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Bệnh giang mai ở nữ: Dấu hiệu nhận biết và cách
điều trị
August 26, 2021

Bệnh giang mai ở nữ là căn bệnh xã hội mà nhiều người đang gặp phải, đặc biệt là nữ giới đang trong độ tuổi
sinh sản. Căn bệnh này có biến chứng nguy hiểm như vô sinh, giảm thị lực, ảnh hưởng đến hệ thần kinh,…Vì thế
bạn cần có hiểu biết về bệnh giang mai ở nữ để có thể phát hiện bệnh nhanh chóng, khám chữa bệnh hiệu quả.

Bệnh giang mai ở nữ là căn bệnh xã hội mà nhiều người đang gặp phải, đặc biệt là nữ giới đang trong độ tuổi
sinh sản. Căn bệnh này có biến chứng nguy hiểm như vô sinh, giảm thị lực, ảnh hưởng đến hệ thần kinh,…Vì thế
bạn cần có hiểu biết về bệnh giang mai ở nữ để có thể phát hiện bệnh nhanh chóng, khám chữa bệnh hiệu quả.

BỆNH GIANG MAI Ở NỮ LÀ GÌ?
Bệnh giang mai là căn bệnh được hình thành bởi xoắn khuẩn Treponema pallidum. Loại xoắn khuẩn này không
thể tồn tại lâu trong không khí nhưng nó có thể tồn tại trong nước lạnh và môi trường ẩm ướt.
Hiện nay theo thống kê của nhiều tổ chức thì tỷ lệ nữ giới mắc căn bệnh này cao hơn so với nam giới. Bởi sức
đề kháng của nữ giới thường yếu hơn nam.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH GIANG MAI Ở NỮ GIỚI
Căn bệnh giang mai có thể lây truyền từ người này sang người khác. Nguyên nhân gây bệnh có thể do một
trong 4 con đường lây lan sau:

QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÔNG AN TOÀN
Đây là nguyên nhân phổ biến nhất khiến nữ giới mắc bệnh giang mai. Khi quan hệ tình dục không an toàn với
người bị bệnh, quan hệ bừa bãi thì có khả năng bị nhiễm khuẩn giang mai cao. Khuẩn này sẽ từ dương vật lây
lan sang âm đạo của nữ giới để gây bệnh. Ngoài ra khi quan hệ qua hậu môn, qua đường miệng cũng có thể bị
bệnh.

LÂY QUA VẾT THƯƠNG HỞ
Hiện cũng có những trường hợp bị mắc bệnh khi vết thương hở của mình tiếp xúc với máu của người bệnh hay,
bộ phận sinh dục nơi nhiễm bệnh giang mai. Vì thế bạn cần chú ý băng bó, xử lý vết thương cẩn thận và tránh
tiếp xúc với người mắc bệnh.

LÂY TỪ MẸ SANG CON
Người mẹ khi mang thai mắc bệnh giang mai nhưng không được điều trị kịp thời thì có thể gây bệnh cho em bé.
Xoắn khuẩn giang mai có thể đi qua cuống rốn xâm nhập trực tiếp vào máu của trẻ. Ngoài ra, khi sinh thường
khuẩn giang mai trú ngụ ở bộ phận sinh dục cũng có thể xâm nhập và tấn công vào cơ thể trẻ.

LÂY KHI MẶC CHUNG ĐỒ CÁ NHÂN
Đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra bệnh giang mai. Nếu như bạn mặc chung đồ cá nhân với người bệnh như
quần lót, khăn tắm, khăn mặt,….thì cũng có khả năng cao bị nhiễm khuẩn do những vật dụng này có chứa khuẩn
gây bệnh.

