối ăn nhanh.
Cuộc khảo nghiệm này bao gồm 59.717 tham dự
viên người Nhật có mang bệnh tiểu đường loại II.
Chủ định của cuộc khảo nghiệm này là tìm hiểu
xem mức độ ăn nhanh chậm của chúng ta và các
vấn đề liên quan đến ăn uống, chẳng hạn như ăn vặt
sau bửa ăn chính có ảnh hưởng đến mức độ mập phì
hay không?
Tuy nhiên có rất ít tham dự viên đã thay đổi nhịp độ
ăn uống trong suốt quá trình của cuộc khảo cứu.
Kết quả cuộc khảo nghiệm cho thấy những người
ăn ở nhịp độ chậm ít bị bệnh chứng mập phì, tuy
nhiên cuộc khảo nghiệm này chưa thể xác minh
được nhịp độ ăn nhanh chậm có thể áp dụng vào
phương án giảm cân nặng cơ thể.
Thực tế nếu chúng ta ăn ở nhịp độ chậm thì sẽ ăn ít
thức ăn hơn. Do đó khi ăn ở nhịp độ nhanh, cơ thể
chúng ta không có đủ thời gian cần thiết để ghi
nhận sự thay đổi mức độ kích thích tố báo hiệu là
đã ăn đủ no.
Ăn ở nhịp độ chậm có khả năng giảm thiểu số
lượng nhiệt lượng hấp thụ từ thức ăn, tuy nhiên
cuộc khảo nghiệm này không quan sát yếu tố nhiệt
lượng hấp thụ qua các bửa ăn, do đó chúng ta không
thể kết luận rằng nhiệt lượng hấp thụ từ thức ăn là
kết quả của cuộc khảo nghiệm.
Ngoài ra cuộc khảo nghiệm này xảy ra tại nước
Nhật với các điều kiện khác biệt như phương cách
ẩm thực, lối sống, hay mức độ khác biệt của bệnh
chứng mập phì, do đó khó có thể sử dụng kết quả
này để giải thích cùng một hiện trạng tại Anh quốc.
Tuy nhiên điều quan trọng rút tỉa từ cuộc khảo
nghiệm này có thể áp dụng đồng đều cho mọi nền
văn hóa khác nhau, đó là lời khuyên không nên bỏ
bửa ăn sáng và nên hạn chế tối đa ăn vặt vào buổi
tối.
Uống 4 ly cà phê mỗi ngày không có hại cho sức
khỏe.
Theo tờ báo Sun “uống trung bình 4 ly cà phê mổi
ngày không có hại đến sức khỏe”, cho nên ai trong
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chúng ta giữ theo mức độ 4 ly cà phê một ngày sẽ
không có gì phải lo lắng cho sức khỏe.
Đây là kết quả rút tỉa từ cuộc khảo nghiệm tìm hiểu
về ảnh hưởng của cà phê trên sức khỏe con người.
Các nhà khảo cứu đặc biệt quan sát ảnh hưởng của
chất cà phê ở người uống 400mg cà phê mỗi ngày
(tương đương với 4 ly cà phê) và 300mg cà phê
một ngày (3 ly) ở đàn bà có thai.
Số lượng cà phê hấp thụ nêu trên là liều lượng cà
phê tối đa uống mỗi ngày đã được rút tỉa từ cuộc
khảo nghiệm rộng lớn năm 2003 về mức độ an toàn
hấp thụ cà phê.
Từ các dữ liệu có sẳn, các nhà khảo cứu hiện nay
đi dến kết luận rằng uống tối đa 4 ly cà phê mỗi
ngày không có ảnh hưởng xấu đến tình trạng
xương cốt, tim mạch, tâm sinh lý, khả năng truyền
giống hay tăng trưởng.
Tuy nhiên, uống cà phê ở mức độ nêu trên lại có
liên quan đến sự gia tăng mức độ lo âu, tăng huyết
áp và nhức đầu. Nhưng các triệu chứng trên không
có nghĩa là tất nhiên sẽ dẫn đến các nguy cơ bệnh
tật trong tương lai, điều này cần được nghiên cứu
kỹ càng hơn.
Hiện nay Bộ Y tế đã đưa ra các lời khuyên hữu ích
cho các bà mang thai là chỉ nên uống mỗi ngày
không quá 200mg cà phê, ít hơn mức độ cà phê nêu
ra trong cuộc khảo nghiệm trên. Hai ly cà phê
hàng ngày trong lúc mang thai sẽ giúp các sản phụ
mạnh khỏe hơn.
Ngoài ra các bạn nên nhớ rằng chất cà phê không
chỉ có trong ly cà phê, mà còn có trong các nguồn
thực phẩm khác nữa, chẳng hạn như trong bánh
kẹo, trà, coca cola, các thức uống hổ trợ năng
lượng và trong kẹo chôcô la.

