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18 Cách chữa bệnh giang mai tại nhà hiệu quả an
toàn hiện nay
August 18, 2021

Cách ch ữa bệnh giang mai hiệu quả nhất bây giờ chẳng phải người nào cũng biết? Bệnh giang mai nằm
trong số những bệnh xã hội đặc thù hiểm nguy bởi mức độ lây lan và những di chứng mà nó để lại cho người
bệnh. Bệnh giang mai có lịch sử từ hơn 400 năm trước và cho tới hiện tại nó vẫn còn là mối đe dọa đối với
nhiều người. Bài viết dưới đây bác sĩ tư vấn sức khỏe 24h cùng bạn đọc tìm hiểu những thông tin chi tiết về
bệnh giang mai và cách điều trị bệnh giang mai hiệu quả.


BỆNH GIANG MAI LÀ GÌ?
Giang mai là dạng bệnh nhiễm khuẩn do một loại xoắn khuẩn tên treponema pallidum gây ra. Như vậy như hiv,
giang mai cũng có thể lây truyền qua những các con đường: như tuyến đường máu hay qua đường tình dục. Khi
quan hệ không dùng những biện pháp bảo kê sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn giang mai thâm nhập trực tiếp vào
cơ thể.

Ngoài ra, sự xúc tiếp có dịch tiết trong khoảng những vết xước trên da hay niêm mạc thương tổn do giang mai
cũng là một tuyến phố lây nhiễm bệnh.
Thai nhi với thể bị lây nhiễm bệnh của mẹ từ tháng thứ 4 của thai kỳ trở đi, khi xoắn khuẩn giang mai qua dây
rốn thâm nhập máu bào thai.
Theo con số cho thấy, nữ giới có tỉ lệ cao mắc những bệnh dục tình hơn so với nam giới bởi cấu tạo dạng mở
của bộ phận sinh dục nữ. Cũng chính vì thế mà nếu không được điều trị kịp thời, bệnh ở nữ giới có thể dẫn đến
các thương tổn nguy hiểm như phát ban ngoài da, đau nhức cơ xương, viêm loét bộ phận sinh dục và thậm chí
ảnh hưởng tới cả nội tạng.

DẤU HIỆU NHÂN BIẾT BỆNH GIANG MAI
Giang mai hay còn gọi là syphilis là 1 bệnh lây nhiễm qua tuyến phố dục tình do xoắn khuẩn treponema
pallidum (xoắn khuẩn giang mai) gây ra. Giang mai được xếp vào hàng ngũ bệnh xã hội do tốc độ lây lan nhanh
và xuất hiện ở cả nam và nữ. Giang mai 1 lúc có thể vào thân thể người với thể thâm nhập đến những cơ quan
quan trọng trong cơ thể người và ảnh hưởng tới cả tính mạng của người bệnh, gây ra nhiều hệ lụy xấu cho sức
khỏe người bệnh và là gánh nặng cho sự lớn mạnh của xã hội.
Bệnh giang mai trải qua 4 giai đoạn lớn mạnh, trong đấy chỉ có 3 giai đoạn có triệu chứng rõ ràng gọi là quá
trình tiềm ẩn, bởi vậy chỉ phát hiện được tín hiệu của bệnh giang mai qua 3 giai đoạn.