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH GIANG MAI Ở NỮ GIỚI
Chị em phụ nữ có thể nhận biết ra bệnh giang mai với nhiều triệu chứng khác nhau. Căn bệnh này đang được
phát triển qua 4 giai đoạn và ở mỗi một giai đoạn lại xuất hiện những biểu hiện riêng, giai đoạn càng cao thì
tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng. Cụ thể:

GIANG MAI GIAI ĐOẠN ĐẦU
Thông thường khi nhiễm khuẩn giang mai thì bệnh sẽ có thời gian ủ bệnh từ 3 – 4 tuần rồi mới phát bệnh. Khi
kết thúc thời gian ủ bệnh chị em sẽ dễ dàng nhận thấy những triệu chứng của săng giang mai giai đoạn đầu.
Bộ phận sinh dục, cụ thể là âm đạo, âm hộ, môi lớn, môi bé xuất hiện những vết loét nông, có kích thước nhỏ
hình tròn hoặc hình bầu dục,…Vùng da mắc bệnh ửng đỏ nhưng không có cảm giác đau đớn hay ngứa ngáy.
Bên cạnh đó ở giai đoạn săng giang mai người bệnh còn thấy hạch xuất hiện ở bẹn, háng tạo thành những
chùm nhỉ.
Giai đoạn đầu giang mai ở nữ xuất hiện trong một thời gian rồi tự lành nên người bệnh dễ chủ quan cho rằng
bệnh tự khỏi. Tuy nhiên bệnh không tử khỏi mà đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2.

TRIỆU CHỨNG BỆNH GIANG MAI GIAI ĐOẠN 2
Sau khoảng 7 – 8 tuần tính từ giai đoạn săng giang mai thì bệnh sẽ phát triển sang giang mai giai đoạn 2. Ở
giai đoạn này nữ giới có thể phát hiện ra bệnh với những triệu chứng phổ biến như:
Vùng da quanh bộ phận sinh dục xuất hiện những nốt đào ban có màu hồng. Chúng mọc riêng lẻ và tạo thành
từng mảng riêng biệt. Người bệnh không cảm thấy ngứa ngáy hay khó chịu.
Xuất hiện sẩn phì đại ở vị trí bộ phận sinh dục hoặc ở hậu môn.
Giai đoạn này hạch có kích thước to và xuất hiện ở nhiều bị trí khác nhau.

GIANG MAI GIAI ĐOẠN 3 Ở NỮ GIỚI
Đây là giai đoạn tiềm ẩn của bệnh. Khi ở giai đoạn này bệnh sẽ không có bất cứ triệu chứng này và có thể kéo
dài nhiều năm.

BỆNH GIANG MAI GIAI ĐOẠN 4
Giai đoạn cuối cùng cũng là giai đoạn nặng nhất của bệnh. Lúc này khuẩn giang mai đã lan rộng ra nhiều bộ
phận bên trong cơ thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng như:
Giang mai thần kinh: Khuẩn giang mai tấn công vào hệ thần kinh gây tổn thương có thể dẫn đến biến chứng
như bại liệt, viêm não,…
Củ giang mai: Xuất hiện trên da và nhiều bộ phận khác bên trong cơ thể và theo thời gian có thể bị hoại tử.
Giang mai tim mạch: Người bệnh bị phình mạch.

