
Bun Nôn và Ói Ma Nausea and
Vomiting
Nhiu ngi nhn liu pháp hóa cht (hay hóa tr) cm thy lo lng v hin tng bun nôn và ói
ma hn bt k phn ng ph nào khác. Vic quý v có b nhng phn ng ph này hay không và
mc  t hi ca chúng nh th nào có th ph thuc vào thuc hóa tr quý v ang s dng và nh
hng ca tng loi thuc. Có nhiu loi thuc có th giúp ngn nga hoc iu tr chng bun nôn và
ói ma, và ngày nay nhng phn ng ph này xy ra ít hn nhiu so vi trc ây. Nhng bun
nôn và ói ma vn là nhng phn ng ph thi thong xy ra vi liu pháp hóa tr.

Bun nôn tc là có cm giác khó chu trong d dày hoc có cm giác nh sóng trào lên
trong d dày và cung hng. Bun nôn có th làm quý v vã m hôi, cm thy chóng mt hoc
yu, và ming tit ra nhiu nc bt hn bình thng. Triu chng này có th xy ra thm chí khi
quý v không ngh n  n. Nó có th khin cho quý v b nôn khan, ói ma hoc b c hai hin
tng ó.

Nôn khan din ra khi có s chuyn ng liên tc ca c hoành (c th nm  áy lng ngc) và các
c d dày.

Ói malà hin tng nôn. Dch và bt k thc n nào còn li trong d dày cng s b tng ht ra
ngoài qua ming. Ói ma có th là triu chng cp tính, ngha là din ra ch trong vòng vài
phút hoc vài ting sau khi hóa tr. Hoc có th chm hn, tc là bt u 24 gi tr ra sau khi
hóa tr và ôi lúc kéo dài vài ngày. Cng có khi quý v b c hai loi ói ma nói trên sau
khi hóa tr. Quý v có th b ói ma thm chí khi cha n gì và không cm thy khó chu 
bng.

Ói ma trc tc là khi ch mi ngh n liu pháp iu tr thôi cng ã khin quý v nôn ra ri. Nhng
gì nhìn thy, nghe thy và ngi thy cng có th khin quý v b ói kiu này. Có khi ch cn
nhìn thy phòng hóa tr thôi là ã ói ri.

Quý v có th làm gì  i phó vi tình trng khó chu  d



dày

Nu d dày quý v khó chu vào bui sáng thì hãy n  khô nh bánh m nng hoc bánh
quy giòn trc khi ra khi ging. (Không làm vy nu ming khô hoc b vt l  ming hay
hng.)

●

n các ba nh và thng xuyên hn. n nh trc khi i ng.●

Ung  lnh và trong, t t tng ngm mt. (Nc ung trong là nhng loi nc quý v có th
nhìn xung áy cc, ví d nh soda gng, nc táo ép, nc luc tht, trà, v.v…) Cng nên
th n kem que hoc thch.

●

Trung thành vi loi thc phm quý v thích.●

Nhiu ngi c hóa tr nhn thy tht  và nc luc tht có v khó chu. Vy hãy th nhng ngun
cung cp m khác nh cá, gà, u và b u phng.

●

Ngm ko cng có mùi v d chu nh ko chanh hay bc hà có th giúp quý v quên i
nhng mùi v khó chu.

●

n thc phm lnh hoc có nhit  bng nhit  trong phòng  gim mùi v ca thc phm.
Tránh thc phm béo, chiên, cay hoc rt ngt.

●

C gng ngi yên trên gh trong ít nht mt ting sau ba n. Không nm thng ngay
trong ít nht 2 ting sau khi n.

●

T làm cho mình quên i cm giác ó bng cách nghe nhc êm du, xem mt chng
trình TV a thích, hoc có ngi nhà hay bn n chi.

●

Th giãn và hít th chm, sâu nu quý v cm thy d dày không n.●

Nh cho bác s bit v tình trng khó chu  d dày vì có nhng loi thuc có th h tr.
Dùng thuc ngay khi có nhng du hiu u tiên ca chng bun nôn – iu này có th
giúp quý v không b ói ma.

●

Nu quý v cm thy d dày không n ngay trc khi ti khám vi bác s, hãy hi v các loi
thuc hoc nhng phng cách khác  gii quyt vn  này.

●

Quý v có th làm gì nu b ói ma

Nm nghiêng nu ang trên ging  quý v không hít vào hoc nut li  nôn ra.●

Nu có th, hãy yêu cu c kê n thuc chng nôn di dng thuc nhét hu môn hoc ming
dán.

●

Ngm các viên á nh hoc nc ép ã  thành á  ly nc vào c th.●

Thot tiên ung 1 mung cà phê nc mát mi 10 phút k t sau khi ngng ói. Tng dn
lên ung 1 mung canh, na ting mt ln. Nu sau khong mt ting mà quý v vn không
ói ra s lng nc ó, hãy dn dn th ung lng ln hn.

●



Ngi chm sóc cho quý v có th làm gì

Nu n cho ngi bnh khi h cm thy m yu, hoc nh ngi khác làm giúp vic này. S dng
qut thông gió trong bp  ngi bnh không ngi thy mùi thc n bay ra.

●

y li hoc loi b các thc phm nng mùi hoc có mùi khó chu.●

Cho ngi bnh dùng thìa da nha nu  bng kim loi khin cho  n có v ng.●

Cùng gi mi ngày phi kim tra trng lng cho ngi bnh nu h ang trong giai on b ói
ma. Gim cân nhanh có th là mt du hiu ca tình trng mt nc.

●

Trao i vi bác s v nhng loi thuc chng ói ma.●

 ý các triu chng chóng mt, yu t hoc ln ln  ngi bnh.●

C gng giúp ngi bnh tránh b táo bón và mt nc. Mt trong hai chng ó u có th khin
tình trng bun nôn t hi hn.

●

Gi cho bác s nu ngi bnh

Có th ã hít phi chút  ói ra●

Ói ma hn 3 ln mt ting trong 3 ting tr lên●

Ói ra máu hoc cht gì ging nh bã cà phê●

Không th np vào c th hn 4 tách nc hoc nc á mt ngày●

Không th n trong hn 2 ngày●

Không th dùng thuc●

Tr nên yu, chóng mt hoc ln ln●

Gim t 2 pound tr lên trong 1 n 2 ngày (mt du hiu cho thy h ang mt quá nhiu
nc)

●

Nc tiu có màu vàng m và không i tiu nhiu nh bình thng●

Cách tt nht  kim soát chng bun nôn và ói ma là trit ngay triu chng trc khi khi phát.
Tin tt lành là c hai triu chng ó u gn nh có th c gim  bng cách thay i cách n ung và
bng vic dùng thuc (gi là thuc chng nôn)  làm gim nh triu chng. Có nhiu loi thuc
chng nôn có th la chn. Quý v có th cn th mt vài loi trc khi tìm ra loi thuc có tác
dng. ng nn chí! Phi hp vi nhóm chm sóc sc khe cho quý v  tìm ra (các) loi thuc
phù hp nht cho quý v.

Nu quý v cn c h tr vì b bun nôn và ói ma, hoc có câu hi v bnh ung th, vui lòng gi in
cho chúng tôi vào bt c lúc nào, ngày hay êm, theo s 1-800-227-2345.
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