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Trên thực tế, chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến
việc điều trị, phục hồi thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra, việc bổ
sung đúng dưỡng chất, xây dựng chế độ ăn phù hợp còn
giúp người bệnh tăng cường sức khỏe từ đó ngăn cản
bệnh tái phát. Vậy, thật sự thoát vị đĩa đệm nên ăn gì?

Bị thoát vị đĩa đệm nên ăn gì?
Việc tăng cường các loại thực phẩm có ích cho sức khỏe xương
khớp từ đó hỗ trợ xoa dịu các cơn đau là điều cần thiết mà mỗi
bệnh nhân mắc thoát vị đĩa đệm đều nên thực hiện. Thấu hiểu
điều này, dưới đây là đáp án cho thắc mắc người bị thoát vị đĩa
đệm nên ăn gì?

Chế độ dinh dưỡng tốt giúp xoa dịu các cơn đau và hỗ trợ tình trạng thoát vị đĩa đệm nhanh chóng phục
hồi

Thực phẩm giàu canxi
Canxi là một khoáng chất quan trọng đóng vai trò cấu tạo nên
hệ xương khớp, răng đồng thời hỗ trợ hoạt động vận hành của
thần kinh cơ và quá trình đông máu. Đặc biệt với hệ xương
khớp, khi dung nạp vào cơ thể một lượng canxi vừa đủ sẽ giúp
xương chắc khỏe, làm chậm quá trình thoái hóa cột sống từ đó
hỗ trợ chữa thoát vị đĩa đệm nhanh chóng. Một số loại thực
phẩm giúp bổ sung canxi phù hợp cho người mắc thoát vị đĩa
đệm như phô mai, sữa chua, cá mòi, các loại hạt, các loại đậu…

Thực phẩm giàu Omega – 3
Omega – 3 có khả năng chuyển hóa thành prostaglandin giúp
ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm tại xương khớp. Nhờ vậy, khi
bổ sung các thực phẩm giàu Omega – 3 vào cơ thể sẽ giúp
bệnh nhân thoát vị đĩa đệm giảm được các cơn đau, nhức khó
chịu. Một số loại thực phẩm giàu Omega – 3 được khuyên nên
có trong khẩu phần ăn của người mắc bệnh xương khớp nói
chung và thoát vị đĩa đệm nói riêng là cá thu, cá hồi, cá ngừ,
hướng dương, óc chó, hạnh nhân, trứng cá muối, đậu nành…

Thực phẩm giàu Glucosamine, Chondroitin
Glucosamine, Chondroitin vẫn được xem là hai thành phần
thường có mặt trong các loại thuốc điều trị bệnh về xương
khớp. Sở dĩ có được điều này bởi Glucosamine và Chondroitin
tham gia vào quá trình hình thành cấu trúc màng tế bào, tái
tạo mô sụn và xương đồng thời ngăn cản sự sản sinh các loại
enzyme phá hủy sụn khớp.

Bổ sung thực phẩm giàu Glucosamine, Chondroitin giúp thúc đẩy quá trình hoạt động của xương khớp diễn
ra trơn tru

Để bổ sung Glucosamine, Chondroitin một cách tự nhiên người
bệnh có thể sử dụng các loại thực phẩm như sụn bê, sụn bò,
xương sườn…

Các loại vitamin

Vitamin là cái tên tiếp theo nằm trong danh sách bị thoát vị đĩa
đệm nên ăn gì. Cụ thể, vitamin giúp cơ thể tăng cường sức đề
kháng, cải thiện sức khỏe tổng thể từ đó giảm thiểu tình trạng
sưng, viêm, đau nhức do thoát vị đĩa đệm gây ra. Vitamin là
hợp chất hữu cơ mà cơ thể không tự tổng hợp được, phải thu
nạp thông qua các loại thực phẩm hàng ngày. Với người bị
thoát vị đĩa đệm nên bổ sung các loại vitamin từ những thực
phẩm sau:
Vitamin C giúp giảm viêm, chống lão hóa xương khớp hiệu
quả có nhiều trong kiwi, cam, cà chua, quýt…
Vitamin D hỗ trợ tăng cường khả năng hấp thụ và chuyển
hóa canxi giúp thúc đẩy quá trình nuôi dưỡng sụn khớp. Một
số thực phẩm chứa nhiều vitamin D như nấm, trứng, gan cá…
Vitamin E giúp giảm đau và tăng cường hệ miễn dịch hiệu
quả. Vitamin E chứa nhiều trong các loại ngũ cốc, các loại
hạt, bơ, dầu oliu…

