Lời tựa
Kính chào các bạn thân mến :
Trong thời đại phát triển mới và sự giàu có của kinh tế – xã hội, khiến
hình thái sinh hoạt và thói quen ăn uống của người dân có sự thay đổi rõ
ràng, nên dễ gây ra các bệnh mãn tính như cao huyết áp, bệnh thận, bệnh
tiểu đường, bệnh hyperuricemia (lượng acid uric trong máu cao) đang dần
trở nên phổ biến. Tìm tới sự tiến bộ của y học không chỉ là giúp cho con
người kéo dài tuổi thọ, mà cũng là cố tìm cho được một chất lượng cuộc
sống tốt, vì vậy, dự phòng y học đang chiếm lĩnh ở thế lợi nhất trong ngành
điều trị và chăm sóc sức khỏe, trong bệnh thận trừ ra bệnh thận nguyên
phát, còn có thể dẫn tới biến chứng bệnh tiểu đường và cao huyết áp, nếu
chúng ta có nắm được những phương pháp dự phòng chính xác thì có thể
phòng tránh xảy ra bệnh thận, cũng vì, khi người mắc bệnh thận trong giai
đoạn đầu tiên sẽ không xuất hiện các triệu chứng suy thận rõ rệt, cho nên,
có rất nhiều bạn không biết được mình đã bị mắc bệnh, hoặc là có người vì
tin dùng các phương thuốc lang băm, có thể khiến bệnh trở nên xấu hơn.
Thực ra, nếu người bệnh nắm được phương pháp dự phòng chính xác hoặc
là trong giai đoạn đầu trải qua sự chẩn đoán và điều trị ̣ đúng mức, như
vậy, bệnh tình sẽ được khống chế nhanh và tốt. Vậy thì bạn đã biết được
bao nhiêu kiến thức về chức năng của bệnh suy thận ? Bạn có hiểu được
phương pháp kiểm tra chức năng của thận hay không ? Làm sao phát hiện
được mình có mắc bệnh thận ? Phải làm sao dự phòng bệnh thận cho ngày
thường?
Để tăng cường sự hiểu biết của dân chúng và hiểu thêm những thông tin
mới, một lần nữa Cục Sức khỏe đã mời giới chuyên gia, học giả thực hiện
cuốn sách tập hợp nhiều bài về cách “Bảo vệ sức khỏe của thận – Làm thế
nào để chăm sóc tốt thận của mình”, rất mong mọi người cùng học nhau
những bí quyết bảo vệ sức khỏe của thận, để được giảm xuống nguy cơ mắc
bệnh thận. Những ngày thường có biết cẩn “thận” với sức khỏe thì mới có
cuộc sống bảo đảm.
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Tiết ra hormon
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Thận của tôi nằm ở đâu ?
Vị trí của thận
1 Một người bình thường có hai quả thận, nằm sau đường ruột

thuộc phía sau khoang bụng (xoang bụng)dưới rìa xương sườn.

thận phải
thận trái

khoang bụng
niệu quản

bàng quan

2 Hình dáng bên ngoài của thận

như hạt đậu tằm, mỗi quả thận to
khoảng cỡ bằng một nắm tay.

3 Có trọng lượng khoảng 125-150

gram.

niệu đạo
Tôi lớn bằng một nắm tay đó

Cấu tạo của thận
Đơn vị cơ bản trong cấu tạo tổ chức của thận là những đơn
vị thận, do cầu thận (mao mạch vi cầu) và ống thận kết hợp mà
thành ; trong một quả thận có khoảng một triệu đơn vị thận,
chúng có chức năng lọc nước, chất thải, chất điện giải khi máu
chảy qua thận, hình thành nước tiểu.

