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Gout là tình trạng dư thừa hàm lượng axit uric quá mức
trong máu dẫn đến kết tủa các tinh thể muối urat tại các
khớp xương. Người bệnh khi gặp tình trạng này cần sớm
có phương án điều trị gout phù hợp nhất để cải thiện
bệnh, giảm triệu chứng và tránh những biến chứng nguy
hiểm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số những thông
tin về cách chữa gout an toàn, hiệu quả nhất được áp dụng
cho nhiều bệnh nhân hiện nay.

Cách điều trị bệnh gout an toàn, hiệu
quả nhất hiện nay
Hiện nay nền y khoa của nước ta rất phát triển, theo đó cũng
có nhiều cách để điều trị bệnh lý gout một cách hiệu quả
nhất từ Đông y, Tây y đến những thảo dược dân gian tại nhà.
Mỗi một cách chữa sẽ đều có những ưu điểm và nhược điểm
riêng biệt và không phai cũng có thể áp dụng một cách phù
hợp. Thông thường bệnh nhân nên đi thăm khám bác sĩ, xác
định tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, từ đó có hướng
điều trị phù hợp nhất.

Hình ảnh bệnh nhân bị gout thường thấy hiện nay

Dưới đây là chi tiết những cách chữa được áp dụng nhiều nhất
cho bệnh nhân ở mọi cấp độ cấp tính và mãn tính, người bệnh
nên tìm hiểu để có thể chăm sóc sức khỏe của mình một cách
tốt hơn.

Điều trị gout bằng Tây y hiện đại
Tây y là hình thức cách chữa bệnh gút nhanh nhất, hiệu quả
nhất được nhiều người áp dụng hiện nay. Phương pháp này có
một ưu điểm nổi bật là tác dụng nhanh, nhanh chóng cải thiện
những cơn đau gout cấp, thuyên giảm triệu chứng. Thêm vào
đó, các loại thuốc có tác dụng giảm lượng axit uric trong máu
ngăn chặn tình trạng kết tủa tinh thể muối urat- nguyên nhân
trực tiếp gây ra bệnh. Tuy nhiên, thuốc Tây chữa gout không

phải đối tượng người bệnh nào cũng có thể dùng mà phải căn
cứ vào thực tế tình hình bệnh của họ. Mỗi giai đoạn, bác sĩ sẽ
thay đổi liều lượng và các loại thuốc phù hợp nhất.
AdChoice

Hạ gục bệnh gout nhờ bài thuốc
gia truyền 150 năm tuổi Đỗ Minh
Đường
Gout Đỗ Minh điều trị bệnh gout tận gốc từ thảo
dược tự nhiên, giúp điều hoà acid uric trong máu
ổn định, chấm dứt dứt cơn đau nhức vĩnh viễn

Mở

Theo phác đồ điều trị gout của Bộ Y tế, điều trị bệnh bằng Tây
y sẽ được chia thành 2 giai đoạn là điều trị các đợt gout cấp
sau đó mới tới hạ axit uric trong máu. Chính vì thế thuốc sử
dụng ở hai giai đoạn này là khác nhau, người bệnh cần tuyệt
đối tuân thủ theo hướng dẫn điều trị gout của bác sĩ. Những
loại thuốc Tây y được áp dụng nhiều nhất để cải thiện tình
trạng bệnh này như sau: Thuốc giảm đau chống viêm không
chứa steroid Thuốc giảm đau không có steroid hay còn được
biết đến là (NSAIDs) là nhóm thuốc phổ thông được dùng để
điều trị các đợt gout cấp. Ưu điểm của chúng là tác dụng rất
nhanh, giảm các cơn đau, giảm sưng viêm hiệu quả. Nhóm
thuốc này bao gồm:
Diclofenac:
Diclofenac là một loại thuốc dẫn chất của acid phenylacetic,
thường dùng cho giai đoạn 1 trong quá trình điều trị gout cấp
có tác dụng giảm đau và chống viêm, hạ sốt. Khi sử dụng, các

chất trung gian gây phản ứng viêm như thromboxan,
prostacyclin, prostaglandin trong cơ thể sẽ bị ức chế. Loại
thuốc này được dùng với liều khoảng 100 – 150mg/ ngày.
Thuốc không dùng cho những những người bị dị ứng với
thành phần thuốc hay bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống
đông máu coumarin. >> Báo Giadinh.net: Điều trị gout an
toàn bằng bài thuốc bào chế từ thảo dược sạch

Thuốc Diclofenac kê cho bệnh nhân giai đoạn đầu tiên

Celecoxib:
Celecoxib cũng thuộc nhóm thuốc chống viêm không có
steroid khá nổi tiếng cũng có tác dụng giảm đau và chống
sưng viêm. Hàm lượng phổ biến bệnh nhân sẽ được dùng là
khoảng 100 – 200mg/ ngày. Ngoài dùng để điều trị các bệnh
về gout thì thuốc còn được kê để chữa các bệnh về xương
khớp, giảm đau bụng kinh, giảm đau ở các vết thương thông