GIANG MAI Ở NỮ CÓ SINH CON ĐƯỢC KHÔNG?
Giang mai ở nữ có sinh con được không? là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ khi không may mắc bệnh. Với
vấn đề này bác sĩ chuyên gia cho biết bệnh giang mai có sẽ làm giảm khả năng thụ thai, lâu dần sẽ dẫn đến vô
sinh – hiếm muộn.
Nếu bạn không được khám chữa hiệu quả, kịp thời thì xoắn khuẩn giang mai sẽ được xâm nhập sâu hơn gây viêm
nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm vùng chậu, viêm cổ tử cung, viêm buồng trứng,…Ảnh hưởng đến quá
trình thụ thai, có thể dẫn đến bệnh vô sinh – hiếm muộn.
Khi mắc phải bệnh xã hội nữ giới có tâm lý tự ti, e ngại quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.
Nếu kéo dài thì ham muốn sẽ giảm và khả năng thụ thai thấp.
Chị em mắc bệnh giang mai khi đang mang thai mà không xử lý kịp thời thì khuẩn giang mai sẽ đi vào máu qua
cuống rốn và nước ối lây nhiễm bệnh cho thai nhi. Việc này sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nước ối, có khả
năng dẫn đến sảy thai, sinh non, thai lưu, nhiễm bệnh cho trẻ từ trong bụng mẹ, trẻ phát triển kém.
Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, bệnh giang mai kéo dài còn ảnh hưởng đến thần kinh, tim mạch,
thị giác, thậm chí là tử vong.
Bệnh giang mai có sinh con được không? câu trả lời là khó có thể sinh con và nếu sinh con thì sức khỏe của trẻ
cũng bị ảnh hưởng. Vì thế trước khi có ý định mang thai chị em nên đến các cơ sở y tế để thăm khám, tầm soát
bệnh. Nếu mang thai nhiễm bệnh thì cũng nên gặp bác sĩ để có cách xử lý kịp thời.

CÁCH CHỮA BỆNH GIANG MAI Ở NỮ HIỆU QUẢ
Theo các bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội thì bệnh giang mai có thể chữa khỏi được khi bệnh được phát hiện
sớm và điều trị kịp thời. Hiện nay, có nhiều cách chữa bệnh giang mai nhưng phổ biến phải kể đến phương pháp
nội khoa và ngoại khoa.

CHỮA BỆNH GIANG MAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI KHOA
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh giang mai giai đoạn đầu thì có thể được chữa trị bằng thuốc. Các bác sĩ sẽ
chỉ định các loại thuốc kháng sinh đặc hiệu để kiểm soát sự phát triển của khuẩn giang mai. Giúp giảm viêm
nhiễm, không để bệnh phát triển thêm.
Thuốc sẽ không có tác dụng khi bệnh nhân bị giang mai giai đoạn nặng. Khi điều trị bằng thuốc bạn nên thực
hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Không tự ý mua thuốc bên ngoài về dùng để tránh tác dụng phụ.
Đặc biệt khi điều trị bằng thuốc người bệnh cần kiên trì và nếu không hiệu quả thì nên đến cơ sở y tế để được
điều trị bằng phương pháp ngoại khoa.

CHỮA BỆNH GIANG MAI NỮ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGOẠI KHOA
Để chữa dứt điểm bệnh giang mai thì bạn nên lựa chọn phương pháp ngoại khoa hiện đại. Hiện nay, liệu pháp
miễn dịch tổng hợp đang được chuyên gia ưa chuộng sử dụng để giúp bệnh nhân khỏi bệnh giang mai nhanh
chóng.
Đầu tiên bác sĩ sẽ dùng các thiết bị máy móc hiện đại để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh rồi đưa ra
hướng chữa trị phù hợp.
Liệu pháp miễn dịch tổng hợp tiến hành can thiệp hiệu quả vào gen xoắn khuẩn, phá vỡ cấu trúc của khuẩn
giang mai. Khiến vi khuẩn không có khả năng tăng sinh và phát triển.
Bên cạnh đó thuốc được đưa vào đúng vùng bệnh, phát huy tác dụng loại bỏ chất độc do bệnh gây ra. Tiêu diệt
hết khuẩn gây bệnh, phục hồi chức năng sinh lý. Đồng thời tăng cường hệ miễn dịch để bệnh không tái phát.
Ưu điểm của phương pháp là:
Chẩn đoán khoa học chính xác bệnh.
Khả năng tiêu diệt khuẩn giang mai hiệu quả, triệt để, không để bệnh tái phát.
Sử dụng thiết bị phân tích sinh học tiên tiến của nước ngoài để đạt cân bằng miễn dịch cho cơ thể.
Điều trị toàn diện cả trong lẫn ngoài, kết hợp với thuốc để diệt trừ hết mầm bệnh, mang đến hiệu quả cao.
Thời gian điều trị ngắn, không đau, hồi phục nhanh.