Viêm cơ tim nguy hiểm thế nào?
Bệnh viêm cơ tim gây khó thở, đau tức ngực, rối
loạn nhịp tim, sốt cao…nếu không được kịp thời
cứu chữa sẽ thiệt mạng nhanh chóng.
Theo các chuyên gia, viêm cơ tim là tình trạng các
tế bào cơ tim (không phải lớp ngoài – ngoại tâm
mạc và lớp trong – nội tâm mạc) của cơ tim bị tổn
thương, do nhiều tác nhân khác nhau dẫn đến hiện
tượng viêm, hoại tử tế bào cơ tim mà không do
nguyên nhân tắc mạch máu nuôi tim (nhồi máu cơ
tim).
Nguyên nhân gây bệnh thường do bệnh lý tự miễn
hoặc virus. Trong đó, có một số loại virus chủ yếu
gây bệnh thông thường như: như cúm, coxakie virus và virus sốt xuất huyết… Tuy nhiên, tỷ lệ gây
viêm cơ tim của các virus này rất hiếm, hầu như
những trường hợp nhiễm đều lành tính và tự khỏi
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sau vài ngày.
Một số nguyên nhân không lây nhiễm khác bao
gồm: viêm cơ tim do thuốc, do rượu, dinh dưỡng,
ngộ độc kim loại nặng, miễn dịch dị ứng và viêm cơ
tim trong một số bệnh cảnh đặc biệt như rắn độc
cắn, điện giật, do hóa chất hoặc tia xạ, ngộ độc CO.
Người bị viêm cơ tim thường có có những triệu
chứng từ nhẹ tới nặng như sốt cao, đau mỏi cơ,
chảy nước mắt/mũi, tiêu chảy, đau tức vùng gan,
gan to, tĩnh mạch cổ nổi, phù nề, xung huyết, hoại
tử cơ tim và cơ tim bị xơ hóa, phì đại dẫn đến chức
năng co bóp suy yếu.
Ngoài ra, người bệnh còn có thể kèm theo đau
ngực, rối loạn nhịp tim (nhịp tim nhanh, bỏ nhịp),
mệt mỏi, phù chân, khó thở, giảm hoạt động.
Bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp
thời có khả năng khiến bệnh nhân sốc tim rồi thiệt
mạng nhanh chóng.
Chẩn đoán, điều trị viêm cơ tim
Hiện nay, chẩn đoán viêm cơ tim do virus thường
dựa vào các bằng chứng lâm sàng kết hợp làm điện
tim, chụp x-quang, siêu âm tim/phổi và xét nghiệm
nồng độ men tim và kháng thể virus hay chất độc.
Sinh thiết cơ tim là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong
chẩn đoán xác định viêm cơ tim.
Theo các chuyên gia, điều trị viêm cơ tim phụ thuộc
vào nguyên nhân và mức độ bệnh. Thông thường,
bác sĩ sẽ điều trị chủ yếu theo các triệu chứng tăng
cường như co bóp tim chống sốc, chống loạn nhịp,
đặt bóng động mạch và một số có thể dùng liệu
pháp tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) để chờ tim
hồi phục.
Sau cùng, ghép tim là giải pháp cuối cùng đối với
những trường hợp bị viêm cơ tim nặng, tim không
còn trở lại chức năng hoạt động bình thường.
Phòng ngừa viêm cơ tim thế nào?
Việc phòng bệnh viêm cơ tim hiện nay thường ở
giai đoạn giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là nhóm người
già, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính, suy giảm
miễn dịch hay phụ nữ có thai.
Để phòng bệnh, người dân nên tự trang bị cho mình
lối sống lành mạnh, ăn uống, sinh hoạt khoa học,
thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, không sử
dụng thuốc lá, rượu bia hay chất kích thích.
Bên cạnh đó, mọi người cũng cần giữ gìn vệ sinh
chung, chống ô nhiễm môi trường, thường xuyên
khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện những
nguy cơ gây bệnh, tiêm phòng đối với một số loại
virus nguy hiểm như rubella, influenza.

Phòng bệnh đúng cách khi trời lạnh
YTVN - Chăm sóc sức khỏe đúng cách khi trời lạnh
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sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, hạn chế sự xâm
nhập của virut, vi khuẩn.

