
Ngứa khi trời lạnh, vì sao? - UGroup | UG Health
Thứ bảy, 29 Tháng 1 2011 19:19

Rất nhiều người bị ngứa toàn thân mỗi khi  trời lạnh, đặc biệt trời càng lạnh càng ngứa dữ dội.
Nguyên nhân là khi  thời tiết khô lạnh, da ít tiết mồ hôi và các axít hữu cơ khiến da bị khô  và
nứt nẻ sinh ngứa.

      

Da bị khô gây ngứa

  

Theo  các bác sĩ chuyên khoa da liễu, ngoài các nguyên nhân gây ngứa do viêm  da như mày
đay, vẩy nến, á sừng, mụn nhọt,... thì hiện tượng ngứa khi  trời lạnh là do chức năng điều tiết
của tuyến mồ hôi, tiết bã bị hạn chế  nên làm cho da bị khô. Bình thường da tiết ra những chất
hữu cơ như  axít organic cùng với mồ hôi. Các axít hữu cơ có tác dụng giữ cho da  nhờn, đàn hồi
chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, nấm, ký sinh  trùng, bụi bẩn... Khi thời tiết khô
lạnh, da ít tiết mồ hôi và các axít  hữu cơ khiến da bị khô, và nứt nẻ sinh ngứa.

  

Biểu hiện của tình  trạng ngứa do thời tiết lạnh có thể từ lâm râm đến dữ dội, nhất là vào  ban
đêm khi ngủ. Nhiều người do ngứa không chịu được gãi làm trầy xước  da, chảy máu, tạo điều
kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng.

  

Vệ sinh da để hạn chế ngứa
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Bôi kem dưỡng ẩm phù hợp sau khi tắm.  
        

Các  bác sĩ da liễu cho biết, ngứa do thời tiết chỉ điều trị khỏi từng đợt,  không thể chữa khỏi
vĩnh viễn. Nhưng thường khi thời tiết ấm lên thì  hiện tượng ngứa cũng giảm hoặc chấm dứt.

  

Để hạn chế bị ngứa điều  quan trọng là cần vệ sinh da sạch sẽ. Vào mùa đông, cơ thể ít tiết mồ
 hôi, ít bụi bặm nhưng vẫn cần tắm rửa thường xuyên, nhất là cần vệ sinh  vùng kín, nách,
bẹn,... để da sạch, thông thoáng. Khi tắm chỉ nên dùng  nước đủ ấm, không chà xát da mạnh
khi tắm. Đặc biệt những người bị ngứa  thường rất hay ngâm mình trong nước nóng rất lâu để
cho bớt ngứa nhưng  càng dùng nước nóng lâu càng làm cho da mất hết chất nhờn, mau khô,
nứt  nẻ, càng ngứa hơn. Khi tắm xong cần lau khô nước bằng khăn bông mềm, sau  đó bôi kem
dưỡng ẩm phù hợp lên da.

  

Khi bị ngứa dữ dội kéo dài,  người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được chỉ
định dùng  thuốc phù hợp. Không được tự ý sử dụng thuốc hoặc gãi mạnh gây trầy xước  gây
nhiễm trùng, viêm da.

  

Hà Anh
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