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Thế nào là bệnh lậu? Cũng như nguyên nhân, triệu chứng bệnh lậu ở nam giới và nữ giới có biểu hiện như thế nào
và cách điều trị bệnh lậu như thế nào là thắc mắc của hầu hết người bệnh khi mắc chứng bệnh này. Bệnh lậu nếu
không được phát hiện và điều trị sớm sẽ biến chứng gây ra nhiều tác hại nguy hiểm. Sau đây hãy cùng 24hsuckhoe1
tìm hiểu về bệnh lậu và cách điều trị sao cho hiệu quả.

BỆNH LẬU LÀ GÌ?
Bệnh lậu hay còn gọi là bệnh lậu mủ do vi khuẩn có tên là Neisseria gonorrhoeae gây ra. Loại vi khuẩn này phân
chia rất nhanh chóng và thường xuất hiện ở âm đạo, cổ tử cung nữ giới và đặc biệt là trong đường niệu đạo của
nam giới.

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH LẬU
Vi khuẩn lậu chỉ có thể tồn tại bên ngoài cơ thể không quá vài phút, do đó những tiếp xúc thông thường không thể
dẫn đến lây nhiễm bệnh lậu. Vì vậy, bệnh chủ yếu lây nhiễm qua những còn đường như:

Quan hệ tình dục không an toàn
Đây là con đường lây nhiễm chủ yếu của bệnh lậu và dù quan hệ tình dục dưới hình thức nào nếu không sử dụng
biện pháp an toàn đều có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, quan hệ qua cơ quan sinh dục, qua miệng, hậu môn,… đều
có khả năng lây nhiễm bệnh như nhau.

Lây nhiễm qua tiếp xúc gián tiếp
Trong quá trình sinh hoạt, nếu dùng chung đồ dùng sinh hoạt như khăn tắm, bàn chải đánh răng, bồn tắm, nhà vệ
sinh,… với người bệnh lậu thì khả năng các dịch mủ chứa vi khuẩn gây bệnh sẽ rất cao.

Lây qua vết thương hở
Việc nhận máu không rõ nguồn gốc hoặc truyền máu trực tiếp hoàn toàn có khả năng lây nhiễm bệnh lậu.
Ngoài ra, tiếp xúc trực tiếp với các vết thương hở chứa khuẩn lậu cũng gây lây nhiễm khuẩn lậu.

Lây nhiễm từ mẹ sang con
Trong quá trình mang thai, nếu thai phụ mắc bệnh lậu thì khả năng lây nhiễm sang thai nhi rất cao. Lậu khi lây
sang trẻ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Ngoài ra, bệnh lậu cũng có thể lây nhiễm qua các con đường khác như truyền máu, tiếp xúc với vết thương hở với
người bệnh,…
Lậu lây lan qua rất nhiều con đường khác nhau, do đó việc phát hiện sớm triệu chứng của bệnh để chữa trị kịp
thời là vô cùng cần thiết.

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH LẬU Ở NAM GIỚI VÀ NỮ GIỚI
Thông thường, khi mắc bệnh lậu thì người bệnh thường rất khó phân biệt được triệu chứng do nó thường không rõ
ràng và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Tuy nhiên, người bệnh có thể nhận biết thông qua các triệu chứng như

Triệu chứng bệnh lậu ở nam giới
Viêm niệu đạo là biểu hiện thường gặp nhất của bệnh lậu ở nam. Sau một lần quan hệ tình dục với người bệnh qua
đường âm đạo có khoảng 25% nam bị mắc bệnh. Có khoảng 85% nam bị viêm niệu đạo do lậu. Các triệu chứng mắc
bệnh lậu nam giới thường gặp phải như:
Dọc niệu đạo có cảm giác nhột nhột hoặc nóng rát
Lỗ niệu đạo sưng tấy, tiết dịch mủ màu vàng hoặc vàng trắng, có thể tiết ra mủ vào mỗi buổi sáng.
Khi đi tiểu, nam giới sẽ nhận thấy các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu rắt, tiểu buốt, nóng rát ở dương vật khi
đi tiểu, tiểu nhiều lần,… Dòng nước tiểu đục và có mùi khai mạnh, cuối dòng nước tiểu còn thấy xuất hiện tia máu.
Sốt nhẹ, mệt mỏi, cơ thể đau nhức

Khoảng 25% bệnh nhân mắc bệnh lậu có triệu chứng không rõ, biểu hiện ra dịch niệu đạo nhưng không nhiều và
màu trong, không phân biệt được với viêm niệu đạo không do lậu, một số trường hợp không có triệu chứng. Các
bệnh nhân này sẽ không được điều trị và sẽ làm tăng lây truyền trong cộng đồng.