−

Những bệnh dễ mắc khi trời rét đậm

Bệnh đường hô hấp: Nhiệt độ xuống quá thấp là
một trong những nguyên nhân khiến nhiều người
mắc bệnh, chủ yếu là bệnh viêm đường hô hấp,
nặng hơn là viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm
phổi. Ở trẻ nhỏ, do trọng lượng cơ thể thấp, khả
năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể cũng hạn
chế nên càng dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh.
Người cao tuổi do hệ miễn dịch suy giảm cũng dễ
mắc các bệnh lý đường hô hấp.
Bệnh tim mạch: Song song với các bệnh về hô
hấp thì bệnh tim mạch cũng sẽ gia tăng mỗi khi
mùa đông đến, trong đó đáng lưu ý là bệnh tăng
huyết áp kịch phát. Tăng huyết áp kịch phát rất dễ
gây nên đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
Bệnh xương khớp: Thời tiết rét đậm thì nguy cơ
mắc các bệnh về xương khớp cũng tăng cao đối với
người cao tuổi, đặc biệt là các bệnh gút, đau thần
kinh liên sườn, đau lưng, thắt lưng, cứng khớp gối,
khớp cổ tay, bàn tay, ngón tay. Chính thoái hóa
khớp và cứng khớp vào mùa lạnh làm cho người
bệnh khó vận động, đau nhức ảnh hưởng rất lớn
đến giấc ngủ và từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngoài ra, các bệnh dạ dày, viêm đại tràng co thắt
mỗi khi mùa lạnh đến cũng tăng nặng hơn với
người cao tuổi. Bên cạnh đó, ở nam giới khi bị
bệnh tiền liệt tuyến càng lạnh càng đi tiểu nhiều,
nhất là ban đêm gây nhiều phiền toái…
Phòng bệnh cho trẻ
Cho trẻ vui chơi nơi kín gió, chú ý môi trường
thông thoáng đề phòng virut gây bệnh hô hấp phát
tác. Không nên cho trẻ ra ngoài chơi khi nền nhiệt
ngoài trời dưới 15 độ C, có gió, mưa ẩm hay buốt
giá. Khi nhiệt độ ngoài trời cao hơn, có thể cho trẻ
chơi ngoài trời nhưng chỉ chơi khoảng 9 -10 giờ
sáng hoặc 14 – 15 giờ chiều vì lúc đó nhiệt độ
thường cao nhất trong ngày và không quá lạnh.
Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của trẻ,
nhất là ban đêm nếu cần đắp thêm chăn cho trẻ,
nhưng không nên quấn quá chặt khiến trẻ khó thở.
Giữ ấm cơ thể (mặc ấm, đi găng, tất đầy đủ, đội mũ
trùm tai, đeo khẩu trang để trẻ không lạnh), đặc
biệt là bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu… nhất là
khi chở trẻ ngoài đường. Cha mẹ chú ý khi trẻ chơi
đùa mà toát mồ hôi cần cởi áo, hoặc dùng khăn
mềm lau mồ hôi, vì nếu không sẽ rất dễ bị cảm
lạnh, viêm họng, viêm phổi… Nếu trẻ có biểu hiện
ốm, sốt, mệt mỏi… thì không nên cho ra ngoài trời
chơi.
Cho trẻ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa
quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao
sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất:
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Tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng
chất. Uống nước ấm, tránh ăn, uống những thức ăn,
nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh.

có phải do nguyên nhân tuổi tác hay do ngồi làm
việc trên thiết bị máy tính quá lâu. Chị đã uống dầu
cá mỗi ngày nhưng chưa thấy cải thiện.

Đối với người cao tuổi

Với tình trạng của chị Hoàng Anh, Thạc sỹ Lâm
Khắc Kỷ – Bộ môn Dinh dưỡng và Khoa học thực
phẩm – Đại học Công nghiệp TPHCM cho hay,
việc ngồi lâu trước màn hình máy tính sẽ gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến thị lực và sức khỏe của
đôi mắt, gây căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí là
gây khô mắt.

Để đề phòng đột quỵ, người cao tuổi và những
người có nguy cơ cao (tăng huyết áp, bệnh tim
mạch) cần lưu ý kiểm soát huyết áp của mình,
tránh uống rượu bia, ăn thức ăn ít mỡ và kiểm tra
mỡ trong máu định kỳ. Giữ ấm cơ thể bằng cách
mặc ấm, đội mũ, đi tất chân, tất tay đầy đủ…
Không thay đổi tư thế đột ngột có thể gây tai biến
do não thiếu máu. Khi tỉnh giấc không nên vội
bước xuống giường ngay mà nằm trên giường một
lúc cho tỉnh hẳn; sau đó ngồi dậy và chờ một lúc
sau hãy đặt hai chân xuống giường. Sau khi đặt
chân xuống nền nhà, chờ một lúc sau hãy bắt đầu
đứng dậy bước đi.
Nên tránh ra ngoài trời lạnh vào ban đêm hoặc sáng
sớm (ví dụ như đi thể dục) bởi nhiệt độ quá thấp có
thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, dẫn đến suy nhược
chức năng hoạt động của dây thần kinh quanh vùng
mặt, huyết quản của thần kinh dinh dưỡng cục bộ
bị co giật mạnh khiến cho tổ chức thần kinh bị
thiếu máu, sưng, ứ nước… gây méo miệng, lệch
mặt. Việc vận động, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý
cần được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt
hằng ngày.
Cần ăn đủ chất, tăng cường cá, ngũ cốc thô và rau
quả; hạn chế các loại thịt đỏ, thức ăn nhanh, đồ
ngọt, rượu, thuốc lá. Người cao tuổi nên ăn nhiều
bữa trong ngày để cung cấp đủ năng lượng; ăn thức
ăn mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp, sữa, bột dinh
dưỡng; ăn nhiều rau quả tươi; uống các vitamin
tổng hợp, đặc biệt là vitamin C và uống đủ nước.
Tắm ở nơi kín gió và tránh tắm quá lâu. Đặc biệt,
người cao tuổi nên hạn chế tắm và gội cùng lúc
tránh biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe.