thường.
Piroxicam:
Piroxicam là thuốc chống viêm tổng hợp thuộc nhóm NSAID
cao nhất hiện nay. Tác dụng của thuốc rất nhanh nhưng cũng
rất nguy hiểm nếu sử dụng quá liều. Cho nên hầu hết bệnh
nhân sử dụng thuốc đều phải dưới sự chỉ định và quan sát của
bác sĩ. Liều dùng thuốc là khoảng 40mg/ ngày trong 5 – 7 ngày
sẽ dừng lại. Thuốc Colchicine điều trị bệnh gout Colchicine là
nhóm thuốc điều trị bệnh gout có nguồn gốc từ thực vật
chuyên dùng cho gout và một số bệnh viêm xương khớp khác.
Thuốc được dùng vào giai đoạn điều trị các đợt gout cấp ở
bệnh nhân. Thuốc sẽ ức chế sự bám dính của các thực bào
viêm nhiễm di chuyển và làm giảm lượng bạch cầu trung tính ở
ổ viêm. Từ đó, nhanh chóng giảm các phản ứng viêm nhiễm
của tinh thể urat. Thuốc được dùng 3 viên vào ngày đầu tiên
sau đó chuyển xuống còn 2 viên ngày đến ngày thứ 3 giảm
xuống còn 1 viên. Còn với bệnh nhân đang điều trị bệnh gout
mãn tính cần duy trì sử dụng 1 viên/ ngày vào buổi tối. Nhóm
thuốc này không dùng cho phụ nữ mang thai và người bị suy
gan nặng. Nhóm thuốc chứa corticoid Corticoid là thuốc có
khả năng chống viêm rất mạnh, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy
cơ gây ra tác dụng phụ. Thêm vào đó, khi dùng thuốc rất dễ
làm xuất hiện tình trạng giảm thải acid uric nên dễ tái phát
bệnh và đặc biệt không dùng thuốc trong giai đoạn hạ axit uric
trong máu. Một số loại thuốc thuốc thuộc nhóm này bao gồm:

Prednisolon:
Prednisolon có khả năng chống viêm, chống sưng và chống dị
ứng khá rõ ràng. Thuốc ngoài tác dụng điều trị bệnh gout thì
thường được kê cho người bị viêm khớp dạng thấp. Thuốc
được dùng với liều khoảng 0.5mg/kg/ngày, sau đó mới giảm
xuống khoảng 5mg/ ngày, thuốc được dùng vào buổi sáng
trong khoảng 1 – 2 tuần. Thuốc không dùng cho bệnh nhân bị
viêm loét dạ dày hành tá tràng, bệnh lao, tiểu đường,…
Hydrocortison acetate:
Hydrocortison acetate là thuốc được dùng dưới dạng tiêm bắp
dùng trong một thời gian ngắn. Nhóm thuốc này được dùng
khá đa dạng trong điều trị các bệnh lý xương khớp, bệnh gout,
người bị suy vỏ thượng thận. Thuốc dùng với liều lượng 40mg
ở các khớp lớn và giảm xuống 5 – 20mg với khớp nhỏ.

Nhóm thuốc chứa corticoid cũng được bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân

Thuốc ức chế tổng hợp acid uric Đây là nhóm thuốc được
dùng chính cho giai đoạn sau của người bệnh để hạ hàm
lượng axit uric trong máu. Thuốc sẽ hạ hàm lượng này xuống
mức cân bằng, ổn định nhất. Các loại thuốc được kê toa nhiều
nhất phải kể đến như:
Allopurinol: Thuốc có tác dụng giảm quá trình sản xuất uric
trong máu và nước tiểu và giảm sự lắng đọng tinh thể muối
urat trong các khớp và thận. Thuốc được dùng với liều lượng
khoảng 100mg/ ngày và không dành cho phụ nữ mang thai,
cho con bú.
Febuxostat: Đây là thuốc có tác dụng ức chế tổng hợp axit
uric được FDA chấp thuận dùng cho bệnh nhân dùng cho
người bị gout khá phổ biến. Liều dùng khoảng 40mg/ lần/
ngày. Sau 2 tuần chỉ số axit uric trong huyết thanh không hạ
thì tăng liều lên 80mg/ ngày/ lần.

Phương pháp Đông y chữa bệnh gout an toàn,
hiệu quả
Có một hiện tượng chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là,
các loại thuốc giảm đau như Paracetamol, thuốc kháng viêm
không steroid (NSAID), thuốc Corticosteroid được nhiều bệnh
nhân gout sử dụng bừa bãi, không tuân theo chỉ định của bác

