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Bệnh lậu mãn tính có chữa khỏi được không? Cách
chữa trị
August 20, 2021

Bệnh lậu hiện nay không còn xa lạ gì với nhiều người nữa, bởi tốc độ lây lan rộng rãi của nó hơi nhanh. Dù thế
nhưng chẳng phải ai khi nói đến bệnh lậu cũng mang thể hiểu biết rõ về nó. Bệnh lậu thường được chia ra làm cho
2 cấp độ: bệnh lậu cấp tính và bệnh lậu mãn tính. Bệnh lậu cấp tính để chỉ thời kỳ đầu sau khi phát bệnh, đây là
thời kỳ dễ lây lan nhất nhưng cũng là giai đoạn dễ chữa trị nhất. Nếu như ở trong quá trình này bệnh không được
chữa trị kịp thời và dứt điểm thì bệnh sẽ chuyển sang thời kỳ lậu mãn tính và rất khó chữa trị.

Vậy bệnh lậu mãn tính là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp chữa trị của nó ra sao? Ở bài viết này
những bác sĩ của phòng khám bệnh xã hội Thành Đô sẽ chia sẻ cho bạn một số thông tin.

BỆNH LẬU MÃN TÍNH LÀ GÌ?
Bệnh lậu do song cầu khuẩn neisseria gonorrhoeae gây ra, các vi khuẩn này có hình trạng như vậy hạt café và
chúng xếp thành từng đôi nên gọi là song cầu khuẩn. Song cầu khuẩn lậu với thể thâm nhập và gây bệnh đối có
toàn bộ mọi giới, mọi lứa tuổi nhưng chính yếu là lứa tuổi trong độ tuổi quạn hệ tình dục, bởi vì các con phố lây
lan chính yếu của nó là qua quan hệ tình dục không an toàn.
Như đã đề cập, khi bị mắc lậu nếu như không được điều trị sớm và dứt điểm thì bệnh sẽ lớn mãnh nặng hơn và
chuyển sang công đoạn mãn tính rất khó chữa trị. Lúc chuyển sang giai đoạn mãn tính thì khả năng chữa trị khỏi
bệnh lậu hầu hết là không với và người bệnh phải sống chung với nó suốt đời. Bệnh lậu mãn tính có tác động rất
lớn đến sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt của người bệnh, là cỗi nguồn khiến cho vỡ lẽ hạnh phúc gia đình.

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH LẬU MÃN TÍNH
Bệnh lậu cũng giống như những bệnh thị trấn hội khác có các con phố lây truyền bệnh chính yếu đó là qua quan
hệ tình dục không an toàn. Đây là căn nguyên gây bệnh phổ thông nhất để truyền nhiễm bệnh lậu. Thường nhật
những vi khuẩn lậu sẽ sống được rất ngắn ở môi trường ngoài, chính do vậy môi trường trong các bộ phận sinh
dục là môi trường rất thuận tiện để các vi khuẩn này xâm nhập và gây bệnh.
Không những thế với một số căn do khác như việc dùng chung hay tiếp xúc có những thiết bị của người bệnh bị
nhiễm lậu như khăn mặt, bàn chải, khăn tắm…cũng có nguy cơ bị nhiễm lậu. Trong thời gian bị bệnh ví như người
bệnh cố tình truyền máu hoặc tiêm chích chung cũng với thể gây ra lan truyền bệnh. Không những thế bệnh lậu
còn mang khả năng truyền nhiễm bệnh chỉ cần khoảng với thai của thai phụ mới bị mắc bệnh lậu. Khả năng lây
nhiễm của bệnh lậu sẽ giảm dần khi thời gian mắc bệnh càng lâu.

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH LẬU MÃN TÍNH
Thông thường, biểu hiện của lậu mãn tính khác xa có lậu cấp tính. Nếu triệu chứng của lậu cấp tính thường lấp
lửng hoặc không tác động gì tới sức khỏe thì lậu mãn tính có những dấu hiệu rõ rệt hơn. Cụ thể như sau:

Các biểu hiện lậu mãn tính ở nam giới
Đối với nam giới, lậu mãn tính sẽ xuất hiện sau một tháng nhiễm bệnh mà không được chữa trị kịp thời. Chúng
khiến cho hiện trạng viêm nhiễm diễn biến hơi nặng và kéo dài hơn. Bao gồm những triệu chứng:
Niệu đạo bị sưng đỏ, rái cá, đau rát và bị tổn thương nặng. Với trường hợp thấy dịch mủ chảy ra từ lỗ sáo. Mủ có thể
mang màu trắng đục, vàng xanh và hiện tượng này hay xuất hiện phổ quát vào buổi sớm sau lúc ngủ dậy.
Thường xuyên bị tiểu khó, tiểu buốt, tiểu phổ biến lần trong ngày. Đặc biệt luôn cảm thấy bỏng rát mỗi khi đi tiểu,
tiểu nhỏ giọt cố nhiên máu hoặc mủ.
Cơ quan sinh dục bị mất cảm giác nên việc mất hứng thú khi quan hệ tình dục là điều dễ hiểu.
Xảy ra hiện tượng đau nhức dương vật lúc cương cứng hoặc xuất tinh. Điều này khiến các quý ông có cảm giác rất
khó chịu mỗi khi quan hệ dục tình có bạn tình.
Đau lưng cũng được xem là chứng thường gặp của bệnh lậu mãn tính.