6 thực phẩm giúp giảm mờ mắt cho
dân văn phòng
Chị Hoàng Anh, 45 tuổi, là nhân viên văn phòng.
Công việc của chị 8 tiếng/ngày tiếp xúc với máy
tính. Gần đây mắt chị bị mờ, cay xè mắt khi nhìn
vào máy tính lâu, thậm chí còn thấy hoa mắt, phải
đứng dậy rời máy tính một lúc mới có thể tiếp tục
làm việc.
Hiện tượng này càng ngày càng lặp lại với thời
gian ngắn hơn, thông thường thì một ngày chị chỉ
cảm thấy mắt mờ đi một, hai lần, nhưng bây giờ thì
xảy ra liên tục. Đáng lo ngại hơn nữa là trong lúc
lái xe chị cũng bị hiện tượng này.
Chị Hoàng Anh lo lắng không biết thị lực bị giảm
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Trong thời đại phát triển đỉnh cao của công nghệ,
kéo theo đó là một loạt các sản phẩm công nghệ
hiện đại như: TV màn hình rộng, máy tính, iPad,
smart phone… Không ai có thể phủ nhận được độ
hấp dẫn của chúng và việc dán mắt vào các thiết bị
này hàng giờ và hàng ngày là nguyên nhân dẫn đến
khô mắt, giảm thị lực và cận thị.
Các bác sĩ ở bệnh viện Mayo (Mỹ) đã đưa ra quy
tắc 20-20-20. Cụ thể là cứ 20 phút thì bạn nên rời
mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn ra xa khoảng 20
feet (khoảng 6m) ít nhất là trong vòng 20 giây. Bên
cạnh đó, thi thoảng bạn có thể nhắm mắt lại trong
vài phút để mắt được nghỉ ngơi và có thể bắt đầu
làm việc hiệu quả hơn. Với trường hợp mắt bị khô,
hãy chớp mắt thường xuyên hơn và có thể sử dụng
một lọ thuốc tra mắt ở bên cạnh.
Thị giác là một trong những giác quan đầu tiên bị
ảnh hưởng bởi lão hóa. Thời gian không chỉ bào
mòn sức mạnh thể chất mà còn khiến đôi mắt ngày
càng già nua và dễ mắc các bệnh về mắt. Từ 40
tuổi trở đi, mắt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa.
Điều này không chỉ làm giảm thị lực mà còn khiến
mắt dễ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đục thủy
tinh thể, thoái hóa điểm vàng… Đọc và hiểu sức
khỏe mắt qua từng độ tuổi sẽ giúp bạn ý thức hơn
được về việc giữ gìn đôi mắt của mình.
Thiếu Vitamin A là một trong những nguyên nhân
phổ biến nhất gây suy giảm thị lực trên thế giới.
Vitamin A rất cần thiết cho việc duy trì các tế bào
cảm giác ánh sáng của mắt, còn được gọi là thụ
cảm quang. Nếu cơ thể ko đủ vitamin A, bạn có thể
bị chứng mù đêm, mắt khô hoặc bệnh mắt nghiêm
trọng hơn, tùy thuộc vào mức độ thiếu hụt. Vitamin
A chỉ tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc động
vật như gan, lòng đỏ trứng và các sản phẩm từ sữa.
Ngoài ra cơ thể còn hấp thu vitamin A từ các hợp
chất chống oxy hóa của thực vật được gọi là carotenoid provitamin A, được tìm thấy trong một số
lượng lớn trong cải xoăn, rau bina và cà rốt. Lutein
và zeaxanthin là các chất chống oxy hóa, hai chất
này tập trung ở phần trung tâm của võng mạc. Lutein và zeaxanthin hoạt động như một chất chống
nắng tự nhiên giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng màu
xanh có hại.
Người trưởng thành cần ít nhất 6 mg lutein và/hoặc
zeaxanthin mỗi ngày để giảm đáng kể nguy cơ
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thoái hóa điểm vàng. Chúng thường được tìm thấy
trong các loại rau lá xanh, ngoài ra còn có trứng,
ngô và nho đỏ. Carotenoid được hấp thụ tốt hơn
khi ăn kèm với chất béo, vì vậy bạn nên thêm một
ít bơ hoặc dầu khi ăn cùng những thực phẩm trên.
Axit béo omega-3 chuỗi dài như eicosapentaenoic
acid (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA) rất
quan trọng đối với sức khoẻ mắt. DHA được tìm
thấy ở lượng lớn trong võng mạc, nơi giúp duy trì
chức năng mắt. Điều này cũng quan trọng đối với
sự phát triển của não và mắt trong thời kỳ sơ sinh.
Những người bị bệnh khô mắt nên bổ sung EPA và
DHA hàng ngày trong 3 tháng có thể làm giảm
đáng kể các triệu chứng mắt khô bằng cách tăng
lượng nước mắt. Axit béo omega-3 cũng có thể
giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt khác như bệnh
võng mạc tiểu đường. Nguồn EPA và DHA tốt
nhất là trong dầu cá. Axit gamma-linolenic là một
axit béo omega-6 có trong một lượng nhỏ trong
khẩu phần ăn có tính chống viêm, giúp hạn chế các
bệnh viêm mắt, đỏ mắt. Nguồn giàu axit gammalinolenic nhất là tinh dầu hướng dương, tinh dầu
cây bạch dương.
Mắt đòi hỏi lượng chất chống oxy hóa cao – nhiều
hơn so với nhiều cơ quan khác. Chất chống oxy
hóa vitamin C đặc biệt quan trọng với mắt. Vitamin
C được tìm thấy nhiều trong các loại rau quả, bao
gồm ớt chuông, trái cây họ cam quýt. Thiếu hụt
vitamin E có thể dẫn đến thoái hóa võng mạc và
suy giảm thị lực.

