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Tai biến mạch máu não và đột quỵ là 2 chứng bệnh vô cùng nguy hiểm nó 

đến bất ngờ khiến người bệnh có thể chết bất đắc kỳ tử nếu không biết cách 
cấp cứu kịp thời. 

 

 
  

 Cách cứu người tai biến mạch máu não bình phục tức khắc 
Khi trong nhà có người bị tai biến mạch máu não hay đột quỵ bất ngờ trong 

trường hợp khẩn cấp này những người xung quanh người bệnh thường lúng 
túng, bấn loạn không biết cách xử lý. 

  
Thậm chí có người bị chết oan do sự sơ xuất và không biết cách xử lý của 

người thân. 
Do đó cách cấp cứu người tai biến mạch máu não và đột quỵ cần có kỹ thuật 

và đúng phương pháp. 
  

Bài thơ dạy cách cấp cứu tai biến mạch máu não và đột quỵ bình phục tức 

khắc 
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Dưới đây là bài thơ dậy cách cấp cứu người tai biến mạch máu não và đột 
quỵ bình phục tức khắc trước khi bạn cần mang người bệnh đến bệnh viện 

để bác sĩ thăm khám và điều trị. 
 

Mạch máu não, đứt đi là nguy hiểm 
Không chiết liền, cũng tàn tật suốt đời 

Vậy bà con, hãy cố gắng kịp thời 
Đâu ngồi đó, đừng chuyển thân động đậy. 

Đầu ngón tay, châm máu ra mười ngón 
Bóp nặn ra, năm mười phút tỉnh lien 

  
Nếu miệng còn méo mó, mắt xéo xiên 

Liền tiếp vuốt, hai vành tai ửng đỏ. 
Rồi kim chích, nặn máu ra dưới chót 

Mười phút sau, miệng mắt trở bình thường 

  
Vài giờ sau, mới đụng đến thân người 

Thì mạch máu không vỡ tung nguy hại. 
  

Điều cấm kỵ, không cạo, xông, thoa bóp 
Không chở đi cứu cấp chạy lòng vòng 

Mạch máu đầu, càng bể vỡ ở bên trong 
Càng nguy kịch, cho bệnh nhân khó cứu. 

  
Mong bà con hãy lưu tâm chú ý 

Đừng coi thường, bệnh tai biến bất ngờ 
Phương pháp nầy, cứu nhiều kẻ hết ngay 

Nên mách bảo cứu giúp người làm phước. 
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