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Bệnh lậu cầu (vi khuẩn lậu): Nguyên nhân, dấu hiệu,
tác hại và cách điều trị
August 11, 2021

Bệnh lậu cầu (vi khuẩn lậu) là căn bệnh xã hội có tỷ lệ người mắc phải khá cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có
hiểu biết về căn bệnh này nên đã để bệnh kéo dài và điều trị bệnh không hiệu quả. Dưới đây là những thông tin có
liên quan đến nguyên nhân, dấu hiệu và cách chữa trị bệnh lậu cầu mà mọi người nên biết để bảo vệ bản thân.

BỆNH LẬU CẦU LÀ GÌ?
Bệnh lậu cầu là căn bệnh xã hội chủ yếu lây nhiễm qua đường tình dục. Bệnh do song cầu khuẩn lậu Neisseria
gonorrhoeae. Bệnh thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục của người bệnh.
Vi khuẩn lậu sau khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ tiếp xúc với dịch nhầy ở dương vật, âm đạo. Sau 3 – 5 ngày thì
bộ phận sinh dục sẽ xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như tiểu buốt, tiểu nhiều lần,…Nếu căn bệnh này không
được phát triển và điều trị sớm thì sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH LẬU
Bệnh lậu cầu được hình thành do khuẩn lậu. Khuẩn lậu Neisseria gonorrhoeae có thể lây truyền từ người này sang
người khác thông qua những nguyên nhân sau:

Quan hệ tình dục không an toàn
Người bị mắc bệnh lậu, khuẩn lậu sẽ bám vào dịch đường dịch dục. Khi bạn quan hệ tình dục không an toàn, không
biện pháp bảo vệ với người bị lậu thì khả năng lây bệnh cao. Người bệnh có thể bị mắc bệnh khi quan hệ qua đường
âm đạo. Quan hệ tình dục không an toàn là nguyên nhân chiếm khoảng 60 – 90% trường hợp bị lậu.

Tiếp xúc với vết thương hở
Nam nữ giới cũng có thể mắc bệnh lậu khi tiếp xúc trực tiếp với vùng da bị tổn thương có nhiễm dịch tiết chứa
khuẩn lậu. Vì thế không nên động vào vết thương của người khác hoặc khi có vết thương trên người hãy xử lý cẩn
thận.

Lây từ mẹ sang con
Phụ nữ mang thai không may mắc bệnh lậu thì khuẩn lậu có thể lây truyền sang cho con trong lúc sinh nở qua
đường âm đạo. Trẻ sinh ra có thể bị các bệnh ở đường hô hấp hay viêm nhiễm.

Dùng chung đồ cá nhân
Nguyên nhân gián tiếp gây bệnh lậu cầu là dùng chung các vật dụng cá nhân có nhiễm khuẩn lậu của người bệnh
như khăn tắm, quần lót,…Vì vậy, bạn không nên dùng chung đồ với người khác.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH LẬU CẦU
Bệnh lậu cầu có thể xuất hiện ở cả nam và nữ giới. Sau khi mắc bệnh người bệnh sẽ có thể nhận biết ra bệnh thông
qua những dấu hiệu đặc trưng sau đây.

Bệnh lậu ở nam giới:
Nam giới có sức đề kháng khỏe nên sau khi khuẩn lậu xâm nhập vào cơ thể có thời gian ủ bệnh từ khoảng 2 – 14
ngày, sau đó xuất hiện những triệu chứng như:
-Dương vật đau rát, ngứa ngáy, bao quy đầu sưng đỏ.
-Niệu đạo sưng, đau, ngứa dọc niệu đạo.
-Niệu đạo chảy mủ có màu trắng đục, vàng xanh, có mùi hôi và ra nhiều vào sáng sớm khi thức dậy.
-Có cảm giác đau khi quan hệ tình dục, đau khi xuất tinh, xuất tinh ra máu, đau tinh hoàn.
-Cơ thể mệt mỏi, sốt.

Bệnh lậu ở nữ giới
Nữ giới mắc phải bệnh lậu cầu sẽ có thời gian ủ bệnh khoảng 10 ngày tùy vào cơ địa, thể trạng của mỗi người. Bệnh
lậu ở nữ trong giai đoạn cấp tính thường không có triệu chứng rõ ràng, khi bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính
sẽ có những dấu hiệu nhận biết sau:
-Khí hư ra nhiều bất thường, có màu sắc lạ, có mùi.
-Tiểu buốt, tiểu nhiều, niệu đạo chảy mủ.
-Đau ngứa, sưng niệu đạo.
-Rong kinh, ra máu giữa kỳ kinh.
-Bệnh lậu lan rộng gây viêm ống dẫn trứng, viêm vùng chậu,…
-Nhiều trường hợp đi khám thấy cổ tử cung sưng đỏ, bị chảy máu.
BỊ BỆNH LẬU CẦU CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?
Nhiều người thắc mắc không biết “bị bệnh lậu cầu có nguy hiểm không?” Theo các chuyên gia bệnh lậu là một
trong những căn bệnh xã hội nguy hiểm, có tốc độ lây nhiễm cao. Nếu bệnh không được khám chữa sớm sẽ gây ra
nhiều biến chứng như:

Ở nam giới:
-Gây hẹp niệu đạo: Bệnh lậu ở nam giới không điều trị kịp thời có thể gây hẹp, chít niệu đạo dẫn đến hẹp, tắc
nghẽn ống dẫn tinh.
-Viêm nhiễm nam khoa: Khuẩn lậu xâm nhập sâu vào cơ thể gây viêm tuyến tiền liệt, viêm túi tinh, viêm mào tinh
hoàn,…
-Gây vô sinh – hiếm muộn: Khuẩn lậu ở nam giới gây ra các bệnh viêm nhiễm nam khoa sẽ làm giảm chất lượng lẫn
số lượng của tinh trùng, tinh trùng yếu, tinh trùng ít, không thể gặp trứng để thụ thai. Làm tăng khả năng vô sinh
– hiếm muộn.
-Giảm ham muốn tình dục: Bệnh lậu khiến nam giới bị đau khi quan hệ, sưng ngứa niệu đạo, làm giảm chất lượng và
ham muốn tình dục.

Ở nữ giới:
-Gây viêm nhiễm phụ khoa: Nếu không chữa trị sớm, khuẩn lậu sẽ xâm nhập sâu hơn gây viêm niệu đạo, viêm vùng
chậu, viêm ống dẫn trứng, viêm vòi trứng, tắc ống dẫn trứng,…
-Gây vô sinh: Ban đầu khuẩn lậu sẽ gây ra các bệnh ở hệ sinh sản như viêm tắc ống dẫn trứng, vòi trứng, tử cung,…
Làm trứng không thể di chuyển đến gặp tinh trùng và trứng đã thụ tinh khó về tử cung để làm tổ, gây ra bệnh vô
sinh – hiếm muộn.
-Lây cho con: Phụ nữ mang thai nếu bị lậu thì có khả năng lây nhiễm sang cho con. Khuẩn lậu có thể lây nhiễm qua
nhau thai hoặc khi sinh nở qua đường âm đạo. Trẻ sinh ra có thể mắc các bệnh đường hô hấp, nhiễm khuẩn mắt,
giảm thị lực,…
Từ những thông tin trên có thể thấy rằng bệnh lậu cầu khá nguy hiểm. Nó có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe,
cuộc sống của người bệnh và có khả năng lây cho người khác. Do đó, ngay sau khi phát hiện cơ thể có những triệu
chứng của bệnh thì bạn nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị nhanh chóng.

CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU CẦU PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Hiện nay, bệnh lậu có thể chữa được và có rất nhiều phương pháp được áp dụng để chữa bệnh lậu. Người bệnh có
thể tham khảo một số cách sau:

Chữa bệnh lậu bằng thuốc
Khi thăm khám phát hiện bị bệnh lậu cấp tính, bệnh chữa có nhiều triệu chứng và ảnh hưởng đến sức khỏe thì bác
sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định người bệnh dùng thuốc dạng uống hoặc thuốc bôi, thuốc tiêm. Tùy từng tình trạng của
bệnh nhân, bác sĩ sẽ kê đơn các loại thuốc với liều lượng khác nhau.
Trong quá trình điều trị bằng thuốc, người bệnh cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý
mua thuốc về sử dụng hay tự ý ngưng thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Trường hợp dùng thuốc mà bệnh
không thuyên giản cần thăm khám lại và lựa chọn điều trị ngoại khoa.

Chữa bệnh lậu bằng phương pháp dân gian
Hiện nay, vì e ngại thăm khám ở cơ sở y tế và lo lắng về chi phí mà nhiều người đã sử dụng các bài thuốc dân gian
để chữa bệnh lậu tại nhà như:
-Dùng tinh dầu trà: Dùng tinh dầu trà chữa bệnh lậu bằng cách trộn đều tinh dầu trà với tinh dầu dừa rồi dùng
miếng gạc quấn vào vùng bệnh. Áp dụng thường xuyên để ngừa khuẩn lậu lây nhiễm.
-Dùng tỏi: Thành phần của tỏi kháng khuẩn tốt, hỗ trợ điều trị bệnh lậu bằng cách bôi nước tỏi lên vùng bị bệnh.
-Dùng cây chó đẻ: Loại cây này có vị đắng, có tác dụng lợi tiểu, an thần và có chứa nhiều hoạt chất có khả năng
tiêu diệt khuẩn lậu.
-Dùng nha đam: Trong nha đam có chứa nhiều khoáng chất, vitamin, có khả năng kháng khuẩn, thanh nhiệt cơ
thể. Bạn có thể dùng nhựa nha đam bôi lên vùng tổn thương.
-Dùng rễ cỏ tranh: Loại rễ cây này có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, có chứa nhiều acid citric, giúp tiêu diệt và
ngừa song cầu khuẩn. Người bệnh có thể rửa sạch, phơi khô rồi sắc rễ cỏ tranh với nước để uống hằng ngày.
Tuy nhiên theo các bác sĩ những bài thuốc dân gian chữa bệnh lậu này chưa được nghiên cứu và không thể thay
thế được việc điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Phương pháp này chưa thể tiêu diệt hết khuẩn lậu, bệnh tái phát
nhiều lần, trầm trọng hơn.