Thường xuyên bổ sung vitamin E khoảng 7 mg mỗi
ngày có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể do
tuổi tác. Nguồn thức ăn giàu vitamin E nhất bao
gồm hạt hạnh nhân, hạt hướng dương và dầu thực
vật, chẳng hạn như dầu hạt lanh. Kẽm là một phần
của nhiều enzyme thiết yếu, bao gồm superoxide
dismutase, có chức năng như một chất chống oxy
hoá. Kẽm liên quan đến sự hình thành các sắc tố thị
giác trong võng mạc, thiếu kẽm có thể dẫn đến
nguy cơ thoái hóa điểm vàng với người cao tuổi.
Nguồn thực phẩm tự nhiên bổ sung kẽm bao gồm
hàu, thịt, hạt bí đỏ và đậu phộng.
Thạc sỹ Lâm Khắc Kỷ cũng đưa ra top 6 thực
phẩm giúp mắt khỏe mạnh gồm: Củ cà rốt, quả cà
chua, cá hồi, bắp (ngô), rau chân vịt (còn gọi là rau
bina, cải bó xôi) và quả đu đủ.

Ngừa loãng xương bằng thực phẩm
Loãng xương là một tình trạng làm cho xương trở
nên mỏng, yếu và rất dễ bị gãy. Loãng xương phổ
biến ở người cao tuổi
Phụ nữ cũng có nguy cơ cao bị loãng xương, đặc
biệt là sau khi mãn kinh. Nghiên cứu cho thấy có
những cách để ngăn ngừa loãng xương, bao gồm
duy trì chế độ ăn uống hợp lý và thay đổi lối sống,
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giúp duy trì hoặc tăng khối lượng và mật độ xương.
Chế độ ăn ít muối, đủ đạm, dồi dào vitamin D và
khoáng chất
Lựa chọn thực phẩm lành mạnh: Xương cần có
nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin D, K, C và
canxi. Các sản phẩm sữa ít chất béo là nguồn chính
của canxi và có thể bổ sung thêm vitamin D. Các
loại thực phẩm giàu canxi khác bao gồm cá hồi, cá
thu, cá mòi, cá ngừ, đậu hũ và đậu trắng. Bông cải
xanh, cải bắp và cải bó xôi là những nguồn cung
cấp vitamin K. Mặt khác, dâu tây, dứa, cam, bắp cải
Brussel và ớt là những nguồn giàu vitamin C.
Bạn có thể dùng chất bổ sung để ngăn ngừa loãng
xương. Bác sĩ có thể cho bạn dùng các thuốc bổ
sung có chứa các vitamin, khoáng chất và folate
làm giảm mức homocystein – một hợp chất được
biết đến làm giảm mật độ xương.
Ăn ít muối: Ăn ít muối là một giải pháp khác để
ngăn ngừa loãng xương. Một nghiên cứu của Nhật
Bản chỉ ra rằng những phụ nữ lớn tuổi có lượng natri (muối) máu cao gấp 4 lần dễ bị gãy xương. Muối
có chứa natri làm tăng sự mất canxi và do đó làm
giảm khối lượng và mật độ xương. Khuyến cáo
không nên dùng thức ăn có trên 20% lượng muối
trong ăn uống hàng ngày. Luôn kiểm tra nồng độ
natri trong thực phẩm chế biến trên nhãn một cách
cẩn thận.
Ăn đủ chất đạm: Protein là một nhóm thực phẩm
thiết yếu trong phòng ngừa loãng xương, cung cấp
các hợp chất cần thiết trong việc xây dựng xương.
Trong khi hầu hết mọi người nhận được protein cần
