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Đau dạ dày có thể xem là nỗi ác mộng đối với rất nhiều
người. Những cơn đau dai dẳng nếu không tìm được giải
pháp điều trị phù hợp sẽ rất dễ phát sinh biến chứng. Đau
dạ dày có mấy cấp độ? Giải pháp khắc phục căn bệnh này
là gì? Mời bạn xem ngay những lý giải sau đây.

Lý giải: Đau dạ dày có mấy cấp độ?
Đau dạ dày (đau bao tử) trong giai đoạn đầu thường hay bị
nhầm tưởng với triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu
hóa. Càng về sau, biểu hiện của bệnh ngày càng rõ nét hơn.
Đau dạ dày có mấy cấp độ? Câu trả lời chính xác là 3 cấp bao
gồm viêm dạ dày, loét dạ dày và đau dạ dày cấp.

Viêm dạ dày – Cấp độ 1
Căn bệnh đau dạ dày có thể xảy đến với tất cả mọi người ở
nhiều lứa tuổi khác nhau. Chỉ cần ăn uống không khoa học, dạ
dày sẽ làm việc kém hiệu quả thì nguy cơ mắc bệnh là rất cao.
Căn bệnh này cấp độ nhẹ nhất là viêm dạ dày. Lúc này bề mặt
bên trong dạ dày bị sưng đỏ, gây đau nhức. Viêm dạ dày kéo

dài trong một khoảng thời gian ngắn, đến bất ngờ và đi cũng
nhanh chóng. Quá trình chuyển biến từ viêm sang loét cũng
rất nhanh.

Đau dạ dày khi ở giai đoạn đầu sẽ dễ chữa hơn

Khi bị viêm dạ dày, người bệnh thường có cảm giác đau vùng
thượng vị, buồn nôn, chán ăn, đầy bụng… Viêm dạ dày nằm ở
cấp độ 1. Tuy nhiên nếu bệnh không được kiểm soát và điều trị
đúng cách thì nguy cơ bệnh trở nặng là rất cao. Tốt nhất nên
đến khám trực tiếp tại các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ đưa
ra lời khuyên bổ ích nhất.

Loét dạ dày – Cấp độ 2
Cấp độ thứ 2 của bệnh đau dạ dày đó chính là loét dạ dày.
Bệnh này xảy ra khi tình trạng viêm quá lâu không chữa trị, dạ

dày sưng đỏ tạo thành vết loét. Vết loét cứ thế lan rộng, khi ăn
cảm giác đau đớn vô cùng. Triệu chứng của bệnh loét dạ dày
bao gồm tất cả các triệu chứng viêm dạ dày kèm theo các biểu
hiện như:
AdChoice

Nhất Nam Bình Vị Khang chữa trào ngược dạ dày tốt không?
Review chi tiết
Nhất Nam Bình Vị Khang là bài thuốc đông y chữa trào ngược dạ dày được
đông đảo chuyên gia khuyên dùng. Hơn 20.867 người bệnh đã CHẤM DỨT
trào ngược. Xem Review Chi Tiết
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• Đau bụng dai dẳng, thường xuyên không dứt.
• Sút cân đột ngột, sút cân bất thường gây ảnh hưởng đến
sinh hoạt. Cơ thể nhức mỏi, thiếu sức sống.
• Đi đại tiện, tiểu tiện ra máu, nóng rát bộ phận sinh dục.
• Hay có cảm giác buồn nôn, hiện tượng trào ngược dạ dày
diễn ra thường xuyên.
Nếu bạn gặp phải những triệu chứng này không được chủ
quan bởi không tìm cách chữa trị dạ dày chắc chắn bị ung thư.

Đau dạ dày cấp – Cấp độ 3
Đau dạ dày kéo dài sẽ dẫn đến ung thư. Ung thư là giai đoạn
nặng nhất, là căn bệnh đến nay y học vẫn chưa có thuốc điều
trị dứt điểm. Bệnh ung thư dạ dày chia thành 2 loại là ung thư
lành tính và ác tính. Ung thư lành tính có thể chữa trị được, chỉ

cần cắt bỏ khối u, uống thuốc theo đơn là tình trạng bệnh sẽ
thuyên giảm. Ngược lại với ung thư ác tính mọi chuyện lại
hoàn toàn khác. Lúc này mức độ lây lan của các tế bào ung thư
đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mọi phương pháp áp dụng chỉ
là ngăn sự sản sinh các tế bào xấu và kéo dài thời gian sống
cho bệnh nhân.
XEM THÊM