Thực phẩm chứa nhiều protein
Tương tự như canxi, protein cũng là thành phần quan trọng
hình thành nên cấu trúc xương của cơ thể. Do đó, với những
người mắc các bệnh lý về xương khớp nói chung hay thoát vị
đĩa đệm nói riêng thì việc bổ sung protein trong khẩu phần ăn
là rất cần thiết. Nó giúp sửa chữa những tổn thương và duy trì
sức khỏe cho xương, sụn và mô mềm. Những loại thực phẩm

giúp bổ sung nhiều protein phải kể đến như thịt gà, đậu nành,
bơ, bông cải xanh…

Thực phẩm chứa nhiều Magie
Magie được xem là khoáng chất thư giãn, có khả năng làm
giảm áp lực lên cột sống và đĩa đệm từ đó xoa dịu các cơn đau.
Ngoài ra, loại khoáng chất này cũng giúp hỗ trợ quá trình tổng
hợp protein và duy trì mức độ khoáng hóa của xương giúp đẩy
lùi thoát vị đĩa đệm. Người bệnh có thể tìm thấy và bổ sung
magie vào cơ thể thông qua các loại thực phẩm sau: Hạnh
nhân, các loại rau có màu xanh đậm, ngũ cốc và bánh mì, hạt
hướng dương…

Thực phẩm chứa nhiều collagen
Bên cạnh tác dụng làm đẹp thì collagen còn sở hữu khả năng
sửa chữa các tổn thương do xô lệch đĩa đệm, thoái hóa đĩa
đệm. Nhờ vậy, collagen cũng được viết tên vào trong danh
sách bị thoát vị đĩa đệm nên ăn gì. Một số thực phẩm là nguồn
cung cấp collagen dồi dào như đậu nành, rau xanh, hải sản,
canh xương…

Thực phẩm chứa nhiều chất xơ
Chất xơ có tác dụng làm sạch đường ruột và kiểm soát trọng
lượng cơ thể. Điều này có tác dụng làm giảm áp lực về cân

nặng lên cột sống từ đó xoa dịu các triệu chứng của thoát vị
đĩa đệm. Ngoài ra, chất xơ còn giúp hồi phục cột sống giúp
bệnh nhanh chóng được chữa lành.

Thực phẩm chứa nhiều chất xơ là đáp án cho thắc mắc bị thoát vị đĩa đệm nên ăn gì

Các loại thực phẩm có chứa hàm lượng chất xơ cao phải kể
đến như các loại rau củ quả, trái cây, tôm, cua, cá…

Các loại rau xanh
Rau xanh có chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào,
giúp cải thiện, nâng cao sức khỏe cũng như hệ miễn dịch.
Ngoài ra, như đã đề cập vitamin và chất xơ có trong rau xanh
đều là các dưỡng chất cần thiết cho sự chữa lành, phục hồi
chức năng đĩa đệm. Một số loại rau xanh nên được bổ sung

trong khẩu phần ăn hàng ngày của bệnh nhân thoát vị đĩa đệm
như súp lơ xanh, cải xoăn, cải bó xôi, cà chua…

Bị thoát vị đĩa đệm nên ăn gì? – Hoa quả tươi
Hoa quả tươi không chỉ giúp cải thiện tình trạng thoát vị đĩa
đệm mà còn là loại thực phẩm giúp phát triển sức khỏe một
cách toàn diện. Bổ sung hoa quả tươi là cách chữa thoát vị đĩa
đệm tại nhà khá đơn giản mà hiệu quả. Bởi lẽ, trong hoa quả
tươi có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, vi chất cần thiết hỗ
trợ tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, việc bổ sung hoa quả
tươi còn giúp người bệnh xây dựng một chế độ dinh dưỡng
lành mạnh từ đó bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xấu. Người
mắc thoát vị đĩa đệm nên sử dụng các loại trái cây như kiwi,
bưởi, cam, ổi, quýt…

Uống đủ nước mỗi ngày
Việc uống đủ nước giúp tăng cường khả năng đào thải các
chất cặn bã và hỗ trợ cơ thể hấp thụ dưỡng chất một cách tốt
hơn. Ngoài ra, việc uống nước mỗi ngày còn giúp dưỡng ẩm,
bôi trơn các khớp xương từ đó hỗ trợ quá trình cử động diễn
ra trơn tru, tình trạng thoát vị đĩa đệm được cải thiện đáng kể.
Ngoài nước lọc, người bệnh có thể sử dụng nước ép trái cây
hoặc các loại sữa công thức nhằm vừa nạp đủ nước vừa bổ
sung các các dưỡng chất khác cho cơ thể.