Chữa bệnh lậu bằng phương pháp ngoại khoa
Với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh lậu cầu đã và đang được điều trị dứt điểm bằng phương pháp ngoại khoa
tiên tiến. Kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA là phương pháp chữa bệnh lậu được áp dụng phổ biến và có hiệu quả
cao.
Nguyên lý hoạt động
Kỹ thuật này hoạt động dựa trên cơ sở kinh nghiệm điều trị lâm sàng biện chứng kết hợp với công nghệ di truyền
hiện đại để điều trị phù hợp với đặc điểm của khuẩn lậu.
Sử dụng các thiết bị kiểm nghiệm khoa học, hệ thống phát hiện mầm bệnh vi sinh vật để phân tích hoạt động, mức
độ gây hại của khuẩn lậu. Từ đó đưa ra phương pháp điều trị bệnh phù hợp.
Thực hiện chuỗi chuyển hóa gen tế bào, ngăn chặn khuẩn lậu tăng sinh, ngăn chặn khả năng bệnh tái phát.
Điều trị kết hợp với những tinh hoa của y học cổ truyền để điều trị nhiều tổn thương, điều chỉnh chức năng miễn
dịch. Đồng thời giúp phục hồi chức năng của các tổ chức bên trong cơ thể.
Ưu điểm vượt trội của phương pháp này là:
-Tiến hành chẩn đoán khoa học, chính xác mầm bệnh, vị trí bệnh.
-Xét nghiệm chuyên nghiệp, tiêu diệt khuẩn gây bệnh nhanh.
-Điều trị bệnh hiệu quả cao, không để bệnh tái phát.
-Hạn chế viêm nhiễm và biến chứng khi điều trị.
-Điều trị nhanh chóng, không đau, không ảnh hưởng đến những bộ phận khác.
ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU CẦU Ở ĐÂU?
Nếu bạn sinh sống, làm việc ở Bắc Ninh hay các tỉnh lân cận, bạn đang tìm kiếm địa chỉ khám chữa bệnh lậu uy tín
thì hãy đến Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh. Nơi đây là cơ sở y tế đã được cơ quan chức năng cấp phép
và giám sát hoạt động, bệnh nhân sẽ được đảm bảo quyền lợi.
Không chỉ được điều trị bệnh bằng kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA hiện đại, hiệu quả, bệnh nhân còn được trải
nghiệm dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp. Cụ thể phòng khám có những thế mạnh là:

Đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao
Bác sĩ tại phòng khám đều là những người ưu tú, có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh xã
hội như bệnh lậu. Bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác mức độ bệnh và điều trị bệnh hiệu quả cao.

Máy móc y tế hiện đại
Quá trình khám chữa bệnh lậu diễn ra nhanh chóng, chính xác là nhờ một phần vào hệ thống máy móc y tế hiện
đại. Máy móc xét nghiệm, điều trị được nhập khẩu chính hãng, được bảo dưỡng thường xuyên để tránh sai sót.

Chi phí hợp lý
Bảng giá xét nghiệm, điều trị bệnh lậu tại phòng khám được công khai minh bạch, được bác sĩ tư vấn chi tiết trước
khi quyết định thăm khám. Chi phí hợp lý cùng nhiều ưu đãi hỗ trợ tài chính cho người bệnh, không phát sinh chi
phí ngoài quy định.

Dịch vụ chuyên nghiệp
Dịch vụ y tế tốt, môi trường khám chữa bệnh thanh lịch, sạch sẽ, được khử trùng thường xuyên.
Thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh lý của người bệnh được bảo mật tuyệt đối, không tiết lộ ra bên ngoài.
Thủ tục khám chữa bệnh đơn giản, được hướng dẫn chi tiết, nhanh chóng.
Dịch vụ tư vấn sức khỏe online, hỗ trợ đặt lịch khám 24/24.
Thời gian hoạt động linh hoạt từ 8h – 20h tất cả các ngày.
Địa chỉ: số 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh.
Bài viết trên đây là những thông tin tổng hợp có liên quan đến bệnh lậu cầu. Nếu còn có gì thắc mắc vui lòng liên
hệ Hotline: 0865.776.663 để được bác sĩ chuyên khoa giải đáp kịp thời, miễn phí.
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