Những đối tượng có nguy cơ bị đau dạ
dày
Căn bệnh đau dạ dày không phân biệt giới tính, tuổi tác nhưng
phổ biến nhất ở các nhóm đối tượng sau:

Người béo phì có nguy cơ cao mắc đau dạ dày

• Người bị thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc phải bệnh dạ dày
rất cao. Theo các số liệu thống kê, nguy cơ mắc dạ dày của
người béo phì cao gấp đôi so với người bình thường. Đồng
thời hiện tượng trào ngược cũng được diễn ra thường xuyên
gây viêm nhiễm, loét dạ dày, đau nhức vùng ổ bụng.
• Bệnh đau dạ dày xuất hiện cũng có thể là do yếu tố di
truyền. Theo đó nếu như nhà bạn đã từng có người mắc phải
căn bệnh này trước đó thì nguy cơ bạn cũng bị bệnh khá cao.
Tuy nhiên gen di truyền chỉ tính với bố mẹ, anh, chị, em ruột.
Anh, chị, em họ hàng gần, xa không tính trong trường hợp
này.
• Bạn tuyệt đối không được ăn những loại thực phẩm chế biến
quá mặn. Lúc này không những dạ dày mà ngay cả thận
cũng sẽ bị ảnh hưởng.
• Hãy tập thói quen không sử dụng những loại đồ ăn chế biến
sẵn. Lúc này chất nitrites có nhiều trong các loại thịt sẽ
chuyển đổi thành chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc
phải ung thư dạ dày.
• Người thường xuyên hút thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh về dạ
dày rất cao. Tỷ lệ mắc lên đến hơn 40%.
• Người nhiễm phải vi khuẩn H.P cũng có thể sẽ bị viêm dạ
dày, loét dạ dày hoặc ung thư dạ dày. Đây là loại vi khuẩn
sống trong dạ dày, xuất hiện trong mảng bám thức ăn và có
thể lây được từ người này sang người khác. Vậy nên cần phải
vệ sinh sạch sẽ, ăn chín, uống sôi để tránh bị nhiễm bệnh.

Giải pháp khắc phục đau dạ dày hiệu
quả
Có rất nhiều giải pháp có thể khắc phục được căn bệnh đau dạ
dày khi mắc phải. Theo đó bạn có thể điều trị bệnh bằng
phương pháp Đông Y, Tây Y hoặc điều trị tại nhà,. Tùy vào vị trí
đau dạ dày trên cơ thể cách chữa trị sẽ khác nhau. Sau khi đi
khám tại các cơ sở y tế bạn sẽ được tư vấn phương pháp điều
trị phù hợp nhất.

Sử dụng thuốc Đông y chữa đau dạ dày
Nhiều người sử dụng các bài thuốc Đông Y để chữa bệnh dạ
dày và đã có được những chuyển biến tích cực. Các dược liệu
được lấy từ tự nhiên nên rất an toàn, không gây nên tác dụng
phụ. Chẳng hạn như trạch tả, thạch bì, bối mẫu, chi tử, cam
thảo, binh lang… Nguyên liệu được sắc thành thuốc với nước
sạch và sử dụng hàng ngày.

Có thể sử dụng thuốc Đông Y hoặc Tây Y để chữa bệnh đau dạ dày

Sự khác biệt của thuốc Đông Y và Tây Y nằm ở chỗ thuốc Đông
Y có tác dụng từ từ, lâu dài chứ không đem lại hiệu quả ngay
lập tức. Các dược tính mà nó mang lại ngấm dần vào cơ thể,
điều trị bệnh tận gốc, hạn chế được những phản ứng phụ và
không để lại biến chứng.

Sử dụng phương pháp Tây Y
Các loại thuốc Tây có tác dụng giảm đau nhanh chóng, khi sử
dụng để điều trị bệnh đau dạ dày mang lại hiệu quả cao, ngăn
ngừa biến chứng đau dạ dày. Thuốc sẽ được kê theo liều
lượng, tùy vào mức độ, số lượng mà loại thuốc cũng sẽ có sự
khác biệt. Để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các triệu
chứng bệnh bạn nên đến các cơ sở khám chữa bệnh uy tín tại
địa phương càng sớm càng tốt. Một số loại thuốc được dùng
để điều trị chứng đau dạ dày có thể kể đến như nhóm thuốc
kháng sinh Cephalosporin, thuốc giảm dịch tiết dạ dày, trung
hòa dịch vị… Bên cạnh đó là các loại thuốc giúp hạn chế tình
trạng ợ hơi, ợ chua, buồn nôn… Thuốc Tây đem đến hiệu quả
rất nhanh nhưng lại có thể phát sinh nhiều tác dụng phụ vậy

nên khi dùng tuyệt đối phải cẩn trọng.