nang Bowman

đài thận

cầu thận

bể thận

niệu quản

vùng vỏ

vùng tủy
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Tìm hiểu thận có những
chức năng gì ?
Bài tiết chất phế thải ra ngoài cơ thể
Các chất phế thải trong máu của cơ thể được hình thành từ sự
phân hủy thức ăn hoặc được tạo nên do cơ bắp hoạt động trao
đổi chất, những chất thải này thông qua thận được hình thành
nước tiểu để thải trừ ra ngoài.
Điều hòa nước
Lượng nước dư thừa sẽ được thận lọc ra khi máu đi qua thận
và tạo ra nước tiểu để bài tiết ra ngoài cơ thể. Trong một ngày
hai quả thận có thể tạo ra từ 1.000cc tới 2.400cc lượng nước
tiểu.
Điều tiết nồng độ acid kiềm, duy trì
chất điện giải trong dịch cơ thể
Duy trì các chất điện giải calci, phospho, natri (muối), kali
trong mức bình thường và điều tiết cân bằng nồng đồ acid kiềm.
Tiết ra hormon
1 Tiết ra renin - khống chế huyết áp
2 Tiết kích thích tố sinh hồng
cầu - cấu tạo hồng huyết
cầu
3 Giúp chuyển hóa sinh tố D
- duy trì mật độ xương và
làm cho xương chắc khỏe
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Vì sao thận bị bệnh ?
Nguyên nhân gây bệnh thận và các loại bệnh thận
1 Bệnh lý cầu thận:

Cầu thận tổn thương tiên phát như : viêm cầu thận mạn tính
Cầu thận tổn thương thứ phát : do bệnh cao huyết áp, tiểu
đường, Lupus ban đỏ hệ thống gây ra.

2 Bệnh lý ống thận mô kẽ :

Như viêm bể thận mạn tính, dùng thuốc giảm đau dài hạn,
bệnh sỏi thận, khối u thận, hội chứng hẹp niệu đạo hoặc niệu
quản, bệnh gút (thống phong).

3 Bệnh lý mạch máu thận :

Viêm mạch máu, cao huyết áp xơ cứng động mạch thận.

4 Bệnh lý thận bẩm sinh :

Thường gặp nhất là bệnh thận đa nang, đây là bệnh di
truyền.
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Người nào dễ mắc bệnh thận?
1 Bệnh tiểu đường :

Đường huyết quá cao sẽ dẫn đến bệnh lý mao mạch và mạch
máu lớn, đồng thời sẽ ảnh hưởng tới lưu lượng máu trong thận,
như vậy sẽ ảnh hưởng tới chức năng của thận.

2 Cao huyết áp :

Khi huyết áp tăng quá cao, mạch máu thận rất dễ bị tổn thương,
khiến thận không thể bài tiết chất thải và khống chế nước trong
cơ thể được cân bằng một cách có hiệu quả.

3 Bệnh gút (thống phong) :

Khi nồng độ acid uric trong máu tăng, vậy lượng acid uric sẽ
lắng tụ trong khớp và cũng sẽ lắng tụ trong tổ chức thận, gây
ảnh hưởng tới chức năng thận.

4 Bệnh thận mạn tính theo tiền sử gia đình :

Như ông nội, bà nội, cha, mẹ, chú, bác, cô, cậu, anh chị em có
bệnh thận, như vậy bản thân tôi cũng thuộc nhóm có nguy cơ
bệnh thận cao.

5 Người cao tuổi :

Người già trên 65 tuổi, do cơ quan dễ thoái hóa.

6 Người lạm dụng thuốc :

Dùng thuốc chống viêm giảm đau lâu dài không đúng cách hoặc
sử dụng thuốc bắc và thảo dược không rõ nguồn gốc, nhất là
loại dược thảo quảng phòng kỷ có chứa aristolochic acid dễ gây
độc cho thận.

Những nhân tố nguy cơ của bệnh thận
mập mạp
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mỡ máu cao
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Thuốc bắc hoặc thảo dược có nguồn gốc không rõ dễ hình thành chất độc hại cho thận
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Làm sao để phát hiện “thận
của tôi bị bệnh rồi” ?
Bệnh thận ở giai đoạn đầu không có dấu hiệu rõ rệt do đó không
dễ bị phát hiện ; bệnh thận thường xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu,
đạm niệu, tiểu nhiều, đi tiểu ít, phù thủng.