Những dấu hiệu của bệnh giang mai ở nam giới
Khi nam giới bị mắc bệnh giang mai, tùy thuộc vào các giai đoạn khác nhau sẽ có những biểu hiện khác nhau.
Dưới đây là các biểu đạt của bệnh giang mai ở nam giới qua từng giai đoạn của bệnh.
G iang mai giai đoạn 1: lúc mắc bệnh giang mai ở quá trình trước nhất khoảng một – 3 tuần đầu là thời gian ủ
bệnh. Trên da hoặc bộ phận sinh dục của nam giới sẽ xuất hiện các săng giang mai, đốm viêm loét lõm, có hình
tròn hoặc bầu dục có bán kính 1-2 cm có màu hồng tươi, viền bóng mượt, khi sờ vào sẽ với cảm giác ráp cứng
như sụn, không có mủ, không đau, không ngứa do vậy người bệnh khó nhận biết được bệnh.
Các triệu chứng ở giai đoạn này có thể tự biến mất sau 3-6 tuần nhắc cả không điều trị nên nhiều người tưởng
lầm là khỏi bệnh nhưng bản chất là vi khuẩn lúc đó đã vào máu, không biểu thị bên ngoài người bệnh càng khó
phát hiện bệnh.
G iang mai giai đoạn 2: sau lúc giang mai xuất hiện từ 4-10 tuần, các dấu hiệu bên ngoài không còn thì trên
niêm mạc, da của nam giới sẽ xuất hiện các nốt ban đỏ hoặc thâm tím giống cánh hoa. Cố nhiên các tín hiệu
này là các triệu chứng như: nổi hạch, sốt, đau đầu, chán ăn, cơ thể hư nhược, rụng tóc, rụng lông,… khi xuất hiện
những triệu chứng này thì bệnh đã tăng trưởng sâu vào trong máu sẽ rất khó điều trị, với thể gây ra yếu sinh lý
ở nam giới
G iang mai giai đoạn 3: giang mai giai đoạn 3 có thể xảy ra khoảng 3-15 năm sau những triệu chứng của giai
đoạn 1 và 2. Ở giai đoạn cuối này trên da của người bệnh sẽ xuất hiện những u phồng trên da như hạt ngô hình
bầu dục, có màu hồng đỏ hoặc thâm tím, mọc cách chữa đều trên da những nốt này còn được gọi là củ giang
mai. Củ giang mai có thể teo lại hoặc lở loét.
Ngoài ra, lúc này nội tạng của người bệnh sẽ bị xoắn khuẩn giang mai phá hủy, gây ra các bệnh như: giang mai
tâm thần, giang mai tim mạch, viêm màng não gây ra nguy cơ tử vong rất cao, ở giai đoạn này thì việc điều trị
bệnh sẽ gặp vấn đề và hầu như là không thể điều trị được.

Những dấu hiệu của bệnh giang mai ở phụ nữ
G iang mai giai đoạn 1: lúc mắc bệnh giang mai ở giai đoạn đầu thì phụ nữ thường rất khó phát hiện do bệnh
diễn ra kín đáo và lặng lẽ, đây được gọi là thời gian ủ bệnh. Trước hết là xuất hiện các cỗ áo giang mai, đây là
các nốt viêm, loét hình tròn hoặc bầu dục với điểm viền mượt, cứng như sụn, màu đỏ, trũng, không ngứa, không
đau, không mủ.
Vị trí của các săng này thường là ở cơ quan sinh dục như âm hộ, âm đạo, môi mé, môi lớn, mồm, hậu môn,.. Sau
ấy chúng tự biến mất sau 3-6 tuần. Tuy không có nhiều thể hiện, nhưng thời gian này nữ giới vẫn có thể lây
bệnh cho người khác.
G iang mai giai đoạn 2: Thường bắt đầu từ 6 tuần tới 6 tháng sau giai đoạn một và thường kéo dài 1-3 tháng.
Tín hiệu của bệnh là lúc thấy những nốt ban đỏ ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, mạn sườn,...
Tuy hơi thô ráp nhưng không ngứa, không đau, sờ vào có cảm giác cứng, ở giữa với hiện tượng bị ăn mòn hoặc
lở loét. Không những thế, bệnh giang mai ở nữ với thể tất nhiên những biểu hiện như sốt, đau đầu, bị nổi hạch,
mỏi mệt, rụng tóc nhiều.
G iang mai giai đoạn 3: sau 1 thời gian xoắn khuẩn giang mai lặn vào bên trong, ngấm vào máu tấn công vào
khắp các cơ quan trên thân thể, trên da của nữ giới lại xuất hiện những nốt ban màu đỏ hoặc hồng tím trong
như các cánh hoa hồng.
Nếu như vẫn không được điều trị bệnh sẽ tiếp tục phát triển có sự xuất hiện của những gôm, củ giang mai. Các
gôm củ giang mai rất dễ tan vỡ, tạo ra những vết viêm loét, khi khô lại sẽ đóng vảy và để lại sẹo. Bên cạnh đó
trong giai đoạn cuối nữ giới còn có nguy cơ mắc những bệnh tim mạch, viêm màng não, viêm phổi, … dẫn tới
bại liệt, thần kinh, thậm chí là tử vong.