Mẹo chữa đau dạ dày tại nhà
Nếu đau dạ dày đang ở giai đoạn đầu tiên với những triệu
chứng đau vùng bụng, buồn nôn, ợ hơi… bạn hoàn toàn có thể
điều trị bệnh tại nhà. Có rất nhiều mẹo dân gian chữa bệnh
hiệu quả như sử dụng mật ong hay củ nghệ. Dùng củ nghệ để
chữa đau dạ dàyMột trong những mẹo dân gian được áp
dụng nhiều nhất khi chữa đau dạ dày đó chính là sử dụng
nghệ. Trong nghệ có chứa nhiều chất curcumin. Đây là chất
giúp giảm thiểu các triệu chứng đau nhức mỏi, nóng rát, hạn
chế quá trình sản sinh ra dịch tiết dạ dày… Với cách này, công
đoạn thực hiện vô cùng đơn giản:
• Bước 1: Rửa sạch nghệ sau khi mua về, sử dụng cối giã
nhuyễn.
• Bước 2: Ngâm nghệ với nước trong thời gian từ 5 đến 10
phút.
• Bước 3: Cho thêm mật ong khoảng 2 thìa vào khuấy đều sau
đó uống luôn. Lưu ý mỗi ngày nên uống khoảng 2 lần tình
trạng bệnh sẽ được cải thiện rõ rệt.

Bệnh đau dạ dày có thể chữa mẹo tại nhà nếu như phát hiện sớm

Dùng mật ong để chữa dạ dày Cách thứ hai để chữa dạ dày
đó chính là sử dụng mật ong. Mật ong cung cấp nhiều vitamin,
các chất chống viêm, kháng khuẩn ngăn chặn sự xâm nhập của
các loại vi khuẩn gây bệnh. Khi bệnh đau dạ dày đang ở trong
giai đoạn nhẹ, dùng mật ong pha với nước ấm uống mỗi
ngày. Bạn pha khoảng 2 thìa mật ong với 250ml nước ấm.
Nước không cần quá nóng cũng không được quá lạnh. Thời
gian uống là buổi sáng trước khi ăn 30 phút là hiệu quả nhất.
Uống mỗi ngày, sau 1 tháng bạn sẽ nhận ra được sự khác
biệt. Bài viết trên đây đã giải thích giúp bạn đau dạ dày có mấy
cấp độ, những đối tượng dễ mắc đau dạ dày và các giải pháp
khắc phục hiệu quả nhất. Hãy tập thói quen ăn uống, làm việc
và luyện tập sao cho điều độ. Đừng chủ quan vì căn bệnh này
có thể nguy hiểm đến tính mạng.

BÌNH LUẬN (64)
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ÓI SADN
Thuốc sơ can bình vị tán trên bài có chữa được cho trẻ nhỏ và phụ nữ sau
sinh không các bác? để tôi mua con cháu nhà tôi bị đau dạ dày mấy tháng
nay, đợt trước cho đi khám uống thuốc rồi mày mấy nay lại kêu đau
TRẢ LỜI

Loien
Tớ thấy trên bài có nói thuốc sơ can bình vị tán chữa được dứt điểm dạ dày
không biết đã có ai dùng chưa? Ck tớ bị đau dạ dày đã lâu, dạo này lạ bị tái
lại, đau bụng và chả ăn uống được gì, nên đang muốn dùng thuốc gì để
chũa cho dứt điểm
TRẢ LỜI

Hải An
Tôi mới dùng này, nghe chừng mấy bữa nay bụng dạ ổn lắm, không còn
đầy tức, chướng hơi như dạo trước nữa, bạn thử tham khảo trong này
xem thấy nhiều người reviw chữa khỏi đấy: https://ihs.org.vn/so-canbinh-vi-tan-thuoc-chua-dut-diem-benh-da-day-khong-nen-boqua-13978.html
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Huệ Nguyễn
Nhưng nghe nói gio dược liệu nhiều loại không rõ nguồn gốc nhập từ
Trung quốc về không đảm bảo, không biết có thật không nhỉ?
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Thành
Đúng là như vậy đấy, nhưng tôi thấy thuốc dân tộc thì yên tâm vì họ tự
sản xuất và tự trồng mà, lại còn có cả vườn dược liệu riêng nữa.
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Trần _Văn_Dũng
Thuốc chữa đau dạ dày Phosphalugel ai đã dùng chưa? Bố cháu đang bị
đau dạ dày, cứ nằm ôm bụng nhăn nhó mặt mày, nghe có vẻ đau lắm đấy
ak, mẹ cháu mới cho uống nước nhọ nhổi, không biết bà nghe ai là giã nhọ