Sự thay đổi hình thái của nước tiểu
1 Thay đổi tần suất đi tiểu
Tiểu giắt, tiểu đêm (tăng lượng nước
tiểu vào đêm thì cũng tương đối tăng
lên số lần đi tiểu)
2 Đi tiểu thấy đau
Đau khi đi tiểu hoặc có cảm giác
nóng rát
3 Nước tiểu có sủi bọt (đạm niệu)
Nước tiểu có nhiều bọt và lâu tan
hơn
4 Màu và lượng nước tiểu có sự thay
đổi
Đi tiểu ra máu hoặc lượng nước tiểu

Tiểu máu

giảm

Triệu chứng không khỏe trong cơ hể
1 Hiện tượng phù thủng
Phù ở chi dưới, dùng ngón tay ấn vào
vùng da sẽ lõm sâu và không thể lập
tức trở về trạng thái bình thường.
Đạm niệu
2 Thể trọng tăng lên nhanh chóng
Mỗi ngày thể trọng trung bình tăng
trên 0,5 kilogram.
3 Đau vùng eo bụng
Đau phần eo, vùng lưng, hoặc bụng dưới không rõ nguyên nhân
4 Cao huyết áp, thiếu máu, ngứa ngoài da, toàn thân mệt mỏi.

ngứa ngoài da

xơ cứng mạch
máu

suy tim

phù chi dưới

Phát hiện dấu hiệu ở giai đoạn đầu có thể đến khoa y học gia
đình, nội khoa hoặc chuyên khoa thận thực hiện cuộc kiểm tra.
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Những kiểm tra thường gặp
của bệnh thận
Kiểm tra nước tiểu
1 Protein (đạm niệu) :

Khi thận bị tổn thương, chất protein sẽ từ thận rỉ vào nước
tiểu.Nếu trong vòng vài tuần, khi xét nghiệm tiểu đạm có hai
lần phản ứng dương tính (+), biểu thị có protein niệu kéo dài,
đây là dấu hiệu của bệnh thận mãn. Bệnh tiểu đường bệnh thận
ở giai đoạn đầu có thể xét nghiệm từ nước tiểu để tìm thấy đạm
niệu.

2 Hồng huyết cầu, bạch huyết cầu :

Trong nước tiểu bình thường không có hoặc chỉ có ít lượng
huyết cầu, nếu xuất hiện dị thường có thể là dấu hiệu báo trước
bệnh lý thận hoặc hệ tiết niệu.

3 Đường glucose (tiểu đường):

Trong nước tiểu xuất hiện chất đường, cần phải lấy máu xét
nghiệm đường huyết, để xác định lượng đường tăng trong máu,
hoặc là trong ống thận
c ó x u ấ t h i ệ n đ ư ờ n g
glucose.

4 Thu thập mẫu nước tiểu

trong 24 giờ
Thu thập mẫu nước
tiểu đã bài tiết trong 24
giờ, để tìm hiểu chức
năng thận bằng cách
đo mức lọc lượng nước
tiểu của cầu thận.

giấy thử nghiệm tiểu
đường
giấy thử nghiệm
đạm niệu

giấy thử nghiệm
nước tiểu máu

Lấy máu xét nghiệm nồng độ creatinine
Creatinine là một chất thải được tạo ra trong quá trình hoạt
động của các cơ bắp. Thận khỏe mạnh bình thường có thể loại
chất creatinine trong máu. Khi thận bị tổn thương, creatinine sẽ
tích tụ trong máu (mức creatinine bình thường từ 0,7~ 1,2mg/
dl).
Kiểm tra phóng xạ
Chụp X – quang : có thể xem xét sự thay đổi hình dạng, vị trí
và cỡ lớn nhỏ của thận, dò ra vị trí viên sỏi.
Siêu âm
Làm siêu âm sẽ dò thấy được tình trạng thận quá to hoặc bị
teo nhỏ, có sỏi hoặc khối u, xem cấu
trúc thận và hệ tiết niệu có vấn đề hay
không. Đa số bệnh thận
mãn tính có thể gây teo
thận, còn bệnh tiểu đường,
thận đa nang, chất tinh
bột lắng đọng, cỡ lớn nhỏ
của thận thông thường sẽ
không có sự thay đổi.
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Những bí quyết phòng chữa
bệnh thận hiệu quả
Để tránh làm tổn thương tới thận, chúng ta có thể thực hiện từ
sinh hoạt thường nhật, bí quyết phòng chữa bệnh thận hiệu quả
có các bước như sau :
Bí quyết 1 : Hình thái sinh hoạt lành mạnh
1 Giữ thể trọng lý tưởng

