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việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn
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Khái niệm chung 
Loét chân là một vết thương ở chân hoặc mắt cá chân. Vết thương 
thường do các tĩnh mạch bị tổn thương hoặc các tĩnh mạch hoạt động 
không bình thường gây ra. Vết thương cũng có thể xảy ra do những cục 
máu đông, chấn thương hoặc béo phì. Loét chân phổ biến hơn ở những 
người lớn tuổi có hệ tuần hoàn kém. 
Các triệu chứng của loét chân là một vùng da ngứa sẽ phát triển thành 
vết thương, cũng như phù chân và đau nhức. Loét chân có thể điều trị 
được và bác sĩ sẽ đề xuất phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ gia đình sẽ chẩn đoán loại loét chân để có thể điều trị. 
Bác sĩ gia đình cũng sẽ:

• Xác định nguyên nhân nền của loại loét chân của quý vị
• Nói chuyện với quý vị về bất kỳ yếu tố hoặc rủi ro nào có thể ảnh hưởng 

đến việc lành vết loét
• Cho quý vị lời khuyên để thúc đẩy quá trình lành vết loét và ngăn ngừa 

nhiễm trùng, bao gồm những lời khuyên về chăm sóc da và dinh dưỡng
• Nói chuyện với quý vị về các bài tập phù hợp giúp cải thiện tuần hoàn 
• Nói chuyện với quý vị về thuốc và giảm đau

Bác sĩ sẽ giới thiệu cho quý vị một bài kiểm tra đơn giản được gọi là chỉ 
số áp lực cổ chân. Bài kiểm tra này giúp loại trừ bệnh động mạch, là một 
dạng tuần hoàn kém, do vậy quý vị có thể biết nếu liệu pháp bó y khoa 
có phải là một lựa chọn an toàn cho mình hay không. Một số người có hệ 
tuần hoàn kém không nên mang vớ bó y khoa.
Nếu quý vị bị loét chân do bệnh động mạch thì quý vị có thể cần đến 
khám bác sĩ chuyên khoa. Các chương trình phẫu thuật và đi bộ có thể 
giúp điều trị loét chân do bệnh động mạch.
Nếu loét chân được phát hiện là biến chứng của bệnh tiểu đường, còn 
được gọi là vết thương thần kinh do tiểu đường thì quý vị có thể cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị. Điều 
trị bao gồm sử dụng máy đi bộ trên không và giày được sản xuất đặc biệt.
Loét chân nổi hạch có thể được điều trị bằng xoa bóp, tập thể dục, liệu pháp bó y khoa và giảm đau.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi vết loét chân của quý vị và xem vết loét có đang lành lại tốt không. Quý vị có thể cần được giới 
thiệu đến bác sĩ chuyên khoa nếu vết loét của quý vị bị nhiễm trùng. Nếu vết loét chân của quý vị không lành lại tốt thì 
bác sĩ gia đình có thể thực hiện xét nghiệm thêm để loại trừ bất kỳ yếu tố nền nào. Nếu quý vị cần được hỗ trợ hoặc giúp 
đỡ tại nhà, bác sĩ gia đình có thể giới thiệu quý vị đến dịch vụ hỗ trợ vết thương cộng đồng.
Bác sĩ gia đình sẽ cho quý vị những cách để ngăn ngừa một vết loét khác ở chân phát triển.

Có một số yếu tố có thể làm tăng 
nguy cơ bị loét chân

Tuổi tác - tuần hoàn có thể trở 
nên kém hơn theo tuổi tác

Bệnh giãn tĩnh mạch

Bệnh động mạch

Hút thuốc lá

Vết loét do đè nén - thường gặp 
ở những người phải nằm trên 

giường lâu ngày

Một số bệnh sức khỏe như tiểu 
đường và viêm khớp

Một số loại thuốc có thể gây tích 
nước và phù chân

Những yếu tố nguy cơ 
của loét chân



Tôi nên làm gì?
Hãy làm theo hướng dẫn của bác sĩ về cách chăm sóc da thích hợp, điều này rất cần thiết để chữa lành vết thương. 
Làm sạch vết thương khi quý vị thay băng, và giữ cho vùng da xung quanh vết thương khỏe mạnh và sạch sẽ. Hãy nói 
chuyện với bác sĩ về một loại kem dưỡng ẩm phù hợp.
Quý vị có thể thử và ngăn ngừa tái phát bằng cách mang vớ bó y khoa, nếu an toàn. Bác sĩ gia đình sẽ cho quý vị biết nếu 
quý vị không thể mang vớ bó y khoa.
Vận động và tập luyện các cơ bắp chân thường xuyên bằng động tác bơm, cũng có thể giúp ngăn ngừa loét chân. Để chân 
cao hơn tim khi nghỉ ngơi. 

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Phòng Khám Vết Thương Của Bệnh Viện Liverpool
Phòng khám cung cấp dịch vụ đánh giá và điều trị các vết thương phức tạp cần sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ 
gia đình của quý vị sẽ giới thiệu quý vị nếu cần.

Nhóm Đánh Giá Vết Thương Cộng Đồng
Đội ngũ y tá chuyên khoa tại địa phương này có thể giúp quý vị kiểm soát vết thương tại trung tâm y tế cộng đồng địa 
phương hoặc tại nhà của quý vị. Quý vị hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình để được giới thiệu đến dịch vụ này.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về loét chân, các tài nguyên sau đây có thể hữu ích cho quý vị:

• Viêm mô tế bào — tầm quan trọng của việc chăm sóc da định kỳ: aim.net.au
• Patient.info — loét chân do tĩnh mạch: patient.info 
• Chính Phủ Queensland - dinh dưỡng và chữa lành vết thương: health.qld.gov.au

Vết loét chân của tôi được hình thành  

như thế nào?

Hiện có những phương pháp điều trị gì?

Tôi nên chăm sóc vết thương như thế nào?

Làm cách nào để vết loét nhanh lành?

Tôi nên tránh những gì?

Tôi mang vớ bó y khoa có an toàn không?

Tôi có nên gặp bác sĩ chuyên khoa không?

Tôi có thể tìm hiểu thêm về bệnh loét chân ở đâu?

Loét chân
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Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