Triệu chứng bệnh lậu ở nữ giới
Nữ giới khi bị bệnh lậu thường không có triệu chứng rõ ràng và chỉ khi chuyển sang giai đoạn nặng thì bệnh mới
xuất hiện các triệu chứng đầu tiên.
Ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn ra khá kín đáo với các triệu chứng thường giống với các bệnh phụ khoa như:
viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm niệu đạo,…
Biểu hiện người bệnh thường gặp là:
• Đái buốt
• Mủ chảy ra từ niệu đạo
• Cổ tử cung có màu nâu, vàng hoặc xanh với số lượng nhiều, có mùi hôi,…
Tuy nhiên, vì bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên khi bệnh biến chứng gây nguy hiểm
người bệnh mới phát hiện ra như: viêm ống dẫn trứng, mang thai ngoài tử cung,… Thậm chí, trong một số trường
hợp người bị bệnh lậu còn có thể bị sảy thai và gây lậu mắt trẻ sơ sinh.

TÁC HẠI CỦA BỆNH LẬU
♦ Tác hại chung đối với các bệnh nhân
Ảnh hưởng tới sức khỏe: Nếu không được chữa trị kịp thời bệnh lậu sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính rất khó
chữa trị và dễ tái phát.
Gây viêm khớp: Viêm khớp do lậu gây ra chiếm 53%, bắt đầu bằng những đợt đau khớp ở cổ tay, gối, cổ chân… nếu
nghi ngờ viêm khớp do lậu nên nhập viện để chuẩn đoán chính xác.
Gây vô sinh ở hai giới: Môi trường ký sinh yêu thích của lậu cầu khuẩn là tại niệu đạo và bộ phận sinh dục của
bệnh nhân, do vậy tác hại của bệnh lâu chủ yếu được gây ra tai bộ phận sinh dục, từ đó bệnh nhân dễ đối diện với
nguy cơ vô sinh.
Gây nhiễm khuẩn huyết: Đây là tình trạng nhiễm khuẩn phức tạp, có khả năng đe dọa đến tính mạng con người.
Mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải, cần chú ý kiểm tra định kì để kiểm soát bệnh tốt nhất.
Gây viêm nội mạc: Đây là tình trạng viêm loét và sùi trên nội tâm mạc trong cơ thể người. Rất nguy hiểm, cần
được điều trị sớm.
Gây viêm kết mạc: Kết mạc bị viêm nhiễm do lậu cầu khuẩn gây nên, ảnh hưởng đến đường mí mắt, nhãn cầu…
Trong trường hợp nặng, có thể bị mù.

Tác hại của bệnh lâu đối với nam giới
Nam giới khi mắc bệnh xã hội nói chung hay bệnh lậu nói riêng thì sẽ gặp phải một số tác hại ảnh hưởng tới sức
khỏe cũng như chức năng sinh sản, đặc biệt là:
Dương vật: Sưng đau, chảy mủ dương vật, đau buốt khi đi tiểu, giao hợp khó, đau ở tầng sinh môn…Với những biểu
hiện này cuộc sống của người bệnh cực kì bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là trong sinh hoạt tình dục, đây cũng
có thể là biểu hiện của bệnh viêm tuyến tiền liệt.
Viêm ống dẫn tinh, viêm mào tinh, viêm túi tinh: Đây là những tác hại nghiêm trọng của bệnh lậu gây ra ở nam
giới trong giai đoạn nặng và có thể gây nên một số biểu hiện điển hình như đau rát dương vật, đi tiểu kèm theo
máu, đau khi cương dương quan hệ tình dục. Nặng có thể dẫn tới vô sinh hiếm muộn ở nam giới.
Hẹp niệu đạo: Trường hợp bị hẹp niệu đạo thành nhiều túi mủ nhỏ bao quanh niệu đạo khi khỏi chúng sẽ tạo sẹo
và co lòng niệu đạo lại làm nam giới khó đi tiểu, trường hợp nặng nghiêm trọng có thể phải thông tiểu hoặc phẫu
thuật rất nguy hiểm.