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIANG MAI NỮ Ở ĐÂU?
Cơ sở y tế có ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị bệnh. Vì thế để điều trị khỏi bệnh giang mai ở nữ thì bạn nên
đến các cơ sở phòng khám bệnh giang mai uy tín. Chị em đang sinh sống và làm việc ở Bắc Ninh nếu bị giang
mai thì có thể đến trực tiếp Phòng khám đa khoa Thành Đô – số 248 đường Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh.
Đây là một trong những địa chỉ y tế uy tín được nhiều người bệnh tìm đến, trong đó có nhiều người bị bệnh xã
hội, bệnh giang mai.
Hiện phòng khám đang áp dụng liệu pháp miễn dịch tổng hợp để giúp bệnh nhân thoát khỏi bệnh giang mai.
Hầu hết bệnh nhân đến đây để điều trị hiệu quả, không tái phát.
Phòng khám không chỉ có phương pháp chữa bệnh hiệu quả mà còn có nhiều thế mạnh vượt trội sẽ khiến người
bệnh hài lòng như:

HOẠT ĐỘNG MINH BẠCH
Người bệnh đến đây thăm khám sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi về mặt pháp lý. Bởi phòng khám đã được Sở y tế
tỉnh cấp phép và giám sát mọi hoạt động y tế.

ĐƯỢC KHÁM CHỮA VỚI BÁC SĨ GIỎI
Quá trình chẩn đoán và khám chữa bệnh bệnh với bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội giỏi. Bác sĩ có tay nghề cao,
có kinh nghiệm nhiều năm trong khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Đảm bảo khám
chữa bệnh hiệu quả, an toàn.

HỆ THỐNG MÁY MÓC Y TẾ HIỆN ĐẠI
Bác sĩ có thể khám chữa bệnh thuận lợi là nhờ có sự hỗ trợ của hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ cao. Toàn
bộ máy móc được nhập khẩu chính hãng từ các nước có nền y học hiện đại, dụng cụ y tế thì được khử trùng
sạch sẽ.

CHI PHÍ CÔNG KHAI, NHIỀU ƯU ĐÃI
Chi phí khám chữa bệnh giang mai có chi phí thăm khám, chi phí xét nghiệm, chi phí điều trị,…Từng khoản phí
đều được công khai minh bạch, bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh về chi phí trước khi quyết định điều trị.

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN, DỊCH VỤ Y TẾ TỐT
Thủ tục khám chữa bệnh đơn giản, không rườm rà, tiết kiệm thời gian cho người bệnh.
Dịch vụ y tế tốt, bệnh nhân được chăm sóc chu đáo, được nhân viên y tế hỗ trợ tận tình.
Mô hình khám chữa 1 bệnh nhân – 1 bác sĩ, không gian kín đáo, bệnh nhân không phải chờ đợi. Thông tin cá
nhân, hồ sơ bệnh án được bảo mật tuyệt đối.
Thời gian hoạt động ngoài giờ hành chính, từ 8h- 20h tất cả các ngày, kể cả cuối tuần, ngày lễ.
Bệnh giang mai là căn bệnh có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người bệnh. Vì thế đừng chủ quan, khi
thấy dấu hiệu của bệnh hãy thăm khám nhanh chóng. Phòng khám đa khoa Thành Đô là lựa chọn hoàn hảo cho
mọi người.
Trên đây là những thông tin có liên quan đến bệnh giang mai ở nữ giới và cách điều trị. Nếu còn điều gì thắc
mắc mọi người có thể liên hệ qua khung chat tư vấn bên dưới đây để được bác sĩ tư vấn bệnh giang mai nhanh
chóng, kịp thời.
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