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Subject: Re : CÁCH THỞ ĐỂ TRỊ CORONA

Đọc xong , ghi nhớ và chuyển đến người thân ...(

Kỹ thuật thởng Covid chố-19 & Thông tin từ những bệnh nhân đã hồi phục từ Bệnh
viện(BL)

Bài này là có đăng thiệt ở Dailymail. Có hiệu quả hay không thì còn tuỳ, chưa được thẩm định.

MS

Kỹ thuật thở chống Covid-19.

Bác sĩ Sarfaraz Munshi hiện làm việc tại bệnh viện Queen ở thị trấn Romford (phía Đông thủ
đô London, Anh) đã có những chia sẻ về kỹ thuật thở giúp bệnh nhân nhiễm virus SAR-CoV-2
gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tránh tổn thương phổi chuyển biến xấu hơn.

Dẫn lời bác sĩ Munshi, báo Anh Dailymail đưa tin thở đúng là "cách duy nhất" để oxy vào sâu
bên trong phổi.

Quy trình thở mà bác sĩ Munshi đưa ra bao gồm 5 lần hít sâu đầu tiên, mỗi lần giữ hơi thở trong
5 giây.
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Đến lần hít sâu thứ 6, giữ hơi và ho mạnh ra trong khi che miệng. Lặp lại quy trình đó hai lần.

Với động tác ho mạnh, chất nhầy trong đường hô hấp sẽ được giải phóng ra khoang miệng.

Sau khi hoàn thành quy trình thở và ho, bác sĩ khuyên người bệnh nằm sấp trên mặt phẳng, đặt
gối phía dưới hỗ trợ và tiếp tục thở sâu thêm 10 phút.

Theo lời lý giải của bác sĩ Munshi, phần lớn cơ quan phổi nằm ở phía lưng, chứ không phải phía
trước ngực.

"Nếu như nằm ngửa, những đường dẫn khí nhỏ hơn sẽ bị đóng lại và điều này không tốt trong
khoảng thời gian nhiễm trùng. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng xẹp phổi và viêm phổi thứ phát, và
làm cho sức khỏe của bệnh nhân xấu dần đi", bác sĩ Munshi nhấn mạnh khoảng trống trong
phổi sẽ bị thu hẹp nếu như bệnh nhân nằm ngửa.

Khi bệnh nhân được đặt nằm sấp bụng, tư thế này giúp phế nang mở ra nhiều hơn. Các phế
nang đóng vai trò quan trọng trong việc lấy oxy để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể. Bên
cạnh đó, tư thế nằm sấp cũng giúp thoát dịch, ngăn phổi bị nhiễm trùng và tăng lưu lượng
máu.

Ca ngợi kỹ thuật thở của bác sĩ Munshi, nhà văn Rowling cho biết bà đã hoàn toàn bình phục
sau khi áp dụng phương pháp trên. "Sau 2 tuần tôi xuất hiện đầy đủ triệu chứng của bệnh
COVID-19 (mặc dù vẫn chưa được xét nghiệm), tôi đã thực hiện kỹ thuật này theo lời khuyên
của chồng. Giờ tôi đã hồi phục hoàn toàn. Kỹ thuật này thực sự có hiệu quả", nhà văn Rowling
viết chú thích dưới đoạn video bác sĩ Munshi dạy thở đăng trên mạng xã hội Twitter.

Bác sĩ Munshi cho biết đồng nghiệp của ông, bà Sue Elliot – y tá trưởng – đã áp dụng phương
pháp thở này để giúp bệnh nhân đang điều trị trong phòng chăm sóc tích cực mỗi ngày.

Bác sĩ Munshi cũng khuyên những bệnh nhân tự cách ly tại nhà và ngay cả những người chưa
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mắc bệnh cũng có thể thử nghiệm phương pháp thở này.

*****************************
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