Tác hại của bệnh lâu đối với nữ giới
Đối với nữ giới có thể lây nhiễm trực khuẩn bệnh lậu qua đường quan hệ tình dục là chủ yếu và cũng có thể lây
nhiễm qua tiếp xúc vối máu người bệnh. Khi không phát hiện và chữa trị bệnh lậu sớm nó có thể gây nên những
biến chứng vô cùng nguy hiểm tới hệ thống sinh sản như:
Gây viêm niệu đạo: Đây là một tác hại thường thấy nhất đối với bệnh lậu xảy ra ở nữ giới, lúc này việc đi tiểu sẽ
găp phải một số vấn đề như đau buốt.
Viêm ống dẫn trứng và buồng trứng: Vi khuẩn lậu có thể tấn công ống dẫn trứng và buồng trứng gây viêm, đối với
trường hợp này người bệnh sẽ gặp phải một số vấn đề là đau bụng kinh, đau lưng, rối loạn kinh nguyệt có thể gây
vô sinh về sau.
Viêm nội mạc cổ tử cung: Gây nên các bệnh phụ khoa huyết trắng nhiều, đau bụng theo cơn đau quặn thắt, quan
hệ ra máu nhiều.
Gây nguy hiểm với phụ nữ mang thai: Phụ nữ bị nhiễm vi khuẩn lậu thời kì mang thai thì lại càng nguy hiểm hơn
khi có thể gây vỡ màng ối, sinh non, quái thai, thai lưu….Nặng có thể gây nhiễm trùng thai sản gây tử vong cho cả
mẹ và bé.
Bệnh lậu nếu không được điều trị gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nam và
nữ. Khi phát hiện bệnh lâu, người bệnh cần đi khám sớm và điều trị tránh để bệnh trở thành mạn tính.

CÁCH CHỮA TRỊ BỆNH LẬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂN GIAN VÀ
HIỆN ĐẠI HIỆU QUẢ
Đối sở hữu các trường hợp mắc bệnh lậu thì cần phải đi thăm khám để thầy thuốc kiểm tra, khiến xét nghiệm rồi
trả lời cho bí quyết chữa thích hợp. Hiện tại, có toàn bộ cách chữa bệnh lậu mà bệnh nhân có thể tham khảo:

Chữa trị bệnh lậu bằng những cách hiện đại hiện nay
Lúc nhận thấy bản thân mang các triệu chứng của bệnh lậu, mọi người nên chủ động xếp đặt thời kì tới những cơ
sở y tế uy tín để thăm khám, xét nghiệm bệnh lậu càng sớm càng thấp. Bệnh để càng lâu càng gây ra những biến
chứng khôn xiết nghiêm trọng không những tác động tới cả sức khỏe mà còn gây ra những tác động đến cơ quan
sinh dục của người bệnh, có khả năng gây ra vô sinh hi hữu muộn cho người bệnh, ngoài ra còn với nguy cơ lây
nhiễm bệnh cho những người thân kế bên.
Sau khi bác sĩ nắm rõ các triệu chứng lâm sàng đầu tiên của bệnh nhân, cũng như Tìm hiểu lịch sử quan hệ dục
tình của người bệnh, khi này sẽ cho người bệnh khiến xét nghiệm nhằm phát hiện vị trí của vi khuẩn lậu trong thân
thể người bệnh.