BỆNH GIANG MAI CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Các bác sĩ tại phòng khám đa khoa thành đô cho biết, bệnh giang mai hoàn toàn với thể chữa khỏi được nếu như
phát hiện sớm và điều trị đúng cách chữa. Bởi nếu để càng lâu trong khi xoắn khuẩn đã có điều kiện ăn sâu vào
nội tạng của người bệnh và phá hủy những cơ quan này cũng như hệ thần kinh, tim mạch thì việc điều trị sẽ rất
cạnh tranh và hiệu quả đạt được cũng không còn nhiều như giai đoạn đầu nữa.
Bệnh nhân sau khoảng từ 3 cho tới 90 ngày thực hiện quan hệ tình dục với đối tượng không an toàn, người
bệnh hoặc có dùng chung kim tiêm, cũng với thể vô tình xúc tiếp có mầm bệnh,...
Nếu thấy có các nốt mụn đỏ xuất hiện ở dạng nền cứng nhưng không có cảm giác đau hay ngứa, cũng không
chảy mủ hay loét dù ở vị trí nào đã từng có xúc tiếp với mầm bệnh như: miệng, cơ quan sinh dục, hậu môn, tay,..
Thì nên tới ngay những cơ sở hạ tầng y tế chuyên khoa. Vì lúc này mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của bệnh, đây
cũng là trong khi những bác sĩ nhận định là thời điểm vàng để điều trị bệnh này. Bởi nếu để bệnh bước sang giai
đoạn 2, 3 thì việc điều trị rất cạnh tranh.
Ở giai đoạn sớm của bệnh giang mai có nhiều phương pháp điều trị bao gồm cả việc sử dụng kháng sinh liều
cao nhằm kiềm chế lại sự lớn mạnh mà xoắn khuẩn có thể gây nên. Cho dù đối với cách điều trị nào thì người
bệnh cũng cần tuyệt đối tuân thủ theo phác đồ điều trị cũng như liệu trình điều trị mà bác sĩ đưa ra.
Tuyệt đối tránh trường hợp tự ý cắt ngang hoặc dùng thuốc, sử dụng các sản phẩm tự tiện được. Bởi những
hành động đó với thể làm cho ra phản ứng kháng thuốc của vi khuẩn và gây cạnh tranh toàn bộ cho quá trình
điều trị về sau, nghiêm trọng hơn cả là có thể làm xoắn khuẩn lây lan một cách thức mau chóng hơn.
Với phụ nữ khi mắc bệnh giang mai thì nên chú ý những biểu hiện và tiến hành điều trị trước khi có thai.
Trường hợp có thai rồi mới mắc bệnh thì cần phải theo dõi tỷ mỉ song song đến khám và thực hiện theo hướng
dẫn của bác sĩ. Đến thời điểm sinh nở nên hạn chế sinh mổ để giảm thiểu khả năng truyền nhiễm cho thai nhi
lúc em bé qua tử cung ra ngoài. Trường hợp thấy em bé có những biểu hiện giang mai bẩm sinh bác sĩ sẽ chỉ
định điều trị đề phòng giang mai bằng kháng sinh cho bé.

CÁCH CHỮA BỆNH GIANG MAI HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY
Bệnh giang mai nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phương pháp thì tỷ lệ thành công rất cao. Khi
bệnh ở giai đoạn đầu chừng độ thương tổn chưa nguy hiểm. Việc chữa trị sẽ đơn thuần, chóng vánh hơn. Không
nên bỏ qua thời điểm hoàn hảo này. Còn nếu khi bệnh đã bước sang giai đoạn tiềm ẩn hoặc giai đoạn cuối thì
việc điều ganh giang mai sẽ gặp gần như khó khăn.
Bây giờ, với đầy đủ phương pháp giúp chữa trị bệnh giang mai. Tùy thuộc vào nguyên nhân, mức độ, thể trạng
của từng người. Mà bác sĩ sẽ cân kể tuyển lựa cách thích hợp. Một số phương pháp điều trị bệnh giang mai
thường được áp dụng như:

1. Điều trị giang mai bằng nội khoa
Đây là cách bác sĩ sử dụng thuốc để chữa bệnh giang mai. Thích hợp với những trường hợp mắc bệnh ở giai
đoạn đầu.
Những bác sĩ sẽ vun đắp thành một phác đồ điều trị giang mai tương ứng với chừng độ và tình trạng sức khỏe của
người bệnh.
Trong khoảng ấy để dùng mẫu thuốc, liều lượng sao cho phù hợp.
Trong giai đoạn dùng thuốc đơn thuốc có thể được đổi thay và điều chỉnh sao cho hiệu quả nhất.
Khi điều trị bệnh giang mai bằng thuốc người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Dùng
thuốc đủ liều lượng, đúng giờ giấc. Để có thể phát huy được tối đa tác dụng của thuốc chữa bệnh.
Chữa bệnh giang mai bằng cách chữa nội khoa chỉ có tác dụng đối với trường hợp bệnh nhẹ, ở giai đoạn đầu. Còn
nếu bệnh đã chuyển nặng sẽ không đem lại hiệu quả như mong đợi. Thường sẽ không tiêu diệt được tận gốc xoắn
khuẩn giang mai. Bệnh có nguy cơ bị tái phát trở lại rất cao.

2. Chữa bệnh giang mai tại nhà bằng cháo hoa mai
Cháo hoa mai cũng là một trong cách chữa bệnh giang mai tại nhà mà mọi người không nên bỏ lỡ, cháo thường
phát huy tác dụng tối đa có các bệnh nhân đang trong quá trình bình phục sau điều trị bệnh giang mai.
Cách thức nấu cháo nhân tình công anh để hỗ trợ điều trị bệnh giang mai tại nhà như sau: đem cây người tình
công anh sắc lấy nước nấu cùng gạo tẻ, dùng thường xuyên cho tới lúc bệnh được chữa khỏi.

3. Điều trị giang mai tại nhà bằng cháo bồ công anh
Trong các phương pháp chữa trị bệnh giang mai tại nhà không thể thiếu công thức nấu cháo người yêu công
anh. Tại hoa kỳ loại cây này còn được giả dụ thần dược có tác dụng điều trị bệnh sưng loét dạ dày; ung độc;
viêm, ung thư vú...
Trong cây bồ công anh các nhà công nghệ đã tìm thấy một lượng những khoáng chất, vitamin a, c, e, b1, chất
sắt, magie to hơn nhiều so có 1 số chiếc rau, củ thường nhật. Bởi thế việc dùng chiếc cây này thường xuyên sẽ
giúp cơ thể giải nhiệt, giảm viêm nhiễm, tiêu sưng, gia nâng cao sức đề kháng và nâng cao cường hoạt động
của những cơ quan nội tạng.

4. Chữa bệnh giang mai bằng bài thuốc thổ phục linh
Thổ phục linh là vị thuốc đông y có lợi tiểu, giải độc, trừ phải chăng, với tác dụng điều trị các bệnh như bao tử,
bệnh tê thấp,.. Trong đó có bệnh giang mai. Trong y khoa cựu truyền việt nam có kể tới 3 phương pháp điều trị
bệnh giang mai tại nhà bằng lá của dòng cây này, cụ thể như sau:
Bài th uốc 1
Nguy ên dược ch ất bao gồm:
Thổ thục linh 11g;
Phòng phong, kim ngân hoa, xuyên khuông, đại hoàng, mộc thông mỗi chiếc 4g.

Ph ương ph áp th ực h iện:
Người bệnh cho vào nồi hồ hết những dược chất đã chuẩn bị. Sau ấy, đổ vào khoảng 800ml rồi đun sôi cho tới lúc
sắc chỉ còn 500ml thì tắt bếp.
Người bệnh uống số thuốc đã sắc 3-4 lần trong ngày. Thực hiện đều đặn và sử dụng thuốc lúc đang ấm để phát huy
hết công dụng trong tương trợ chữa trị bệnh giang mai.

Bài th uốc số h ai
Ch uẩn bị dược liệu:
Thổ phục linh, nhẫn đông đằng mỗi mẫu 30g;
Đại hoàng, khương hoạt mỗi mẫu 9g;
Cam thảo 3g;
Tiền hồ 6g; bạc hà 4,5g.