thiết từ thịt cá, riêng người ăn chay nhận protein từ
đậu nành, trứng, sữa và đậu. Hạt dẻ cũng là một lựa
chọn tuyệt vời bởi vì chúng giàu canxi và protein.
Uống rượu và soda vừa phải: Uống nhiều rượu
cũng có hại cho gan và xương. Các nghiên cứu gần
đây cho thấy có mối liên quan giữa lượng tiêu thụ
rượu và soda lớn có thể làm giảm mật độ xương.
Hạn chế uống caffein: Cứ mỗi cốc cà phê bạn tiêu
thụ, bạn sẽ mất 150mg canxi trong nước tiểu. Tuy
nhiên, trà không có caffein có thể là một lựa chọn
tốt hơn.
Thay đổi lối sống để phòng ngừa loãng xương

Bỏ thuốc lá: Hút thuốc cũng là một thói quen có hại
cho phổi và xương. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hầu
hết những người hút thuốc có lượng xương thấp
hơn và có nguy cơ gãy xương cao hơn so với những
người không hút thuốc. Nguy cơ gãy xương gia
tăng tỉ lệ thuận với số năm hút thuốc lá. Nghiên cứu
cũng cho thấy, phụ nữ hút thuốc thường xuyên sẽ
sản xuất estrogen thấp hơn và điều này gây ra mãn
kinh sớm.
Dành thời gian dưới ánh sáng mặt trời: Da tổng hợp
vitamin D khi chúng ta phơi nắng. Cơ thể cần vitaTrang 9

min D để xây dựng xương khỏe mạnh và hấp thụ
canxi từ chế độ ăn uống. Tùy thuộc vào vị trí tiếp
xúc của da và sắc tố da, bạn cần tốn ít nhất 5 – 30
phút vài lần trong 1 tuần tiếp xúc với ánh sáng mặt
trời để giúp tăng cường mật độ và tăng trưởng
xương. Nếu sống ở những khu vực có nắng gay
gắt, nên sử dụng kem chống nắng trước khi phơi
nắng.
Hạn chế dùng thuốc
Các loại thuốc như corticosteroid thường được kê
toa cho các bệnh viêm như viêm khớp chẳng hạn,
làm yếu xương bằng cách giảm mức độ hấp thu
canxi. Một loại thuốc khác là thuốc ức chế bơm
proton như esomeprazole và omeprazole dùng
trong điều trị viêm loét dạ dày cũng ảnh hưởng làm
yếu xương. Một cách để làm giảm tác dụng không
mong muốn là dùng liều corticosteroid thấp hơn và
dùng trong một thời gian ngắn.
Giảm stress: Quản lý stress là một trong những
phương pháp để ngăn ngừa loãng xương. Stress
làm tăng mức cortisol trong cơ thể dẫn đến mất
khối lượng xương và mật độ xương. Giảm stress
thông qua các hoạt động thư giãn bao gồm thiền,
tai chi, yoga và xoa bóp. Ngoài ra, các hoạt động
này góp phần cho giấc ngủ tốt.
Tập thể dục: Tập thể dục là cần thiết để tăng khối
lượng và mật độ xương. Các bài tập có tác động
cao như chạy, nhảy múa, thể dục nhịp điệu sẽ tăng
cường sức mạnh dây chằng và khớp. Các bài tập
đối kháng làm tăng cường sức mạnh của hệ cơ
xương. Tốt nhất, bạn nên duy trì tập thể dục 30
phút hàng ngày, có thể đơn giản như đi bộ và bơi
lội chẳng hạn.