sĩ. Điều này đã khiến không ít người phải gánh “hậu quả”, nhẹ
thì đau dạ dày, đại tràng, nặng thì suy gan, suy thận hay thậm
chí là hỏng khớp, giòn khớp,…. Theo lương y Đỗ Minh Tuấn,
giám đốc chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường cho: “Nếu
trước đây các loại thuốc hoá dược được ưu tiên sử dụng thì ngày
nay các chuyên gia khuyên người bị gout nên sử dụng các loại
thuốc có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên. Tuy rằng thuốc
Đông y mang lại hiệu quả chậm, thường liệu trình phổ biến sẽ
mất tới 6 tháng đến 1 năm nhưng thay vào đó, thì Đông y lại có
thể điều trị tận gốc và căn nguyên gây bệnh và phòng tránh tái
phát trong tương lai. Nếu Tây y có tác dụng nhanh nhưng sử
dụng lại dễ gây tác dụng phụ, dị ứng thuốc thì đông y lại có thể
khắc phục được tình trạng này” Ngoài ra, lương y Tuấn cho biết
thành phần chính trong các bài thuốc Đông y chính là vị thuốc
thảo dược tự nhiên. Bên cạnh tác dụng chính là chữa gout,
giảm đau tự nhiên, trị viêm khớp, hạ lượng axit uric trong máu
thì còn có thể tăng cường sức khỏe và nâng cao hệ thống
miễn dịch. Cho nên Đông y được xem là cách chữa bệnh gút
tốt nhất và an toàn nhất hiện nay. Người bệnh có thể áp dụng
các phương pháp như các bài thuốc, cấy chỉ, châm cứu,… hoặc
điều trị kết hợp để mang lại kết quả tốt hơn. Trong vô vàn các
bài thuốc Đông y điều trị gout trên thị trường, người bệnh có
thể tham khảo ngay bài thuốc Gout Đỗ Minh. Bởi đây là bài
thuốc đã được chuyên gia kiểm định rõ ràng, được hàng ngàn
người bệnh công nhận về hiệu quả điều trị. Vì vậy để không
mất thời gian, “tiền mất tật mang” người bệnh nên lưu ý ngay

bài thuốc này. Bài thuốc 1: Gout Đỗ Minh – “cứu tinh” cho ai
bị gout cấp tính, mãn tính Gout Đỗ Minh là bài thuốc được
lưu truyền bởi 5 đời lương y dòng họ Đỗ Minh. Đặc biệt, dưới
sự kết thừa của truyền nhân thứ 5 dòng họ Đỗ Minh, lương y
Đỗ Minh Tuấn, bài thuốc này ngày càng được tối ưu và cho
hiệu quả vượt trội so với các bài thuốc có nguồn gốc từ thảo
dược khác trên thị trường.

Dựa trên nguyên tắc điều trị “chứng tý” của Y học cổ truyền là
“thông bất thống, thống bất thông”, bài thuốc đi sâu vào việc
loại bỏ nguyên nhân gây bệnh, lấy lại trạng thái hành khí hoạt
huyết vốn có của cơ thể. Đặc biệt, kết hợp với lý thuyết y học
hiện đại là loại bỏ acid uric ra khỏi cơ thể thông qua việc bồi
bổ chức năng tạng thận, đảm bảo không gây ra tình trạng suy
gan, suy thận. Theo đó, bài thuốc Gout Đỗ Minh của nhà thuốc

Đỗ Minh đường là sự kết hợp của 3 phương thuốc nhỏ sau:
Thuốc đặc trị gout
Thuốc bổ gan giải độc
Thuốc bổ thận dưỡng huyết
Nhờ sự kết hợp hài hoà “3 trong 1” mà bài thuốc Xương khớp
Đỗ Minh mang lại hiệu quả VỪA TẤN CÔNG, VỪA PHÒNG THỦ
giúp loại trừ bệnh toàn diện, diệt trừ nguyên nhân gây bệnh
tận gốc, loại bỏ triệu chứng, tăng cường sức đề kháng và
phòng ngừa tái phát hiệu quả, cụ thể:
Khu phong, tán hàn, trừ thấp, loại bỏ nguyên nhân gây bệnh
từ bên ngoài
Chống oxy hoá, loại bỏ tinh thể muối urat tại ổ khớp giúp
giảm đau, tiêu viêm, khắc phục tình trạng gout hiệu quả.
Bổ thận (trong Đông y, thận là cơ quan quyết định sức mạnh
của gân cốt, trong y học hiện đại đây là nhà máy thải độc,
giúp đào thải axit uric) giúp tăng cường chức năng hệ bài
tiết, đào thải mạnh mẽ acid uric ra khỏi cơ thể.
Cao hơn nữa, bài thuốc giúp ngăn ngừa quá trình chuyển
hoá purin tạo ra axit uric từ thức ăn giúp ngăn chặn quá trình
hình thành bệnh từ gốc hiệu quả.

Theo lương y Đỗ Minh Tuấn, giám đốc chuyên môn Nhà thuốc
Đỗ Minh Đường: Tuỳ thuộc vào tình trạng bệnh, thể bệnh của
mỗi người mà các bác sĩ sẽ quyết định gia giảm, thêm bớt một
vài bài thuốc hoặc vị thuốc sao cho phù hợp. Tiến trình phục
hồi sau 4 tháng sử dụng Gout Đỗ Minh Dựa theo kết quả
khảo sát trên 200 bệnh nhân sử dụng bài thuốc Gout Đỗ Minh
do nhà thuốc Đỗ Minh Đường thực hiện cho thấy:
Từ 15 – 30 ngày: Những cơn đau giảm rõ rệt. Mái lưu thông
mạnh mẽ nên tình trạng khớp sưng đỏ, đau nhức giảm rõ
rệt.
30 – 60 ngày: Quá trình đào thải acid uric diễn ra ổn định,
cơn gout cấp được kiểm soát tới 70%, người bệnh cảm thấy
cơ thể nhẹ nhõm, ăn ngon, ngủ ngon trong quá trình điều trị.
60 – 120 ngày: Giai đoạn ổn định quá trình bài tiết của thận,
chỉ số acid uric trở về bình thường. Chấm dứt hoàn toàn tình
trạng gout tái phát.