Các th ực h iện:
Sắc thổ phục linh và nhẫn đồng đằng trước với khoảng 600ml nước.
Sau khi đun thuốc chỉ còn 400ml nước thì cho thêm cam thảo, tiền hồ, bạc hà và khương hoạt vào sắc cùng.
Đun cho tới khi trong nồi chỉ còn 200ml nước thì cho đại hoàng vào. Sau 3 phút thì chắt ra bát.
Người bệnh uống thuốc khi còn ấm và uống hai lần/ ngày. Và cần dùng 10-20 thang thuốc để có thể nhận thấy
được tác dụng của bài thuốc.

Bài th uốc số 3
Nguy ên dược liệu cần ch uẩn bị:
Thổ phục linh 40g;
Hà thủ ô 20g;
Vỏ núc nác và é đầu ngựa mỗi chiếc 10g;
Gai ý trung nhân kết 8g (sao khô).

Cách ch ữa th ực h iện:
Người bệnh cho toàn bộ các thành phần vừa được chuẩn bị vào nồi , rồi đổ vào khoảng 800ml nước. Sau đó đun cho
đến khi chỉ còn khoảng 400ml thì tắt bếp.
Người bệnh chia thuốc vừa sắc thành phổ biến bữa nhỏ rồi uống trong ngày.

5. Thường xuyên tập thể dục tăng cường sức đề kháng để bệnh giang mai nhanh được chữa
khỏi
Đông đảo bài viết đã kể tới lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên. Theo đấy, động thái này có tác dụng tăng
sức đề kháng, tạo cho người bệnh giang mai tâm lý thả phanh, giúp đẩy nhanh giai đoạn điều trị bệnh. Trong
thời gian đấy nhanh chóng đưa người bệnh hòa nhập lại có cuộc sống thông thường.

6. Giảm thiểu quan hệ tình dục cũng là cách chữa bệnh giang mai nhanh nhất
Dừng quan hệ tình dục trong giai đoạn điều trị bệnh giang mai cũng được xem là 1 trong những cách chữa
giang mai tại nhà hiệu quả. Vì việc xúc tiếp trực tiếp giữa “cô, cậu nhỏ” sẽ làm lây bệnh giang mai sang cho bạn
trăm năm, nếu tiếp diễn quan hệ sẽ dẫn đến trạng thái truyền nhiễm ngược.

7. Sinh hoạt lành mạnh, giảm thiểu áp lực về tâm lý
Sức đề kháng của con người chịu sự ảnh hưởng to dưới những tác động từ yếu tố tâm lý và chế độ sinh hoạt. Do
vậy, cách thức hỗ trợ chữa bệnh nhân chóng và đơn giản nhất chính là xây dựng thời gian ngơi nghỉ, sinh hoạt
hợp lý, tránh thực khuya, gây áp lực lên tâm lý.

8. Ăn uống điều độ tương trợ chữa bệnh giang mai hiệu quả
Ẳn uống điều độ cũng là cách thức chữa giang mai tại nhà khôn xiết hiệu quả. Kế bên việc đảm bảo khẩu phần
ăn với đủ những chất dinh dưỡng, vitamin cấp thiết cho cơ thể thì một số chiếc thực phẩm mà bạn nên hạn chế
dùng như: đồ dầu mỡ, gia vị cay hot, đồ tanh (vì 1 số mẫu hải sản có khả năng khiến cho giảm tác dụng của thuốc
kháng sinh chữa bệnh giang mai)
Lưu ý : Cách chữa chữa bệnh giang mai bằng thuốc hay dân gian chỉ với tính chất tham khảo, chưa có tính chuẩn xác.
bác sĩ khuyên ví như bạn bị bệnh nên tới cơ sở chữa bệnh uy tín để thăm khám và với phác đồ điều trị hiệu quả để hạn
chế hậu quả kinh niên về sau này.