XEM THÊM
10 bài thuốc Đông y trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả cho mọi thể
bệnh

Các lưu ý khi bị thoát vị đĩa đệm bạn
cần biết
Thói quen sinh hoạt là một trong những nguyên nhân phổ
biến nhất làm khởi phát thoát vị đĩa đệm. Vì vậy, ngoài việc
hiểu rõ bị thoát vị đĩa đệm nên ăn gì, người bệnh còn cần có
các kiến thức liên quan đến chế độ kiêng khem cũng như thói
quen sinh hoạt.

Xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh, kiêng khem hợp lý giúp tăng hiệu quả điều trị thoát vị đĩa đệm

Trước tiên, về thoát vị đĩa đệm nên kiêng ăn gì, người bệnh cần
quan tâm một số vấn đề sau:
Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt trâu, thịt dê… tuy có nhiều
dưỡng chất tốt nhưng có thể làm suy giảm hàm lượng canxi
trong cơ thể khiến tình trạng viêm nhiễm, thoái hóa, sưng
đau đĩa đệm diễn biến phức tạp.
Nhóm thực phẩm chiên xào, dầu mỡ, chế biến sẵn cũng là
nguyên nhân làm lượng canxi trong cơ thể suy giảm, xương
yếu đi, tình trạng thoát vị đĩa đệm trở nặng. Ngoài ra, các
loại thực phẩm này còn mang đến nhiều tác động tiêu cực
cho sức khỏe.
Đồ ăn cay nóng khiến các triệu chứng đau nhức trở nặng.
Thực phẩm chứa nhiều purin và fructose như nội tạng động
vật, cà muối… gây kích thích viêm khớp.
Đồ uống có cồn, thuốc lá hoặc bất cứ chất kích thích nào
khác khiến lượng canxi, khoáng chất trong cơ thể giảm sút,
ảnh hưởng xấu đến việc điều trị thoát vị đĩa đệm.
Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần xây dựng một lối sống, thói
quen sinh hoạt lành mạnh:
Tránh làm việc quá sức, mang vác vật nặng khiến xương
khớp, đĩa đệm bị tổn thương.
Tránh ngồi sai tư thế hoặc duy trì một tư thế trong thời gian
dài gây ảnh hưởng đến cột sống.

Duy trì cân nặng ở mức ổn định, với những người bị béo phì
thì nên giảm cân khoa học nhằm tránh tạo áp lực lên cột
sống và đĩa đệm.
Có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh để cơ thể thức khuya hoặc
stress kéo dài.
Thường xuyên tập luyện thể thao, trong đó các bài tập phù
hợp là đi bộ, yoga, bài tập giãn cơ… giúp xương khớp dẻo
dai, cơ thể khỏe mạnh.
Trên đây là top các thực phẩm lọt danh sách bị thoát vị đĩa
đệm nên ăn gì tốt nhất. Hy vọng những thông tin này giúp bạn
đọc xây dựng được chế độ dinh dưỡng phù hợp từ đó đẩy lùi
bệnh một cách triệt để.

BÌNH LUẬN (32)
TRẢ LỜI

Thơm
Thuốc phục cốt khang này mua ở đâu vậy mọi người
TRẢ LỜI

Bằng Lăng Tím
bạn có thể đến trực tiếp Trung tâm thăm khám rồi mua thuốc luôn là tốt
nhất. Còn nếu ở xa trung tâm thì có thể đặt mua online, Trung tâm Thuốc
dân tộc có cả dịch vụ sắc sẵn thuốc gửi về tận nhà tiện lắm. Địa chỉ của
Trung tâm đây nài Hà Nội ở B31, ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân
Hotline: 0979 509 155
Hồ Chí Minh ở145 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận. Hotline: 0961 825 886
TRẢ LỜI

Loan
Tràn dịch khớp uống thuốc này hiệu quả này. Trước bố em cũng dùng rồi,
tháng đầu tiên thì chưa giảm nhiều đâu nhưng cảm thấy cơ khớp nhẹ
nhàng hơn. Bắt đầu sang tháng thuốc thì 2 hình như thuốc mới phát huy
công dụng mạnh ấy mọi người. Nói chung điều trị bệnh bằng YHCT thì
đừng mong dăm bữa nửa tháng là khỏi, nhưng chữa cách này hiệu quả lâu
dài lại an toàn nên em rất tin tưởng. Nhưng các bác dùng thuốc gì thì dùng
nhớ tìm hiểu địa chỉ bán thuốc nhé. Giờ nhiều chõ lừa đảo lắm, cứ tìm hiểu
kỹ chút
TRẢ LỜI