Minh chứng cho hiệu quả bài thuốc Gout Đỗ Minh, anh
Nguyễn Lê Hoàng chia sẻ: “Tôi bị gout ở tuổi còn trẻ vì vậy nên
tôi khá chủ quan. Tôi chỉ nghiêm túc khám chữa khi bệnh nặng,
đe doạ tới khả năng di chuyển. Trước giờ tôi chỉ tin thuốc Tây,
nhưng điều trị thời gian dài không mang lại kết quả như mong
muốn nên tôi từ bỏ và chuyển sang thuốc Nam dược. May mắn
nhờ sự tìm hiểu kỹ càng mà tôi tìm được nhà thuốc Đỗ Minh
Đường. Trong quá trình sử dụng, tới tháng thứ 2 thuốc bắt đầu
phát huy tác dụng rõ rệt, tới tháng thuốc thứ 3, thứ 4 bệnh gần
như khỏi hoàn toàn. Tôi được khuyên duy trì chế độa ăn uống
hợp lý bệnh chắc chắn sẽ không quay trở lại”.
[GÓC CHIA SẺ] Từng mắc bệnh gout thể nặng, anh Hoàng thần kỳ THOÁT…

Để đạt được hiệu quả toàn diện như trên, bài thuốc Gout Đỗ
Minh đã hội tụ được những ưu điểm vượt trội mà hiếm bài
thuốc thảo dược nào có được
Sử dụng 100% thảo dược tự nhiên: Gout Đỗ Minh sử dụng

hoàn thảo thành phần là thảo dược tự nhiên, được cam kết
thuốc không chứa chì, diêm sinh và thành phần thuốc giảm
đau. Vì vậy thuốc mang tới tác dụng CHẬM MÀ CHẮC
Thành phần thảo dược rõ ràng: Bảng thành phần hoàn hảo
là ưu tiên hàng đầu nhưng chất lượng thảo dược cũng đóng
vai trò quan trọng không kém. Theo đó, toàn bộ thảo dược
trong bài thuốc đều được lây từ các vườn thuốc đạt tiêu
chuẩn GACP – WHO do chính Đỗ Minh Đường xây dựng.
Nhờ đó, thuốc có thể sử dụng an toàn cho mọi đối tượng mà
không gây bất cứ tác dụng phụ nào.
Thuốc được bào chế dưới dạng cao đặc: Thảo dược sau khi
thu hái sẽ được mang đi chế biến thành dạng cao đặc sánh
mịn. nhờ đó người bệnh có thể sử dụng thuốc nhanh gọn
mà không cần đun sắc.

Cam kết sử dụng 100% dược liệu sạch

Hiện tại, bài thuốc Gout Đỗ Minh đã mang lại tiếng vang lớn
trong điều trị bệnh gout tại Việt Nam, bài thuốc được nhiều tờ
báo uy tín đưa tin và khen ngợi như: báo tienphong.vn,
vtc.vn,… Đặc biệt đây là bài thuốc góp phần giúp lương y Đỗ
Minh Tuấn đạt được giải thưởng Thầy thuốc ưu tú năm 2020.
Bài thuốc 2: Đây là giải pháp điều trị bệnh gout của Bệnh viện
Xương khớp Quân Dân 102. Liệu trình sẽ phải trải qua 3 giai
đoạn:
Giai đoạn 1: Điều trị triệu chứng, tập trùng giảm các cơn đau
nhức khó chịu ở các khớp xương. Thành phần thuốc gồm: Hy
thiêm, phòng phong, độc hoạt, quế chi, dây đau xương.
Thuốc được sắc và uống hằng ngày liên tục trong 2 – 4 tuần.
Giai đoạn 2: Tập trung vào điều trị tận gốc căn nguyên gây ra
bệnh. Thành phần bài thuốc bao gồm ngưu tất, đỗ trọng,
đương quy, bạch truật, cẩu tích, kỷ tử. Thuốc được sắc uống
trong 2 tháng.
Giai đoạn 3: Mục đích tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ
miễn dịch và phòng tránh tái phát bệnh. Thành phần bài
thuốc gồm xuyên khung, thương truật, thiên niên kiện, quế
chi, hoàng bá, phòng kỷ, ngưu tất, đương quy, phòng phong.
Thuốc dùng sắc uống liên tục trong 1 tháng.
Bài thuốc 3: Bài thuốc có tác dụng giảm sưng, viêm và nóng
sốt ở các khớp xương.

Thành phần: Tri mẫu, quế chi. bạch thược, ngân diệp, thạch
cao, hải đồng bì, cam thảo, phòng kỷ, xích thược, cam thảo.
Cách sử dụng: Thuốc sắc cùng 3 bát nước trên lửa nhỏ. Khi
nào còn một bát thì dừng lại và chắt ra bát để uống khi còn
ấm.
Châm cứu điều trị gout Châm cứu là hình thức chữa bệnh
gout không cần dùng thuốc cũng được nhiều người áp dụng
hiện nay. Với cách điều trị này, bác sĩ thực hiện sẽ dùng kim
châm đâm vào một số huyệt trên cơ thể người mục đích để
giúp máu lưu thông dễ dàng, đả thông kinh mạch và đào thải
những chất không quan trọng ra ngoài. Đây là phương pháp
thường được bác sĩ yêu cầu thực hiện kết hợp với dùng thuốc
để nâng cao sức khỏe và tránh sự tái phát của bệnh. Một số
huyệt đạo chính được thực hiện như: Huyệt túc tam lý, tam âm
giao, long phong, huyệt thái bạch, thái xung, ngoại quan,… Đối
với điều trị bệnh gout sẽ có 3 cách châm:
Nhĩ châm: Bệnh nhân sẽ được châm cứu trong 1 tuần lễ ở
các huyệt giao cảm, thần mô, nội tiết thận và châm ngày 1
lần.
Thủy chân: Liệu trình trong vòng 10 ngày châm cứu vào các
huyệt Tam – túc – lý cách nhau từ 1 – 2l.
Thể châm: Đây là cách châm vào vị trí đau của từng bệnh
nhân, liệu trình của từng người sẽ không giống nhau.
Ngoài ra người bệnh có thể châm tại chỗ, xung quanh vị trí