BMI ( chỉ số khối cơ thể ) =

cân nặng kilogram
chiều cao mét

( mức tiêu chuẩn 18 ~24 )

Thí dụ : Chiều cao 162 cm, cân nặng 60 kilogram, chỉ số khối cơ thể được
bao nhiêu ?
162 cm=1,62 mét
60 ÷ ( 1.62 m × 1.62 m) = 22.86 (tiêu biểu trong phạm vi thể trọng lý
tưởng )
2 Nuôi dưỡng thói quen vận động thích hợp

Tập luyện các loại vận động như đi tản bộ, vũ điệu dân gian,
khí công, mỗi lần vận động khoảng chừng 20 ~30 phút, mỗi
tuần tối thiểu 3 lần, xem tình hình thể lực để tăng dần lên.

3 Cai thuốc lá và không nghiện rượu

Nhất là bệnh tiểu đường, thống phong và người bệnh tuyệt đối
không được uống rượu.

4 Tạo thói quen sinh hoạt lành

mạnh
Nếu không có sự cần thiết nên
tránh thức khuya, tạo sự nghỉ
ngơi và thư giản hợp lý.

Bí quyết 2 : Cẩn “thận” trong việc ăn uống
1 Dựa trên nguyên tắc ăn uống cân bằng, không cần ăn bổ quá

nhiều và bồi bổ đặc biệt
Trong ăn uống hàng ngày nên cân bằng hấp thu từ 6 loại
thức ăn, khi có đầy đủ chất dinh dưỡng, sẽ tự nhiên nâng cao
sức miễn dịch của cơ thể, có thể tránh xảy ra tình trạng bị lây
nhiễm.

Nên bớt ăn thịt đỏ, khoai tây và
thực phẩm tinh chế từ ngũ cốc
Mỗi ngày dùng 1-2 lần thức ăn
được chế biến từ sữa
Mỗi ngày dùng 0-2 lần thịt cá,
gia cầm và trứng
Mỗi ngày dùng 1-2 lần quả hạch
và loại đậu thực vật
Mỗi ngày dùng một lượng nhiều
rau cải và 2-3 lần trái cây
Nên ăn nhiều thức ăn loại ngũ
cốc toàn vẹn và dầu thực vật
Mỗi ngày vận động khống chế
thể trọng
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2 Hấp thu lượng protein thích hợp, bỏ thói quen ăn nhiều cá và thịt

Thức ăn protein sau khi trải qua sự trao đổi chất trong cơ thể
được chuyển hóa thành chất thải nitrogen, do thận phụ trách công
việc đào thải. Trong thức ăn cá, thịt, trứng, sữa là protein động
vật chứa lượng chất béo cao, nếu hấp thu quá lượng sẽ ảnh hưởng
tới mỡ trong máu, có thể dẫn tới bệnh lý mạch máu thận.

3 Ăn ít muối, ít gia vị, ít dùng thực phẩm gia công chế biến

Cần hạn chế sử dụng thực phẩm gia công gồm có đồ ăn ướp
muối và muối natri thêm vào, thực phẩm cô đặc, đồ gia vị (chao,
dưa ngâm ướp, bột ngọt, tương hột, tương satay), tránh việc
trường kỳ hấp thu lượng muối quá cao làm tăng gánh nặng cho
thận.
Chọn vật liệu tươi nấu kèm các loại hương liệu như : hành lá,
gừng, tỏi, ớt, câu kỷ tử, rau thơm v.v...để pha chế gia vị, bổ sung
thêm độ mặn bị thiếu.
Bảo vệ sức khỏe của
thận cần bắt đầu từ việc
ăn uống cân bằng, chủ
yếu nên chọn những
loại thức ăn tươi, thiên
nhiên, có nhiều chất
sợi, chất béo thấp, nhạt
muối, không thêm các
Di
dưỡ n h
loại thực phẩm nhân
ng
tạo ! không cần ăn đồ
bổ, và duy trì thể trọng
lý tưởng làm mục tiêu
sẽ đạt điểm đích bảo vệ
sức khỏe của thận.