Các biểu hiện bệnh lậu mãn tính ở nữ giới
Nữ giới cũng tương đối khổ sở có căn bệnh xã hội hiểm nguy này. Bởi nó gây ra các triệu chứng khó chịu như:
Khí hư ra nhiều và thường mang màu vàng xanh, vàng nhạt hoặc trắng đục. Khí hư mang mùi hôi nồng gây cảm giác
khó chịu.
Chức năng tiểu luôn tiện bị gián đoạn, Nữ giới hay tiểu rộng rãi lần trong ngày, đi kèm là biểu lộ đau rát khó chịu
mỗi khi đi tiểu.
Thường xuyên mang cảm giác đau vùng thắt lưng, xung quanh xương chậu và đau vùng bụng dưới.
Chu kỳ kinh nguyệt thất thường, thường xuyên chảy máu âm đạo không phải do kinh nguyệt.
Như vậy như nam giới, những cơ quan sinh dục nữ dần mất cảm giác khiến họ cảm thấy mỏi mệt, đau rát khi quan hệ
tình dục và không còn hứng thú với chuyện chăn gối.
Thân thể luôn trong tình trạng khó chịu, mỏi mệt, thậm chí mang triệu chứng sốt do viêm nhiễm gây ra.

CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU MÃN TÍNH
Điều trị bệnh lậu mãn tính phức tạp và khó điều trị hơn đầy đủ so có khi điều trị bệnh lậu cấp tính vì khi này lậu
cầu khuẩn đã lớn mãnh nhanh và thâm nhập vào phổ biến các cơ quan quanh đó vì thế các tổn thương do bệnh
gây ra là rất khó khắc phục. Nghiêm trọng nhất lậu cầu còn có thể phát sinh khả năng kháng thuốc dẫn tới việc
khống chế lậu cầu bằng thuốc sẽ phải có các thay đổi. Tuy nhiện hiện giờ với hai bí quyết điều trị bệnh lậu mãn
tính hay được ứng dụng nhất đó là:

Điều trị bệnh lậu mãn tính bằng thuốc
Bệnh lậu mãn tính vẫn có thể được điều trị bằng thuốc. Thuốc điều trị bệnh lậu tim la chủ yếu là dùng thuốc
kháng sinh. Bên cạnh đó do nhựa sống của lậu cầu ngày một cao, và khả năng nhân rộng cao (15 phút lậu cầu lại
phân chia một lần) nên để khống chế hiệu quả người bệnh sẽ phải dùng kháng sinh liều cao, liều lượng tiêu dùng và
thời kì dùng sẽ nâng cao lên. Ngoài ra chiếc thuốc và cách sử dụng như thế nào cần yếu sự chỉ định của các thầy
thuốc chuyên khoa.
Ví như lậu cầu khuẩn đã có dấu hiệu kháng thuốc, bác sĩ sẽ cân nhắc vấn đề đ dùng thuốc khác, và thực hiện xét
nghiệm kháng sinh đồ để xác đinh loại thuốc nào sẽ được tiêu dùng.
Cách điều trị lậu mãn tính bằng thuốc có đạt hiệu quả cao hay không còn phụ thuộc vào sự hài hòa của người
bệnh có những thầy thuốc. Muốn bệnh lậu mau chóng được điều trị khỏi người bệnh phải tuân thủ nghiêm nhặt
những chỉ định của thầy thuốc, không tự tiện tìm thuốc điều trị, không lạm dụng thuốc, không tự tiện ngừng, tiêu
dùng thuốc lúc chưa có chỉ định của thầy thuốc.

Phương pháp điều trị bệnh lậu mãn tính bằng kỹ thuật DHA
Lúc người bệnh vận dụng cách điều trị bệnh lậu mãn tính bằng bằng cách nội khoa không đem lại hiệu quả thì
người bệnh bắt yêu cầu điều trị bằng cách thức dha. Đây là cách điều trị bệnh với thể vận dụng với mọi trường hợp
bệnh cả ở công đoạn cấp tính hay công đoạn mãn tính.

Phương pháp này tiêu dùng nhiệt điện tường được định vị xác thực khu vực cất mầm bệnh để loại bỏ lậu cầu khuẩn
xác thực và triệt để không có nguy cơ bỏ xót mầm bệnh. Bên cạnh đó, cách dha còn giúp cải thiện tế bào bị tổn
thương giúp nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể để ngừa nguy cơ bệnh lậu tái phát.
Ngày nay phòng khám đa khoa Thành Đô là 1 trong số ít phòng khám đa khoa tại Bắc Ninh đang vận dụng thành
công cách thức điều trị bệnh lậu dha và đã chữa trị bệnh thành công cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh lậu mỗi
năm. Nếu như bạn đang băn khoăn về vấn đề khám bệnh xã hội ở đâu hay liên hệ nào chữa bệnh lậu uy tín tại Bắc
Ninh, bạn có thể đến phòng khám tại địa chỉ số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh để thăm khám và điều trị
bệnh.
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