đau hoặc châm cứu toàn thân. Khi châm cứu, kết hợp thêm
xoa bóp để hiệu quả mang lại tốt hơn.

Châm cứu điều trị gout

Phương pháp cấy chỉ Cấy chỉ còn được biết đến là nhu châm,
đây là hình thức phát triển của kỹ thuật châm cứu ứng dụng
khá nhiều trong điều trị. Người thực hiện sẽ đưa một đoạn chỉ
tự tiêu vào huyệt đạo trên cơ thể con người để kích thích
huyệt. Hình thức được đánh giá là giúp người bệnh cải thiện
hiệu quả tình trạng bệnh và phục hồi sức khỏe khá tốt.

Cách chữa gout theo dân gian
Ngoài hai cách điều trị chuyên nghiệp là tây y và Đông y ở trên
đây thì người bệnh cũng có thể ứng dụng những mẹo vặt
dân gian để điều trị gout tại nhà. Hình thức này có một ưu
điểm chính là khá an toàn, các thành phần là thảo dược thiên

nhiên, lành tính dễ tìm và dễ điều chế. Thế nhưng, người bệnh
cũng không nên quá lạm dụng. Chữa bệnh gút bằng thảo
dược chỉ có tác dụng làm thuyên giảm triệu chứng, cải thiện
cơn đau chứ không có tác dụng chữa bệnh tận gốc và không
thay thế được những hình thức điều trị chuyên nghiệp khác.
Thêm vào đó, khi sử dụng, bệnh nhân cần kiên trì áp dụng,
một số bài thuốc đắp ngoài da giảm đau còn có thể kết hợp
cùng thuốc uống Đông y – Tây y đều được. Một số những mẹo
dân gian chữa bệnh gout được áp dụng nhiều nhất hiện nay
phải kể đến như: Chữa bệnh gout từ cây dây gắm Dây gắm
được xem là “thần dược” trong điều trị bệnh gout hiện nay. Rất
nhiều những loại thuốc tân dược đều chọn loại thảo dược này
làm thành phần. Bởi trong dây gắm có rất nhiều hoạt chất phải
kể đến như: Bsitosterol, methoxymethyl và 4-methoxycarbonyl,
Ipyrrol,.. Khi đi vào cơ thể các thành phần này có thể làm giảm
nồng độ axit uric và giảm nhanh những cơn đau do các đợt
gout cấp gây ra. Cách thực hiện:
Cách 1: Chuẩn bị khoảng 30g dây gắm, thái mỏng và mang
đi phơi khô. Cho thảo dược vào trong ấm cùng 1 lít nước và
sắc trên lửa nhỏ trong nhiều giờ. Khi nào lượng nước còn lại
một bát thì chắt ra bát để uống khi còn ấm.
Cách 2: Dùng 1kg dây gắm, thái mỏng và phơi khô cho vào
bình thủy tinh. Đồ vào đó 3 lít rượu để ngâm trong 2 – 3
tháng (để lâu hơn càng tốt). Sau thời gian này thì mỗi ngày
uống khoảng 50ml trong khi ăn để mang lại hiệu quả tốt

nhất.
Cách chữa bệnh gout bằng lá vối tươi Lá vối có tác dụng rất
tốt trong việc thanh nhiệt, giải độc cùng rất nhiều kháng sinh
tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể áp dụng bài thuốc
này hằng ngày để có thể giảm cơn đau và hạn chế sưng viêm
nhiễm tại các ổ khớp bị bệnh. Cách thực hiện:
Chuẩn bị 1 nắm lá vối tươi, rửa sạch và cho vào ấm cùng 2 lít
nước sạch.
Đun lá vối sôi trong 15 phút thì dừng lại và chắt lượng nước
còn lại ra bình để uống.
Ngày uống đều đặn và trong vòng 2 tháng, tình trạng bệnh
sẽ được cải thiện hơn.

Lá vối tươi điều trị gout tại nhà

Lá lốt chữa bệnh gout Lá lốt là một vị thuốc Nam rất quan

trọng. Trong loại lá này có một lượng lớn các tanin, kháng sinh
tự nhiên, flavonoid có tác dụng giảm sưng, giảm viêm và giảm
đau chống lại những đợt gout cấp rất hiệu quả. Người bệnh có
thể bổ sung loại lá này vào chế độ ăn uống hằng ngày, hoặc
áp dụng hai cách chữa dưới đây:
Cách 1: Dùng một nắm lá lốt rửa thật sạch cho vào ấm đun
cùng 3 bát nước. Đun đến khi còn 1 bát nước thì dừng lại và
chắt ra bát để uống Mỗi ngày uống hai lần sáng và chiều để
có hiệu quả nhất
Cách 2: Đun lá lốt cùng muối hạt với 2 lít nước. Đun sôi trong
10 phút rồi lấy nước đó, đợi nguội thì mang đi ngâm chân.
Thực hiện hằng ngày trước khi đi ngủ để có hiệu quả nhất.