5 tác dụng bất ngờ của cá nhiều
người chưa biết
Thịt cá là một phần rất quan trọng trong chế độ ăn
uống lành mạnh, khoa học. Phụ nữ mang thai, trẻ
nhỏ và người lớn tuổi được khuyên nên ăn cá
thường xuyên vì có tác dụng tốt cho sức khỏe.
Cá được biết đến là thực phẩm giàu chất dinh
dưỡng, bao gồm protein chất lượng cao, i-ốt, và các
vitamin và khoáng chất khác nhau, axit béo omega3 và phốt pho, magiê, kẽm, vitamin a, D…

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến cáo ăn cá ít
nhất 2 lần một tuần, cá đặc biệt là béo như cá hồi,
hồ cá hồi, cá mòi, và cá ngừ vì có nhiều chất omega-3.
Tác dụng của việc ăn cá
– Tốt cho tim mạch
Trong một phân tích toàn diện về nghiên cứu ở
người, các giáo sư của Trường Y tế Công cộng
Harvard Dariush Mozaffarian và Eric Rimm đã
tính toán rằng ăn khoảng 2 gram axit béo omega-3
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mỗi tuần trong cá, tương đương với khoảng một
hoặc hai khẩu phần chất béo cá một tuần, giảm hơn
một phần ba khả năng tử vong vì bệnh tim. Những
axit béo omega-3 này có thể giúp giảm huyết áp,
giảm nhịp tim và cải thiện các yếu tố nguy cơ tim
mạch khác.
– Tăng cường chức năng não bộ
Chức năng não bộ thường suy giảm bởi sự lão hóa.
Trong khi suy giảm tinh thần nhẹ là bình thường,
các bệnh thoái hóa thần kinh nghiêm trọng như
bệnh Alzheimer cũng tồn tại.
Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều
cá có tốc độ suy giảm tinh thần chậm, kiểm soát
được trí nhớ tốt hơn.
– Giảm nguy cơ đột quỵ
Ăn cá một hoặc hai lần một tuần cũng có thể làm
giảm nguy cơ đột quỵ, trầm cảm, bệnh Alzheimer
và các tình trạng mãn tính khác.
Hơn hết trong các loại thịt thì cá là thực phẩm chứa
ít cholesterol nhất, giúp tăng cường hệ miễn dịch
cho cơ thể.
– Tốt cho thị lực
Suy giảm thị lực phổ biến ở mọi lứa tuổi, không
chỉ ở người già. Thói quen dùng máy tính liên tục,
sử dụng điện thoại, máy tính bảng thường xuyên
khiến cho thị lực dễ bị ảnh hưởng.
Axit béo omega-3 trong thịt cá hỗ trợ tăng cường
sức khỏe của mắt, chống các bệnh về mắt, bệnh
đục thuỷ tinh thể, mờ mắt, khô mắt.

– Tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ
Đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú
và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, việc ăn cá rất quan
trọng vì nó cung cấp DHA, một loại axit béo omega-3 đặc biệt có lợi cho sự phát triển não bộ của trẻ
sơ sinh.
Tuy nhiên, một số loài cá có hàm lượng thủy ngân
cao, có liên quan đến các vấn đề phát triển não bộ.
Vì vậy, phụ nữ mang thai chỉ nên ăn cá có hàm
lượng thủy ngân thấp, chẳng hạn như cá chép, cá
hồi, cá mòi và không quá 340 gram mỗi tuần. Phụ
nữ mang thai cũng nên tránh cá sống và chưa nấu
chín vì nó có thể chứa vi sinh vật có thể gây hại
cho thai nhi.

Nhiễm khuẩn Salmonella có nguồn
gốc từ đâu?
Nhiễm khuẩn Salmonella là bệnh lý nhiễm
trùng đường tiêu hóa xảy ra do vi khuẩn Salmonella gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa
dẫn đến nôn, đau bụng và tiêu chảy.
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Nhiễm khuẩn Salmonella là bệnh gì?
Theo tổng hợp tin y tế từ các nguồn khác nhau cho
thấy, nhiễm khuẩn Salmonella là một bệnh lý
nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn gây tổn
thương niêm mạc ruột non. Vi khuẩn Salmonella
thường sống trong ruột động vật và người và được
thải qua phân. Người khỏe mạnh bị nhiễm bệnh
chủ yếu thông qua nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm
dẫn đến tiêu chảy, đau quặn bụng trong vòng 8 đến
72 giờ.
Trong một số trường hợp nếu không được điều trị
kịp thời tiêu chảy liên quan đến nhiễm khuẩn salmonella có thể gây mất nước và điện giải nặng và
dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đến cơ thể.

ra nếu bạn chạm vào thứ gì đó bị ô nhiễm, bao
gồm cả vật nuôi đặc biệt là chim và bò sát sau đó
đưa ngón tay vào miệng.
Biến chứng khi nhiễm khuẩn Salmonella
Nhiễm khuẩn Salmonella thường không đe dọa đến
tính mạng. Tuy nhiên, ở một số trường hợp đặc biệt
là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ có
thai và người có hệ miễn dịch yếu có thể dẫn đến
các biến chứng nguy hiểm.
•