Mua cho bác uống cùng cũng được đấy ak, em tháy đọc trên bài thì
thuốc này cũng tốt đấy, thấy nhiều người cũng dùng đấy ak. Cho bác
uống ngày 3 lần mỗi lần1 gói là được, 100k 1 hộp đấy, em thấy giá cả
cũng hợp lí.
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Trần_Diễn
Em xem ở nhà có mật ong và nghệ không thì cho bố uống, cái đó tốt
cho dạ dày đấy, đỡ đay bụng và cải thiện được triệu chứng đấy em
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Cường Dola
Tốt nhất là bố bạn nên uống thuốc theo đơn thuốc được kê của bác sĩ
chuyên khoa nội tiêu hoá ý, chứ đừng tự ý mua thuốc và sử dụng khi
chưa có chỉ định từ bác sĩ bạn nhé vừa tốt cho sức khoẻ của bác mà
bệnh còn chữa khỏi dứt điểm được.
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Thanh Toét
Em thấy đi khám bệnh các bác sĩ toàn thấy kê cho tên thuốc Omeprazol,
không biết thuốc này là thuốc gì và có tác dụng tốt không nhỉ?
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Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Thuốc đấy làm giảm lượng axit do dạ dày tiết ra tốt đấy, giúp cải thiện ợ
chua, ợ nóng và tiêu diệt vi khuẩn HP bạn ak, thuốcnày hầu như tôi đi
khám ở đâu bác sĩ cũng kê, từ Bạch Mai rồi 103 cũng đều kê hết, chắc do
tôi thừa acid dạ dày nên họ kê cho
TRẢ LỜI

Vương_Loan
Tôi thấy thuốc này rẻ mà, có mấy trăm đồng 1 viên, rẻ như cho, nhưng
thấy cũng tốt, tôi uống thấy cũng làm giảm các triệu chứng khó chịu do

ăn uống mà ra, ngoài dùng thuốc chúng ta nên ăn các loại thức ăn mềm,
thức ăn dễ tiêu hóa. Tăng cường bổ sung nhiều nước, các loại rau xanh,
hoa quả tươi, tránh xa rượu bia và và các chát kích thích, đồ ăn chua cay
là bệnh cũng đã giảm rất nhiều rồi
TRẢ LỜI

Vương_Loan
Tôi đồng tình với một bác ở trên cũng đa dùng thuốc sơ can bình vị tán
đấy. Thuốc đấy tôi dùng thấy hợp quá. Tôi dùng cách đây 2 năm rưỡi rồi,
trước tôi toàn bị đâu bụng vùng trên rốn, xong ợ hơi, ơh chua và ăn
uống không ngon miệng, có lúc còn đi ngoài phân đen, người mệt mỏi
lắm, đi kiểm tra thì bác sĩ bảo bị viêm loét bờ cong nhỏ dạ dày, bác sĩ có
nói bị loét ở chỗ đấy rất khó chữa nên cần kiên trì, tôi cũng kiên trì dùng
thuốc hết đơn này đến đơn khác, dùng thuốc thì chỉ được lúc dùng thôi,
xong rồi lại bj lại, tôi nhớ trong đơn thuốc hầu như toàn mấy thuốc trên
bài thì phải, chả ăn thua gì nên tôi đã chuyển sang đông y. nên mạng tìm
hiểu thì được biết đến thuốc đông y sớ can bình vị tán của thuốc dân tộc
do 1 chị chia sẻ và xem vidao chiếu trên vtv2 nên đã tò mò tìm hiểu đến
đó để khám và dùng thuốc, dùng chỉ mới có 1 tháng đầu thôi mà tôi đã
hết đau bụng rồi, thỉnh thoảng còn ợ hơi và ợ chua, nhưng bệnh đã giảm
được rất nhiều rồi,, tôi dùng tiếp tháng thứ 2 thì bệnh khỏi hẳn, không
còn triệu chứng gì của dạ dày nữa, hết đau bụng và ợ hơi, ợ chua, đầy
bụng, khó tiêu cũng hết, ăn uống ngon miệng. Tôi thấy bệnh khỏi nên có
gọi điện cho bác sĩ để hỏi có phải dùng tiếp không vì bệnh đã khỏi thì
bác sĩ cũng ngạc nhiên vì bệnh của tôi đã hết nhanh như thế, và có bảo
tôi là nên dùng tiếp hết liệu trình đi để bệnh khỏi hẳn. Đấy là chia sẻ của
tôi, vậy ai bị thì đến mà khám dùng thuốc.