Lưu ý khi thực hiện phương pháp điều
trị gout mang lại hiệu quả
Trong quá trình điều trị bệnh gout, người bệnh cần tuyệt đối
tuân thủ một số những nguyên tắc nhất định. Điều này sẽ giúp
cho cơ thể hấp thụ thuốc tốt hơn, hạn chế biến chứng bệnh
gout, nguy cơ tái phát cũng như nâng cao sức khỏe. Cụ thể
như sau:
Với cách điều trị Tây y, bệnh nhân cần tuân thủ theo hướng
dẫn, chỉ định dùng thuốc của bác sĩ, không tự ý sử dụng bất
kỳ một loại thuốc nào không nằm trong danh mục.

Với Đông y, người bệnh cần kiên trì thực hiện đúng theo liệu
trình hàng ngày, hằng tuần thì mới mang lại hiệu quả như
mong muốn.
Những bài thuốc dân gian, nếu bạn bị dị ứng với thành phần
nào thì cần tránh áp dụng, ngoài ra không nên quá phụ
thuộc vào chúng.
Người bệnh cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống
dinh dưỡng phù hợp. Cần giảm khẩu phần thịt, các loại hải
sản hay đồ ăn giàu đạm nói chung xuống mức thấp nhất.
Thay vào đó, tăng cường bổ sung các loại rau xanh, trái cây,
thịt trắng, đồ ăn chứa chất béo không no, tinh bột.
Không sử dụng các loại đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ,
chế biến sẵn,… không sử dụng rượu bia, chất kích thích trong
giai đoạn điều trị bệnh.
Chăm chỉ luyện thao thể dục hằng ngày. Bạn không cần
những bộ môn quá chuyên nghiệp mà chỉ cần những bài tập
đơn giản để tăng cường sức khỏe tại các ổ khớp, dịch khớp.

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình điều trị gout

Khám/điều trị gout ở đâu an toàn và
hiệu quả nhất
Hiện nay trên cả nước có nhiều địa chỉ để thăm khám và điều
trị gout một cách hiệu quả nhất. Đó là các bệnh viện công lập
hoặc phòng khám tư nhân. Và dù khám tại đâu thì chất lượng
và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng là yếu tố cần được
đặt lên hàng đầu. Dưới đây là một số những địa thăm khám
mà bệnh nhân có thể tham khảo: Khoa Chi dưới tại Bệnh viện
Việt Đức Bệnh viện Việt Đức là một trong những bệnh viện
thuộc tuyến Trung ương hàng đầu tại Việt Nam về chuyên
ngành xương khớp. Theo đó, bệnh gout được khoa Chi dưới
thăm khám và điều trị. Tại đây hội tụ đầy đủ các trang thiết bị
hiện đại nhất cùng một hệ thống đội ngũ y bác sĩ chuyên môn
cao. Bệnh viện đã thăm khám và điều trị khỏi cho hàng trăm
bệnh nhân, giúp họ lấy lại sức khỏe và nâng cao chất lượng
cuộc sống hơn.
Địa chỉ: Số 16 – 18 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, HN
Số điện thoại: (84- 24) 38.253.531.
Nhà thuốc Đỗ Minh Đường Nhà thuốc Đỗ Minh Đường là

phòng khám Đông y chuyên về các bệnh xương khớp nổi tiếng
tại Hà Nội. Tại đây, bác sĩ sẽ thăm khám và có phác đồ điều trị
theo Đông y kết hợp tốt nhất theo từng thể trạng bệnh nhân.
Người bệnh đến với đơn vị sẽ được nhận một dịch vụ chăm
sóc tận tình và chu đáo nhất.
Địa chỉ: Số 37A ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình,
Hà Nội hoặc Số 100 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hotline: 024 6253 6649 – 0963 302 349 (HN)/028 3899 1677
– 0938 449 768 (HCM).
Fanpage: https://www.facebook.com
/nhathuocdominhduong
Website: https://dominhduong.com/ hoặc https:
//dominhduong.org/

