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Số trẻ em được chẩn đoán bị hen khi lên 6 tuổi hoặc sớm hơn là 6% ở những gia đình có người
hút thuốc, so với 3% ở những nhà không hút thuốc.         

Vài năm gần đây, tỉ lệ những người bị mắc căn bệnh hen suyễn đang có chiều hướng gia tăng
nhanh. Tuy nhiên, đối tượng bị mắc căn bệnh này nhiều nhất thường là trẻ em và phụ nữ.

  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng, hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc cũng có thể là
nguyên nhân gây ra căn bệnh hen suyễn, gây tổn hại chức năng hô hấp. Tuy nhiên, so với nam
giới thì phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ  bị khói thuốc làm ảnh hưởng hơn cả. Những
người phụ nữ cho dù là đã cai thuốc được khoảng 1 năm thì vẫn có tỉ lệ mắc căn bệnh hen cao
hơn những người bình thường là 1, 4 lần, và nếu những người này đang nuôi con nhỏ thì tỉ lệ
các em bé bị ảnh hưởng bởi khói thuốc cũng chiếm khoảng 7,5%

  

Bố mẹ hút thuốc, con dễ bị hen

  

Không phải chỉ có những người trực tiếp hút thuốc mới bị mắc bệnh hen suyễn, mà những
người bị ảnh hưởng bởi khói thuốc cũng có nguy cơ mắc căn bệnh này. Thông thường, thì
những trẻ em có bố mẹ hút thuốc thì có tỉ lệ mắc hen suyễn cao hơn so với những trẻ em khác.
Hàm lượng nicotin mà những em bé này hít phải sẽ được tích tụ và nếu lượng nicotin đó tương
đương với khoảng từ 60 đến 150 điếu thuốc thì sẽ có nguy cơ mắc phải căn bệnh hen suyễn là
vô cùng cao. Nhiều nghiên cứu gần đây còn chứng minh được rằng, những bà mẹ mang thai
tiếp xúc với khói thuốc trong khoảng 8 tiếng đồng hồ thì đứa trẻ ở trong bụng sẽ có sức đề
kháng rất yếu và có nguy cơ mắc căn bệnh hen cao gấp hai lần so với trẻ em bình thường.

  Trong những gia đình có bố/mẹ hút thuốc, con cái hay bắt đầu hút sớm và trở thành người
nghiện thuốc nặng. Tỷ lệ trẻ hút thuốc ở tuổi 15 hoặc sớm hơn là:     
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+ 5% ở gia đình không có người hút thuốc.  + 8% nếu 1 người hút thuốc.  + 12% nếu có 3 người hút thuốc.  + 15% nếu có từ 4 người hút thuốc trở lên.  Phụ nữ hút thuốc cũng có tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn cao hơn bình thường  Hen suyễn là căn bệnh do hệ thống hô hấp gặp cản trở. Vài năm gần đây, những nghiên cứumới cũng nhận thấy rằng nếu những người phụ nữ đã từng hút thuốc, mặc dù đã cai thuốc đượckhoảng một năm, nhưng vẫn có tỉ lệ mắc căn bệnh hen cao hơn so với người bình thường là 1,4 lần.  Sở dĩ nói hút thuốc có thể gây ra căn bệnh hen suyễn chính là vì  trong thuốc có chứa hàmlượng chất nicotin tương đối cao, có khả năng gây kích thích và ức chế tế bào thần kinh. Hơnnữa, khói thuốc có thể hủy hoại lá phổi và làm cho việc hô hấp trở nên khó khăn.  Củ cải và ngân nhĩ có thể giúp hỗ trợ cai thuốc  Nếu như bạ thật sự có quyết tâm muốn bỏ thuốc lá, không cần phải sử dụng đến quá nhiều loạithuốc khác. Thay vào đó, hãy ăn củ cải và ngân nhĩ.  Vấn đề mà những người nghiện thuốc thường gặp, đó chính là tình trạng bị nghiện lại. Có mộtsố người mặc dù đã muốn bỏ thuốc nhưng sau một thời gian thì lại không kiềm chế được và hútlại, thậm chí là còn nghiện nặng hơn trước rất nhiều. Giới y học đã đưa ra lời khuyến cáo rằng,muốn bỏ thuốc, ngoài việc phải có ý chí ra thì cần phải sử dụng những loại thực phẩm có thể hỗtrợ cho mục đích bỏ thuốc.  Sử dụng ngân nhĩ và củ cải để giảm cân là phương pháp được khá nhiều người nghiện thuốc sửdụng. Có thể dùng ngân nhĩ chế biến món ăn để làm giảm các cơn ho khan. Ngoài ra, bạn cũngcó thể vận động để làm tăng sức đề kháng của bản thân mới mang lại hiệu quả như mongmuốn.  Bảo Vy
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