Thắng Trịnh
Thế thì có càn phải đặt lịch trước không hay cứ thế đến hả bạn?
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Vương_Loan
Đặt lịch trước thì càng tốt, đỡ phải đợi lâu vì bên đây đông đấy, chờ đợi
mất thời gian, tốt nhất là cứ gọi điện đặt lịch trước đi. Đến nơi thì bảo
bên lễ tân là đặt lịch trước rồi là được
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Còi Thuận
Khổ sở vi cái bệnh dạ dày này mọi người ak, tôi đau quằn quại, nhiều hôm
ăn cũng đau mà đói cũng đau, tôi đang dùng nghệ với mật ong rồi nhưng
không thấy đỡ mấy, không biết các thuốc trên bài ai đã dùng chưa nhỉ loại
nào tốt mọi người chỉ cho tôi với
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hUYỀN
Thế thì bạn dùng thuốc dạ dày chữ y Yumangel đi, mình đang uống đây,
cửa hàng nào mà chả có bán, nhưng mỗi tội hơi khó uống thôi, không
biết bạn có uống được không nữa vì nó cứ nhợ nhợ ý nếu mà uống đều
cũng thấy đỡ lắm còn để chữa khỏi thì chắc phải dùng thuốc điều trị kết
hợp với ăn uống, sinh hoạt nữa bạn à
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uống đúng bữa đi để bệnh đỡ khó chịu. Mà tốt nhất các bạn cũng đừng
dùng thuốc linh tinh như vậy. khi dùng thuốc là phải có đơn của bác sĩ và
có tư vấn của bác sĩ nữa, không cú uống tùm lum này bệnh không khỏi
lại nặng hơn, đến lúc nhờn thuốc uống lại không có tác dụng đâu.
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Coifgi.
Bạn nói đúng rồi đấy, như tôi đây cũng cứ ra quầy thuốc mua thuóc dạ
dày về uống loại của pháp xong rồi bị các con mắng cho vì tội dùng
thuốc linh tinh. Tốt nhất là cứ đi khám đi, thuốc tây không được thì
chuyển ssang đông, bây giờ nhiều cách chữa mà
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Nam
Nếu mà dùng đông y thì tôi mách các bác dùng bài thuốc sơ can bình vị
tán của thuốc dân tộc tốt lắm dùng rất là nhậy, vì tôi đã dùng rồi khỏi
gần năm nay chữa khỏi là khỏi không phải thuốc thang hay men tiêu hóa
gì nữa hết mà nó chỉ tác dụng chậm cái tháng đầu tiên thôi. Cháu tôi
chữa khỏi mấy năm nay rồi nên nó giới thiệu cho tôi, mới dùng cách đây
gần 1 năm đến khám bác sĩ kê cho thuốc sơ can bình vị viêm loét Hp,

quan tâm mỗi vấn đề đấy thôi. Mà thuốc nam thì lành không cháu à cô
chưa thấy ai bảo bị làm sao, cháu lo thì tìm hiểu thêm xem thế nào
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Số nhọ
Thế bác điều trị là mấy tháng vậy ak? Vì cháu thấy nói đến đông y là phải
điều trị lâu dài đúng không ak, nên cháu cũng nản
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Thiên Aan
Cũng tuỳ thôi, tôi điều trị liẹu trình là 2 thnags thôi mà, có người điều trị
tận 3 tháng rồi 4 thág và cả 5 tháng nữa cái này cũng tuỳ vào tình trạng
bệnh của mỗi người nữa mà. Nhẹ thì bao giờ chữa cũng nhanh khỏi
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Nguyễn Thúy Hằng
Mà cả nhà có biết cái thuốc curmagold trên đấy là nghệ à. Thấy mẹ tôi mua
nghệ tươi về giã ra, pha thêm mật ong uống vào có được không nhỉ. Tôi
search trên mạng thấy giá từ 250-400.000 đắt quá, mà chả hiểu sao lại có
sự chênh lệch giá vậy nhỉ, mà trong khi làm nghệ tươi nguyên chất có tốt
hơn không mà giá thành lại rẻ nữa
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Bình Anh
Tôi biết lấy nghệ tươi uống mùi hắc lắm chị à. Xong rồi lưỡi còn vàng

biết thuốc nào điều trị trào ngược dạ dày thực quản tốt nhất vậy mọi
người, trước em chưa mang thai em cũng bị vậy rồi, đợt đó em dùng thuốc
tây có đỡ đỡ rồi mà dạo gần đây lại buồn nôn, ợ chua với tức tức ở ngực
lại.
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