Bí quyết 3 : Uống nước đủ lượng, không nín nhịn tiểu
1 Nước có thể giúp cho chất phế thải và sỏi được thải ra từ

nước tiểu, trừ phi có người vì những kiêng kỵ đặc biệt (ví
dụ người mắc bệnh tim mạch, bệnh thận, bị phù thủng do
xơ gan thì cần bàn thảo với bác sĩ về liều lượng nước uống),
mỗi ngày có thể uống trong khoảng 1.600cc – 2.000cc nước.
Người già nên hạn chế uống nước vào ban đêm để tránh ảnh
hưởng tới giấc ngủ. 		

2 Không nín nhịn tiểu

Nếu có cảm giác muốn tiểu tiện nên đi tiểu ngay, để giảm
độ phồng to của bàng quang mà dẫn tới hệ tiết niệu bị lây
nhiễm.

Nhà vệ sinh

Đang quét dọn
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Bí quyết 4 : Theo quy trình điều trị đúng đắn, không dùng
thuốc bừa bãi
Nếu cần dùng đến thuốc, nên tư vấn và tuân thủ theo sự chỉ dẫn
của nhân viên y dược chuyên nghiệp, không nên lạm dụng thuốc
giảm đau hoặc những loại thuốc không rõ nguồn gốc, không nên tin
dùng các bài thuốc kinh nghiệm dân gian, thảo dược, và thuốc lang
băm được quảng cáo không thực.
Phục vụ cho bạn dịch vụ
điều trị chuyên nghiệp
Đi khám bác sĩ đủ tư cách
Dùng thuốc kê theo đơn
của bác sĩ

Thuốc Bắc
tẩm bổ

Bí quyết 5 : Tự theo dõi và kiểm tra sức khỏe
1 Quan sát hình thái khác thường của nước tiểu

Sự thay đổi tình trạng đi tiểu
Số lần đi tiểu gia tăng và lượng nước tiểu thay đổi rõ
ràng, nhất là vào ban đêm tăng số lần đi tiểu đêm đã ảnh
hưởng chất lượng giấc ngủ, và nên đặc biệt lưu ý
Sự thay đổi hình thái bề ngoài của nước tiểu
Màu hoặc tính chất của nước tiểu thay đổi, ví dụ tiểu
máu, tiểu có bọt. Nếu xuất hiện tình trạng trên cần phải
đến bác sĩ khám, không nên để bệnh tình kéo dài, kẻo lỡ
mất dịp chữa bệnh.

2 Định kỳ kiểm tra sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe trợ cấp cho người thành niên kiểm tra
sức khỏe : người thành niên trên 40 tuổi cứ mỗi 3 năm được
khám một lần ; người già trên 65 tuổi mỗi năm một lần.
Qua bản báo cáo sức khỏe để biết sơ bộ có mắc bệnh
thận hay không, nhằm phát hiện sớm và điều trị sớm.
Kiểm tra sức khỏe
Trung tâm phục vụ
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Bí quyết 6 Trị liệu và khống chế căn bệnh
Bị viêm cầu thận tiên phát cần phải trường kỳ theo dõi và khống
chế
Hiện nay tại Đài Loan, bệnh nhân lọc thận chiếm số đông nhất
là những người bị viêm cầu thận ; thực hiện cuộc kiểm tra định
kỳ có thể phát hiện sớm bệnh viêm cầu thận, nếu trường kỳ điều
trị và theo dõi bệnh thận có thể tránh tình trạng bệnh thận trở
nên xấu đi.

ch
hoạ
Kế ều trị
đi

Thuốc
đư
theo ợc kê
toa

Dùn
g
đún thuốc
g gi
ờ

Lưu ý nhiều về dấu hiệu báo trước của cơ thể, đại đa số bệnh thận cấp đều được chữa khỏi.