Có nhiều địa chỉ trên toàn quốc để thăm khám bệnh gout

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là
bệnh viện đa khoa nổi tiếng và uy tín nhất tại Hà Nội bởi chất
lượng thăm khám, dịch vụ, đội ngũ y bác sĩ giỏi, trình độ học
vấn và kinh nghiệm nhiều năm. Bệnh viện đã không ngừng
nâng cao tất cả mọi mặt để đem đến sự hài lòng tuyệt vời nhất
cho bệnh nhân. Rất nhiều bệnh nhân đã chọn Bệnh viện Đại
học Y Hà Nội làm nơi thăm khám và chữa bệnh. Bệnh viện liên
tục cập nhập những trang thiết bị máy móc mới, tân tiên như:
Máy chụp cộng hưởng từ MRI 1,5 Tesla, máy chụp Xquang kỹ
thuật số, máy Xquang số hóa, máy chụp cắt lớp,…
Địa chỉ: Số 1 đường Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 1900 6422.
Bệnh viện Quân Dân 102 Là bệnh viện chuyên tự nhân
chuyên về Y học cổ truyền kết hợp thêm Tây y hiện đại, Bệnh
viện Quân Dân 102 chính là địa điểm thăm khám và điều trị
bệnh gout nổi tiếng và uy tín nhất tại Hà Nội hiện nay. Tuy chỉ
mới được thành lập nhưng trước đây đã là phòng khám Đông
y rất nổi tiếng, bệnh viện có một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh
nghiệm và còn tận tâm tận lực với nghề. Họ sẽ trực tiếp thăm
khám, tư vấn và đề ra hướng điều trị phù hợp nhất cho từng
bệnh nhân. Mọi thông tin khám chữa liên hệ:
Địa chỉ: Số 7 Ngõ 11, đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Q.Nam
Từ Liêm, Hà Nội.
Số điện thoại: 0888 598 102

Trên đây là một số thông tin về cách điều trị gout tốt nhất và
được áp dụng phổ biến hiện nay. Cách tốt nhất, bệnh nhân
nên đi thăm khám cụ thể, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù
hợp nhất cho từng thể trạng.

Nồng độc chuyển hoá purin bao nhiêu là cao? Cách giảm
kiểm soát an toàn hiệu quả
Bệnh gout có ăn được thịt gà không? Cần chú ý những gì?

BÌNH LUẬN (44)
TRẢ LỜI

Nhật Quang
Không biết hiệu quả thế nào nhưng đọc trong bài thấy người ta viết nhà
thuốc Đỗ Minh Đường dùng thuốc an toàn tự trồng được như vậy thì yên
tâm rồi. Dùng không khỏi cũng không sợ tác dụng phụ. Chứ bây giờ thuốc
đông y dùng sợ lắm, hoá chất hoá chiếc nhiều không cẩn thận là ngộ độc
ngay.
TRẢ LỜI

Trần Hải
Được vậy thì tốt quá. Nhưng người ta cứ nói như vậy chứ sự thật thì sao
mà biết được.
TRẢ LỜI

Lò Ánh My
Về vấn đề nguồn gốc chất lượng của thuốc thì nhà thuốc này dùng
thuốc chuẩn tự trồng thật đấy bạn. Trên tivi và các kênh truyền thông uy
tín họ đều nói như vậy cả. Hơn nữa nhà thuốc này còn quay show vườn
thuốc của họ cho mọi người xem này

TRẢ LỜI

Trịnh Kiên
Nhà tôi cả 2 ông bà đều dùng thuốc của họ mỗi người dùng toàn vài

Nguyễn Cảnh Toàn
Tôi đang có vấn đề về xương khớp, giờ tôi muốn gọi điện tới nhà thuốc
Đỗ Minh Đường hỏi một số vấn đề có được không mọi người?
TRẢ LỜI

Nghĩa Trai
Có đấy bạn. Bạn cứ gọi đến nhà thuốc gặp bác sĩ tư vấn cho. Các bác sĩ
nhà thuốc này nhiệt tình lắm và tốt lắm. Kể cả bạn đến khám bệnh trực
tiếp họ còn khám miễn phí không lấy tiền cơ mà.
TRẢ LỜI

Phạm Bá Đăng
Nghe nói bác sĩ nhà thuốc này có tư vấn kê đơn hỗ trợ gửi thuốc cho
bệnh nhân về tận nhà mà không phải đến đúng không bạn?
TRẢ LỜI

Lê Hải Tâm
Đúng rồi đấy. Bạn gọi điện hoặc nhắn tin tới facebook
https://www.facebook.com/nhathuocdominhduong/ bác sĩ tư vấn cụ
thể cho rồi lấy thuốc thì sẽ được gửi về tận nhà qua đường bưu điện đó
TRẢ LỜI

Trọng Kim
Các bệnh khác thì không biết thế nào nhưng với bệnh viêm khớp dạng
thấp thì nhà thuốc Đỗ Minh Đường chữa thực sự tốt mọi người ạ. Nếu ai bị
bệnh này thì nên tới đây mà điều trị. Tôi bị bệnh viêm thấp khớp gần chục
năm, tưởng không chữa khỏi phải đem tật suốt đời vậy mà điều trị ở nhà
thuốc Đỗ Minh Đường trộm vía đã khỏi cho tới giờ đã 4 năm rồi không tái
phát. Tôi biết tới nhà thuốc Đỗ Minh Đường qua kênh báo 24h, mới đầu
đọc cũng không hi vọng gì nhiều nhưng thấy trong bài người ta viết hay
quá nên tôi cứ thử đến nhà thuốc này chữa thử xem. Còn nước còn tát. Vậy
là tôi ghi lại địa chỉ tìm đến nhà thuốc, được bác sĩ Tuấn khám và kê đơn
cho. Lúc đến các ngón tay ngón chân tôi xưng đỏ đau rất khó chịu, người

Tôi cũng điều trị bệnh thấp khớp ở nhà thuốc Đỗ Minh Đường này. Mới
dùng được 1 tuần thì thấy đúng là người mát hơn nhưng chân tay còn
thấy nặng hơn là sao. Trước bác có thấy vậy không?
TRẢ LỜI