Triệu chứng nhận biết nhiễm khuẩn Salmonella
Cô Hoàng Thị Hậu - Trường Cao đẳng Y dược Pasteur chia sẻ, Nhiễm khuẩn Salmonella nguyên nhân
chủ yếu do ăn thịt sống, nấu chưa chín, thịt gia
cầm, trứng hoặc các sản phẩm trứng nhiễm vi
khuẩn Salmonella. Thời gian ủ bệnh dao động từ
vài giờ đến hai ngày. Các dấu hiệu và triệu chứng
bao gồm:
•

Buồn nôn, nôn

•

Tiêu chảy, phân kèm nhầy máu mũi

•

Đau quặn bụng vùng quanh rốn

•

Sốt 37,5 – 38,5 độ C

•

Sút cân, ăn kém

Thịt sống, thịt gia cầm và hải sản: Phân có thể
dính vào thịt và gia cầm sống trong quá trình giết
mổ, hải sản có thể bị ô nhiễm nếu được thu
hoạch từ nước bị ô nhiễm.

•

Trứng sống: Mặc dù vỏ trứng có thể ngăn bụi
bẩn nhiễm vào bên trọng nhưng một số gà bị
nhiễm bệnh sản xuất trứng có chứa salmonella
trước khi vỏ được hình thành. Trứng sống được
sử dụng trong các chế phẩm sốt mayonnaise và
sốt hollandaise.

•

•

Hoa quả và rau: Một số sản phẩm tươi đặc biệt là
giống nhập khẩu có thể được ngậm nước trên
đồng ruộng hoặc rửa trong quá trình chế biến với
nước bị nhiễm khuẩn salmonella
Vệ sinh thực phẩm kém: Nhiều loại thực phẩm bị
nhiễm bẩn khi được chuẩn bị bởi những người vệ
sinh cá nhân kém. Nhiễm trùng cũng có thể xảy
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Lượng nước tiểu giảm

−

Khô miệng và họng

−
•

Giảm sản xuất nước mắt

Nhiễm khuẩn huyết: Khi vi khuẩn salmonella
xâm nhập vào máu nó có thể lây nhiễm các mô
trên khắp cơ thể gây các biến chứng nguy hiểm
như viêm màng não, viêm nội tâm mạc…

Phương pháp
Salmonella

phòng

ngừa

nhiễm

khuẩn

•

Bảo quản và chế biến thực phẩm đúng quy trình:
Phương pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng
khi chuẩn bị thức ăn hoặc chăm sóc trẻ sơ sinh,
người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch
yếu. Hãy chắc chắn để nấu chín thực phẩm kỹ
lưỡng và làm lạnh hoặc đông lạnh thực phẩm
kịp thời.

•

Vệ sinh cá nhân thường xuyên: Hãy rửa tay sạch
với xà phòng, chất sản khuẩn trước và sau khi
chế biến thực phẩm, sau khi đi vệ sinh, chế biến
thực phẩm tươi sống…

•

Tách riêng thực phẩm sống và chín: Bằng cách
lưu trữ thịt sống, thịt gia cầm và hải sản tránh xa
các thực phẩm khác trong tủ lạnh của bạn. Nên
có hai thớt trong bếp của bạnmột dùng để chế
biến thịt sống và một thớt còn lại dùng chế biến
dồ đã nấu chín, trái cây và rau quả.

Nguyên nhân gây bệnh nhiễm khuẩn Salmonella

•

−

− Mắt trũng sâu

Các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm khuẩn salmonella thường kéo dài 2 đến 7 ngày. Tiêu chảy có
thể kéo dài đến 10 ngày.
Vi khuẩn Salmonella sống trong ruột của người,
động vật và chim. Hầu hết mọi người bị nhiễm salmonella bằng cách ăn thực phẩm đã bị nhiễm phân
chứa vi khuấn Salmonella. Thực phẩm bị nhiễm
thường gặp bao gồm:

Mất nước và điện giải: Nếu bạn không bù đủ
lượng nước để thay thế chất lỏng bạn đang mất
do tiêu chảy kéo dài có thể dẫn đến tình trạng
mất nước và điện giải. Dấu hiệu cảnh báo bao
gồm:

Mọi thư từ và bài vở, xin gởi về địa chỉ:
一切通訊，請郵寄
Vietnamese Mental Health Services
Hội Tâm Thần Việt Nam 越南心理保健服務
25 Fair Street, London SE1 2XF
Tel 020 7234 0601, Fax 020 7407 7500
Email: info@vmhs.org.uk
Website: www.vmhs.org.uk
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