Phương
Uống thuốc còn phải vật lý trị liệu nữa mới khỏi hả các bác ơi
TRẢ LỜI

Vương
Vật lý trị liệu thì sẽ giảm đau nhanh với điều trị ngắn ngày hơn. Nhưng
nói thật cái này cũng hơi mất công, bác nào ở gần Trung tâm thì đến thôi
chứ ở xa thì đặt thuốc là được rồi. Như em ở Ninh Bình thì chỉ gọi điện
xong lấy thuốc về uống thôi, cũng hiệu quả mà. Quan trọng là mình
cũng cần kiêng khem các thứ nữa. Chứ các bác vừa uống thuốc vừa làm
nặng thì có mà thuốc tiên cũng chả khỏi được đâu

thử thuốc này cho em tí revirew với ạ
TRẢ LỜI

Trang
Thuốc Quốc dược Phục cốt khang này dễ uống mà bạn, vị thảo dược
ấy.Nói chung cũng đắng nhưng mà mùi thơm cực. em đọc cái bảng
thành phần của nó mà yên tâm. Nhìn chung thuốc chữa bệnh thì chẳng
bao giờ ngon như nước ngọt rồi nhưng dc cái an toàn, lành tính thì ta cứ
dùng thôi. Bác vào đây mà đọc bảng thành phần của nó
https://www.thuocdantoc.org/quoc-duoc-phuc-cot-khang-thanh-phancong-dung.html
TRẢ LỜI

Cường
ôi trời bác mà sợ đắng thì ngồi đấy mà chịu đau đi, uống thuốc chữa
bệnh mà sợ đắng thì cũng chịu rồi
TRẢ LỜI

Linh An
Mọi người ơi, thucoso Quốc dược Phục cốt khang này chữa tràn dịch khớp
tốt thạt kg ạ? thấy nhiều người khen quá mà không biết thật hư thế nào
TRẢ LỜI

Luận
Thuốc này thì tốt nhưng chữa hơi lâu bác ạ. Nhìn chung tầm 2 – 5 tháng,
nhưng mà dc cái an toàn, không gây tác dụng phụ gì cả. em cũng đang
dùng thuốc này chữa viêm khớp háng đây, đang dùng đến tháng thứ 3
thấy đỡ khoảng 90%
TRẢ LỜI

Lưu Trần
Mình dùng thuốc này rồi bạn nhé, thuốc nhìn chung là ổn mỗi tội hươi
lâu thôi. Mình trước cũng bị viêm khớp gây tràn dịch khớp. Uống thuốc
này 4 tháng mới khỏi hẳn. Nhưng được cái giờ gần 2 năm rồi không thấy

mọi người nhé. Các bác thử vào link này nè
https://chuabenhviemkhop.com/hieu-qua-bai-thuoc-quoc-duoc-phuc-cotkhang-dieu-tri-viem-khop.html
TRẢ LỜI

Hoàng
bác ơi em nghe nói thuốc này đắt lắm ạ. noi thật em đau khớp lâu lắm
rồi mà cứ lười kg đi chữa cho dứt điểm. Nghe nhiều người khen thuốc
quốc dược này quá nhưng em đang sợ đắt. đùa chứ vài triệu 1 tháng còn
cố được chứ chục triệu chắc em cũng chịu thôi
TRẢ LỜI

Vân Anh
Ai bảo bác là chục triệu 1 tháng vậy. Em trước chữa thoát vị đĩa đệm 3
tháng hết hơn 10 triệu 1 tí thôi chứ chục triệu 1 tháng thì quá đáng hả
bác. Thuốc này kg quá rẻ nhưng em thấy thế là vừa cũng chả đắt. đi
uống dăm ba loại thuốc giảm đau chỉ dc 1 thời gian thôi. Thuốc này
hết liệu trình là khỏi bệnh hẳn chả tội gì bác ạ. Nói chung chúng mình
bệnh tật thì phải chấp nhận tốn kém chút thôi
TRẢ LỜI