Chữa trị bệnh lậu bằng phương pháp sử dụng thuốc kháng sinh:
Có những trường hợp bệnh lậu được phát hiện sớm, chưa với đa dạng biến chứng nặng nại, bác sĩ điều trị sẽ chữa
trị bệnh lậu cho bệnh nhân bằng bí quyết tiêu dùng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh mang dạng uống hoặc
dạng tiêm, nhằm tương trợ điều trị những triệu chứng mà bệnh lậu gây ra cho người bệnh, giúp chữa trị khỏi bệnh
lậu cho người bệnh.
Các thuốc kháng sinh được tổ chức Y tế toàn cầu (WHO) lựa chọn trong phác đồ điều trị bệnh lậu bao gồm:
Ceftriaxone 250mg tiêm bắp liều duy nhất.
Spectinomycin 2g tiêm bắp liều duy nhất.
Cefotaxime 1g tiêm bắp liều duy nhất.
Doxycyclin 100mg uống 2viên/ ngày x 7 ngày.
Tetracyclin 500mg uống 4 viên/ ngày x 7 ngày.
Erythromycin 500mg, uống 4 viên/ ngày x 7 ngày.
Ciprofloxacin 500mg uống liều duy nhất
Cefixim 400mg uống liều duy nhất.
Azithromycin 500mg, uống hai viên liều duy nhất.

Những thuốc ciprofloxacin, doxycycline, tetracycline không được chuyên dụng cho đàn bà sở hữu thai hoặc cho
con bú vì gây ra phổ biến tác dụng phụ ảnh hưởng đến thai phụ và thai nhi.
Bên cạnh đó thì tùy vào trình trạng bệnh, giai đoạn của bệnh mà liều lượng được kê bởi thầy thuốc điều trị sẽ khác
nhau.
Khi điều trị bệnh lậu bằng cách thức sử dụng thuốc kháng sinh, bệnh nhân cần tuyệt đối khiến cho theo sự hướng
dẫn của thầy thuốc, kiên trì dùng thuốc theo đúng đơn được kê, ko bỏ dở giữa chừng liệu trình điều trị bệnh.
Không nên tự tiện đi mua thuốc rồi tự ý tiêu dùng, tránh tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh gây ra phổ thông
ca bệnh vi khuẩn lậu kháng thuốc. Sau khi hoàn tất điều trị nếu như có mắc lại bệnh, cần tới cơ sở y tế để thăm
khám lại cũng như nhận trả lời từ bác sĩ chuyên khoa.

Chữa trị bệnh lậu bằng cách dùng kỹ thuật phục hồi gene DHA
Hiện tại kỹ thuật hồi phục gene DHA đang được các chuyên gia y tế đánh giá cao, khẳng định đây là phương pháp
giúp điều trị bệnh lậu khôn xiết hiện đại, mang đến hiệu quả điều trị cao của nền y khoa tiên tiến. Cách thức này
đều mang thể ứng dụng điều trị, đem lại hiệu quả cao cho cả bệnh lậu cấp tính và bệnh lậu mạn tính
Nguyên lý hoạt động điều trị bệnh của khoa học gene DHA đấy là : kỹ thuật DHA phát ra nguồn sóng điện trong
khoảng với năng lượng vô cùng to, sau đó thẩm thấu sâu vào bên trong các tế bào nhiễm bệnh lậu nhằm xoá sổ
tận gốc vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae.
Bên cạnh đó thì kỹ thuật gene DHA còn giúp kích thích hệ miễn nhiễm của thân thể bệnh nhân sinh ra những
kháng thể góp phần vào việc xoá sổ những xoắn khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra bệnh lậu, sau ấy giúp thân
thể người bệnh phục hồi những tế bào bị tổn thương.
Những điểm cộng nổi bật lúc dùng cách thức kỹ thuật gene DHA vào việc chữa trị bệnh lậu :
Công nghệ gene DHA giúp rút ngắn lại giai đoạn điều trị bệnh lậu, tạo điều kiện cho thời kì hồi phục bệnh nhanh
chóng hơn bí quyết điều trị bằng thuốc kháng sinh.
Bí quyết giúp tiêu diện vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae 1 phương pháp triệt để tận gốc. Cách này sử dụng hệ thống
máy sáng tạo, hiệu ứng nhiệt để xác định xác thực các mầm bệnh, theo đấy tiêu diệt triệt để, tận gốc mà ko gây ra
các ảnh hưởng nào tới những tế bào tiếp giáp với của cơ thể người bệnh, không gây ra những đớn đau, không gây
ra tác dụng phụ cho người bệnh.
Cách gene DHA còn giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể người bệnh trong quá trình điều trị và ngay cả sau
lúc chấm dứt giai đoạn điều trị bệnh lậu.
Tỷ lệ chữa khỏi bệnh lậu bằng khoa học DHA khôn xiết cao, bên cạnh đó còn giúp người bệnh ngăn phòng ngừa tái
phát lại bệnh lậu.
Một số những lưu ý nhỏ cho bệnh hiền lành bác sĩ chuyên khoa điều trị :
Trong thời kỳ điều trị bệnh, bệnh nhân tuyệt đối phải kiêng quan hệ tình dục, để hạn chế những hiện trạng truyền
nhiễm bệnh lậu qua lại sở hữu bạn tình.
Ví như biết bản thân nhiễm bệnh lậu, bệnh nhân nên đưa bạn tình cũng như các người thân trong gia đình đi xét
nghiệm bệnh lậu cộng.
Bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ đúng liệu trình điều trị của thầy thuốc chuyên khoa chỉ định, ko được bỏ ngang quá
tình điều trị bệnh.
Nên phấn đấu uống khoảng 1,5 lít nước đến 2 lít nước mỗi ngày, nhằm giúp cho thân thể thúc đẩy nhanh thời kỳ bài
xuất vi khuẩn lậu đã được tiêu diệt ra khỏi cơ thể.