1 Bệnh tiểu đường : nên làm tốt việc khống chế đường huyết
Thận chủ yếu được kết hợp từ các mao mạch, nếu đường
huyết quá cao sẽ dẫn tới bệnh lý mạch máu thận, ảnh hưởng
tới chức năng thận ; nếu như bệnh nhân tiểu đường định kỳ
dò thấy “nước tiểu có vi lượng albumin”, có thể phát hiện
sớm bệnh thận và bệnh lý tim mạch.
Mức đường huyết lý tưởng trước khi ăn, tối thiểu thấp hơn
110mg/dl
Mức đường huyết lý tưởng sau ăn, cần thấp hơn 140mg/dl
Mức đường hóa huyết sắc tố thấp hơn 7.0%
(Đường hóa huyết sắc tố tiêu biểu cho bệnh nhân khống
chế mức trung bình của đường huyết trong hai ba tháng gần
nhất)
2 Bệnh nhân cao huyết áp nên khống chế tốt huyết áp
Huyết áp quá cao, mạch máu thận rất dễ bị tổn hại, khiến
thận sẽ không có khả năng bài tiết chất phế thải có hiệu quả
và điều chỉnh cân bằng nước.
Duy trì phạm vi huyết áp tâm thu trong mức lý tưởng có số đo dưới
130mmHg
Huyết áp tâm trương dưới 80 mmHg Bảng ghi chép7/18sứcThứkhỏeba
Đường huyết
trước khi ăn
90
sau khi ăn

Huyết áp

Máy đo đườ

ng huyết

huyết áp tâm thu
110
huyết áp tâm trương
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3 Bệnh nhân thống phong cần khống chế acid uric

Khi nồng độ acid uric trong máu tăng cao sẽ lắng tụ trong
tổ chức thận làm ảnh hưởng chức năng thận. Bệnh nhân thống
phong cần khống chế ăn uống và thuốc, làm tốt việc bảo vệ sức
khỏe của thận.

Khống chế tốt huyết áp và đường huyết là một trong những giải pháp dự
phòng xảy ra bệnh lý thận tiến tới trường hợp lọc thận.

Hoi và Đáp
H Sử dụng steroid có ảnh hưởng thận hay không ?
Đ Sử dụng steroid theo đơn thuốc của bác sĩ có thể chữa được

bệnh, nhất là hệ thống miễn dịch của thận cần có thuốc
steroid để cải thiện và khống chế bệnh tình, bệnh tình xấu
không phải do steroid gây ra, mà do bản thân bệnh lý thận
tạo nên.

H Tiểu máu có nghĩa là gì ?
Đ Nguyên nhân gây ra tiểu máu có thể do hệ thống tiết niệu

(thận, ống dẫn niệu, bàng quang, niệu đạo) bị viêm hoặc có
sỏi, u bướu, có thể thực hiện cuộc kiểm soát sâu hơn để xác
định nguyên nhân.

H Xuất hiện đau lưng có phải là dấu hiệu báo trước bệnh thận
hay không ?
Đ Ở tư thế không đúng hoặc do bệnh lý cột sống cũng dẫn tới
vùng cơ bắp của lưng, hai bên hông bị đau nhức, do đó có
lời khuyên hãy đến chuyên khoa thận thực hiện cuộc kiểm
tra kỹ hơn.

H Đi tiểu tiện sủi bọt (đạm niệu) có phải là chắc chắn thận

không được tốt ?
Đ Không nhất định, nước tiểu sủi bọt có thể là trong nước tiểu
chứa albumin nồng độ cao, cũng có thể do những nguyên
nhân khác gây ra, nhưng vẫn phải theo dõi và kiểm tra chi
tiết.
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H Tôi còn trẻ cơ thể khỏe mạnh, cho nên không cần lo ngại tới

vấn đề thận.
Đ Không phải vì thấy còn trẻ cơ thể khỏe mạnh, sẽ không mắc
những bệnh liên quan tới thận, nếu như trong ăn uống hằng
ngày đã thường xuyên ăn uống quá độ, dùng thuốc lang
băm không rõ nguồn gốc, có thói quen ăn uống và sinh hoạt
không đúng cách đều có thể trở thành gánh nặng cho thận.

H Làm sao phát hiện được tôi có mắc bệnh thận hay là không?
Đ Dấu hiệu của bệnh thận gồm có đạm niệu, tiểu máu, phù ở

chi dưới, mặt phù, cao huyết áp, thiếu máu, ngứa ngoài da,
ăn không ngon miệng. Một khi xuất hiện trong 2-3 triệu
chứng trên, nên đi khám để xét nghiệm nước tiểu và máu.
Nhưng có một vài bệnh thận trong giai đoạn đầu không
xuất hiện các dấu hiệu trên, chúng ta có thể thực hiện cuộc
kiểm tra sức khỏe hoặc kiểm soát nước tiểu và lấy máu xét
nghiệm đơn giản, để sớm phát hiện bệnh thận.