Thanh
Phong Nguyễn ơi, cùng quan điểm với bác ạ. Trước em chẳng bao giờ tin
vào thuốc Đông y, phần vì giờ y học phát triển, phần vì nhiều khi cũng sợ
cái kiểu 3 đời này kia. Nhưng hồi trước em bị thoái hóa cột sống hơn
năm đấy, cũng đi trị liệu rồi lấy thuốc ở bệnh viện xương khớp to hẳn hoi
mà chỉ được vài tháng là lại đau. Xong nhiều người cũng khuyên bảo thử
đi chữa bằng YHCT xem thế nào. Ban đầu cũng chả tin nhưng đau quá
chả chịu được. Đi mò trên mạng thì thấy nhiều người giới thiệu tới trung

Giờ thì khỏe mạnh, vận động vô tư. Nên em nghĩ bác nào đang có ý định
chữa xương khớp bằng YHCT thì nên đặt niềm tin vào bài thuốc này, vì
cơ bản nó tốt thật
TRẢ LỜI

Điều
Ai bị đau khớp, tràn dịch khớp thử bài thuốc này của em xem sao nhé. 40g
lá lốt, 30g rễ bưởi bung, 30g cây cỏ xước, 20g rễ vòi voi đem rửa sạch hết
ngueyen liệu này rồi thái nhỏ. Cho vào nồi thêm 1 lít nước lọc đun sôi
khoảng 40 phút rồi lấy nước ra, ngày uống 2 – 3 lần. Cứ kiên trì dùng trong
1 tháng sẽ đỡ đau
TRẢ LỜI

Trần Luyến
Ủa có hiệu quả thật không hả bác. thấy bài thuốc này đơn giản thế nhỉ
TRẢ LỜI

Tuân
Ôi giồi, nói thật mấy bài thuốc dân gian này tôi thử suốt rồi. Còn cả bài
thuốc đắp lá ngải cứu với lá đinh lăng nữa cơ. Neesumaf đau nhẹ thì hiệu
quả thật. Nhưng ai đã kiểu đau không đi được thì tốt nhất đi khám với
dùng thuốc điều trị nhé
TRẢ LỜI

Thơ Nguyễn

TRẢ LỜI

Quang
Bị tràn dịch khớp có nhiều nguyên nhân mà. bị bệnh này tốt nhất cứ đi
khám cho cahw mọi người ạ. Dùng thuốc linh tinh rồi lại tiền mất tật mang
chả chơi
TRẢ LỜI

Trung
Ai chả biết là phải đi khám cẩn thận hả bác. Nhưng nhiều người dùng
thuốc tây rồi cũng chả ăn thua đâu, thực ra em thấy cái bệnh xương
khớp này thuốc tây chỉ gọi là giảm nhẹ triệu chứng ấy mà, chả chữa dứt
bệnh nữa. thêm nữa uống thuốc Tây lắm chỉ hại dạ dày, uống nhiều mệt
lắm. Thấy TT thuốc dân tộc này cũng uy tín, nghệ sĩ nổi tiếng cũng đến
chữa bệnh nhiều. À có ns phú thăng cũng sử dụng bài thuốc chữa xương
khớp ở đây thì phải. Hôm trước đọc được bài này, bác thử tham khảo
xem https://www.camnangsuckhoe365.com/nghe-si-phu-thang-chia-sekinh-nghiem-khoi-thoat-vi-dia-dem-tren-vtv2.html
TRẢ LỜI

Luyến

dùng kết hợp 3 bài thuốc: Thuốc Giải độc, thuốc Bổ thận với thuốc đặc
trị viêm khớp đấy bác ạ. À nói chung đây là nhóm thuốc cơ bản thôi
còn thực ra ở thuốc dân tộc này thì kê đơn tùy theo thể trạng, thể
bệnh của mỗi người ấy mà. Bạn cứ tới trung tâm để được tư vấn là
chắc ăn nhất nhe
TRẢ LỜI

Kim Liên
Tôi bị viêm đa khớp dẫn tới tràn dịch khớp gối, giờ tôi đi lại khó khăn,
nhâng chân lên xuống thì bị đau với nhức mỏi. Nhiều người đang khuyên
tôi đến Thuốc dân tộc này điều trị, đang phân vân quá vì dạo này thuốc
Đông y cũng nhạy cảm. Ai dùng thuốc rồi thì cho tôi xin ít kinh nghiệm với
TRẢ LỜI

Thảo

vào chỗ đau bạn ạ. Giờ uống thuốc linh tinh cũng sợ lăm

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh
dấu *
Nội dung bình luận
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