Chữa trị bệnh lậu bằng cách dân gian
Chữa trị bệnh lậu bằng rễ cỏ tranh
Theo y học cựu truyền, rễ cỏ tranh được dùng như 1 vị thuốc sở hữu tác dụng giúp giải độc, thanh nhiệt. Bên cạnh
đó theo 1 số nghiên cứu của những chuyên gia y tế cho biết rễ cỏ tranh còn chứa các thành phần như : Axit citric,
tartaric, malic, các loại đườngglucozo và fructozo, các thành phần này đều với tác dụng khiến giảm đi những triệu
chứng của bệnh lậu gây ra cho người bệnh.
Cách dùng cũng hơi đơn thuần, rửa sạch rễ cỏ tranh sau đó đem đi phơi khô rồi sao vàng lên, tiếp ấy đem hầm
thành nước rồi uống mỗi ngày.
Chữa trị bệnh lậu bằng tinh dầu trà xanh
Dùng tinh trà cũng là cách chữa trị bệnh lậu ở nam giới và nữ giới khá hiệu quả, nhằm ức chế hoạt động cũng như
sự vững mạnh của vi khuẩn lậu, ngăn dự phòng viêm nhiễm.
Cách thực hiện: Bạn chỉ cần trộn đều tinh dầu trà xanh và dầu dừa mỗi cái 3 giọt, sau đó sử dụng bông gạc gòn
sạch thấm hỗn hợp vừa trộn đắp lên khu vực mang cất vi khuẩn lậu, thế nhưng cachs này chỉ áp dụng có những
vết thương mà vi khuẩn lậu sống, kí sinh ngoài da.
Chữa trị bệnh lậu bằng cây chó đẻ (Diệp Hạ Châu)
Cây chó đẻ hay còn được phổ quát người biết đến với loại tên Diệp Hạ Châu, đây là một vị thuốc nam quý có vị
ngọt, tính mát, có tác dụng ngăn đề phòng viêm nhiễm, giúp lợi tiểu, thanh nhiệt cơ thể. Ngoài ra, 1 số nghiên cứu
từ những chuyên gia cho biết cây chó đẻ còn có khả năng giúp chữa trị bệnh lậu ở giai đoạn nhẹ và chữa trị những
vết lở loét ngoài da.
Cách sử dụng cây chó đẻ cũng hơi là đơn giản, người bệnh chỉ cần tiêu dùng cả thân và lá của cây chó đẻ đem phơi
khô, sau đó sắc lấy nước uống mỗi ngày.
Trên đây là bài viết về bệnh lậu? Nguyên nhân, dấu hiệu bệnh lậu ở nam và nữ giới, cách điều trị. Nếu bạn còn
những câu hỏi thì liên hệ với các chuyên gia sức khỏe qua khung chat tư vấn bên dưới để được tư vấn bệnh miễn
phí
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