H Tôi bị bệnh thận có phải biểu thị tôi sẽ có “thận hư” ??
Đ Thông thường mọi người đều xem hai chứng bệnh này là

cùng chung một loại bệnh, thực ra bệnh thận là chỉ tổ chức
hoặc chức năng của thận bị tổn thương, không liên quan gì
tới vấn đề “thận hư” như Đông y đã nói.

H Sáng sớm cho ra nước tiểu lần đầu tiên màu vàng sậm có
phải chức năng của thận có gì khác thường ?

Đ Thận mang chức năng làm cô lại nước tiểu, thông thường

vào lúc tối đi ngủ sẽ giảm xuống số lần đi tiểu, do lượng
nước tiểu ít nên trở thành màu sậm.

H Khi huyết áp đạt mức bình thường, có phải không cần uống

thêm thuốc giảm huyết áp để tránh việc gây tổn hại tới thận ?
Đ Nên duy trì huyết áp ở mức lý tưởng được nằm trong phạm
vi 130/80mm Hg. Sự lên xuống của huyết áp sẽ làm tăng
tốc độ phá hoại mạch máu thận, cho nên, có lời khuyên
không nên tự mình hoặc tùy ý ngưng sử dụng thuốc giảm
huyết áp, nhất định phải do bác sĩ quyết định xem có nên
giảm thuốc hoặc điều chỉnh thuốc dùng hay không.

H Sử dụng hàm lượng muối natri thấp có phải bảo vệ sức

khỏe của thận được tốt hơn không ?
Đ Hàm lượng muối natri thấp chủ yếu là dùng ion “kalium”
thay thế cho bộ phận ion “natrium”, do đó khi dùng lượng
quá nhiều vẫn có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Ăn uống
và nấu ăn trong ngày thường không cần sử dụng muối natri
thấp, chỉ cần tập thói quen dùng ít muối, ít đồ gia vị sẽ là
cách ăn uống tốt để bảo vệ thận.

H Mỗi ngày cần hấp thu bao nhiêu chất protein để không phải
quá lượng ?
Đ Có lời khuyên người bình thường nên dùng trong lượng hấp
thu từ 4-6 phần (1 phần=1 lượng=37,5 gram ), một miếng
sườn lớn cỡ bằng một bàn tay chứa protein được khoảng
3 phần, một miếng cá tuyết lớn cỡ bằng một lòng bàn tay
thì được khoảng 2 phần, đùi gà 2 phần, đậu hủ lớn cỡ như
chữ điền là 1 phần, một quả trứng được 1 phần, một ly sữa
(240cc) được khoảng 1 phần.
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H Nhóm dân ăn uống ở bên ngoài hàng quán phải làm thế nào

thực hiện việc ăn uống tốt để bảo vệ thận ?
Đ Trọng điểm đầu tiên là cân bằng hấp thu các loại thức ăn !
Nếu bạn cảm thấy khi trông ra thức ăn óng mỡ hoặc món
ăn được nấu qua nhiều công đoạn (lấy ví dụ : món bò xào
hành khúc), thì hãy nhớ nên hết sức cho ráo nước mỡ, hoặc
dùng nước sôi nóng nêm nhạt bớt gia vị dư thừa mới nên
ăn, bằng mẹo đơn giản này có thể giúp bạn thực hiện đúng
nguyên tắc giảm muối, giảm mỡ. Đương nhiên, bạn cũng
phải yêu cầu chủ quán ăn nên sử dụng bớt đồ gia vị !

H Nếu như con người chỉ có một quả thận thì sẽ như thế nào ?
Đ Vì quả thận duy nhất sẽ gia tăng chức năng làm việc của

nó, cho nên, chỉ có một quả thận cũng có thể sinh hoạt bình
thường, nhưng trong sinh hoạt ăn uống ngày thường không
nên ăn quá mặn, nhiều mỡ, không ăn uống quá độ, không
nên nín nhịn tiểu, định kỳ thực hiện cuộc kiểm tra nước
tiểu, xét nghiệm máu như thường lệ.