DĐặng Lê
Bác kia không biết thế nào nhưng trước mình điều trị thì mấy ngày đầu
cũng thấy nặng hơn đấy. Nhưng mà không việc gì đâu bạn ạ.Nó là công
thuốc sau đấy nó sẽ giảm dần đấy. Bác sĩ nhà thuốc bảo nhiều người như
vậy lắm, mới đầu uống, thuốc nó dẫn vào các đường kinh nên thấy đau
hơn . Sau đường kinh thông rồi nó sẽ giảm dần
TRẢ LỜI

Nguyễn Khải Vĩnh
Chi phí điều trị bệnh thoái hoá cột sống ở nhà thuốc Đỗ minh đường thế
nào? Xin kinh nghiệm của mọi người đã chữa ở đây
TRẢ LỜI

Tấn Linh
Tôi đọc trong bài này thấy người ta bảo chi phí mỗi người mỗi khác tuỳ
thuộc vào tình trạng của mỗi người. Nhưng được cái giá thuốc của họ đã
niêm yết hết rồi không sợ vấn đề này nọ bạn ạ
https://benhviemxuongkhop.com/gia-1-lieu-trinh-thuoc-chuabenh-xuong-khop-tai-do-minh-duong-bao-nhieu-n4278.html
TRẢ LỜI

Hải Oanh
Tôi tưởng bệnh thoái vị đĩa đệm phải mổ mới khỏi được vậy mà họ bảo
uống thuốc đông y khỏi được, liệu có thật không nhỉ?

Hi vọng là khỏi được.
TRẢ LỜI

Thu Yến 50
Tôi vào viện bác sĩ cũng đang khuyên mổ. Thế mà mổ lại bị đau lại thế
nàu thì tôi phải suy nghĩ lại, điều trị đông y trước xem thế nào.
TRẢ LỜI

Đặng Kiều
Tôi đang bị đau nhức lưng muốn điều trị bằng đông y hay quá nhà thuốc
Đỗ Minh Đường này lại có ở Hà Nội. Mọi người ai biết địa chỉ cụ thể nhà
thuốc ở chỗ nào không cho tôi xin! Tôi cảm ơn!
TRẢ LỜI

Đức Vũ
Địa chỉ đây Số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình. Nhà
thuốc ở trong ngõ nhưng được cái ngõ to 2 oto tránh nhau được
TRẢ LỜI

Nguyễn Việt
Giờ giấc của họ làm việc như thế nào vậy? Đến khám có cần phải chuẩn
bị gì không bạn, như kết quả xét nghiệm hay giấy tờ gì không?
TRẢ LỜI

Trần Anh Phương

Bệnh cơ xương khớp bình thường phải tuổi cao mới bị nhưng cháu đây
mới có 28 tuổi, từ đợt sinh xong con là thấy người rất hay bị đau mỏi, từ
lưng cho đến vai gáy. Thỉnh thoảng cũng đi xoa bóp bấm huyệt nhưng
không khỏi được. Liệu có dùng được thuốc của Đỗ Minh Đường không ạ?
TRẢ LỜI

Trịnh Anh Thơ
Còn trẻ mà mới bị như vậy điều trị được bằng thuốc đông y là tốt quá
còn gì. Dùng đông y điều trị tận gốc luôn, để sau càng ngày xương khớp
càng yếu càng khó chữa đấy.
TRẢ LỜI

Phạm Phương
Tôi bị viêm quanh khớp vai, hiện tại khớp vai bị đau mà cử động khó khăn.
Mới đi khám về cũng chưa biết nên dùng thuốc gì, muốn hỏi thuốc nào tốt,
ai có biết được thì chỉ cho tôi với
TRẢ LỜI

Thao Đặng

TRẢ LỜI

Hoàng Việt
Vậy thì tốt quá rồi. Thế thuốc này mà người đang uống thuốc tây để điều
trị dạ dày và mỡ máu có dùng được không hả bạn?
TRẢ LỜI

Lê Hải Tần
Dùng được bác nhé. Thuốc này nó là thảo dược nên không sợ gì đâu.
Tuy nhiên bác uống mỗi thuốc cách nhau nửa tiếng là được.Trước tôi
cũng 1 lúc điều trị 2 bệnh, cũng có hỏi bác sĩ được bác sĩ hướng dẫn như
thế.
TRẢ LỜI

Vũ Trần Minh

thành ra không làm được việc nữa. Vậy là cả nhà lao đao, kinh tế khó khăn
ngay. Chạy chữa nhiều nơi mà cũng không khỏi được.
TRẢ LỜI

Trọng Lý
Bị thoái hoá cột sống lưng điều trị ở nhà thuốc Đỗ Minh Đường có tốt
không?
TRẢ LỜI

Trần Khánh
Hình như các bệnh về thoái hoá nhà thuốc này chữa đều tốt đấy. Tôi vừa

TRẢ LỜI

Nguyễn Văn Lâm
Toàn những bệnh xương khớp khó chữa như vậy mà nhà thuốc Đỗ Minh
Đường chữa được như vậy thì tốt quá nhỉ. Tôi thấy hiếm có nơi nào mà
chữa được hiệu quả như vậy lắm đấy.
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