9. Liệu pháp cân bằng miễn dịch tổng hợp - cách điều trị giang mai hiệu quả nhất
Sự ra đời của liệu pháp cân bằng miễn dịch được xem là bước đột phá lớn nhất trong lĩnh vực điều trị bệnh
giang mai. Đây là phác đồ điều trị bệnh giang mai hiệu quả nhất được các chuyên gia đánh giác cao. Liệu pháp
cân bằng miễn nhiễm có khả năng loại bỏ hoàn toàn các xoắn khuẩn giang mai tồn tại trong thân thể.
Nguy ên lý điều trị:
Sử dụng máy phân tích sinh hóa virus tân tiến để chẩn đoán, xác định được tình trạng bệnh. Nắm rõ những triệu
chứng của bệnh để với hướng chữa trị.
Bác sĩ sẽ tiêm thuốc ức chế gene sinh học nhập khẩu dưới da để loại bỏ vi khuẩn. Thực hiện dùng thuốc tổng hợp
để kích hoạt nhân tử tế bào miễn dịch virus kháng thể của cơ thể.
Không chỉ tiêu diệt được xoắn khuẩn giang mai mà còn nâng cao cường cân bằng khả năng miễn nhiễm thân thể,
phòng hạn chế bệnh tái phát về sau.

Trật tự điều trị giang mai bằng liệu pháp cân bằng miễn nhiễm tổng hợp được thực hiện tuần tự theo từng bước
như sau:
Bước 1: ch ẩn đoán bệnh :
Những bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng, quan sát biểu hiện bên ngoài, tìm hiểu chừng độ của bệnh giang mai.
Tiến hành làm một số xét nghiệm thường quy như xét nghiệm rpr và tpha được tiến hành 1 cách nhanh chóng
chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Căn cứ vào kết quả nhận được sẽ phân tích và mua ra nguyên do gây giang
mai. Dựa vào ấy sẽ vạch ra phác đồ điều trị bệnh tối ưu nhất.
Bước 2: tiến h ành ch ữa trị:
Tiến hành diệt khuẩn: Dùng thuốc uống hoặc tiêm tĩnh mạch có đựng các ion, nhằm diệt khuẩn cho thân thể. Lúc
này các độc tố sẽ ngừng vững mạnh và bệnh giang mai bước đầu sẽ được khống chế. Các xoắn khuẩn giang mai sẽ
chóng vánh được mẫu bỏ và nhanh chóng hồi phục tế bào bị tổn thương.
Khống chế vi khuẩn: duyệt việc dùng thuốc uống hoặc tiêm vào cơ thể sẽ giúp phá đổ vỡ cấu trúc gen tế bào gây
bệnh giang mai. Khiến vi khuẩn chẳng thể hoạt động và gây bệnh được nữa. Người bệnh sẽ không còn phải lo âu
bệnh tái phát.
Tăng khả miễn dịch: Dùng liệu pháp miễn nhiễm để nâng cao cường sức đề kháng cũng như khả năng miễn dịch
của thân thể. Giúp mau chóng bình phục bệnh, ngăn chặn nguy xoắn khuẩn giang mai tấn công trở lại.

Bước 3: ch ấm dứt giai đoạn điều trị:
Các bác sĩ tiến hành theo dõi, rà soát lại một lần nữa để xác định được còn tồn tại xoắn khuẩn giang mai có
trong cơ thể không. Song song, kê đơn thuốc giúp kháng viêm, mang đến hiệu quả cao. Đặt lịch hẹn tái khám để
tìm hiểu bệnh đã khỏi hoàn toàn chưa. Nếu có điều gì bất thường bác sĩ sẽ với biện pháp xử lý kịp thời.
Cách cân bằng miễn nhiễm có thể ứng dụng được với các trường hợp bệnh giang mai nhẹ hoặc đã chuyển
nặng. Tuy nhiên các cách chữa với các thế mạnh nổi bật mà không phải bất cứ cách thức nào cũng có được
như:
Điều trị an toàn, không gây đớn đau, không khiến cho bất cứ thương tổn nào đến những cơ quan sinh dục lân cận,
không chảy quá phổ thông máu.
Điều trị chuẩn xác, toàn diện, hạn chế được trạng thái bỏ sót vi khuẩn. Tiêu diệt được triệt để xoắn khuẩn giang
mai không lo bệnh tái phát.
Bảo toàn được chức năng sinh lý cũng như khả năng sinh sản của người bệnh. Không gây biến chứng nghiêm trọng
trong và sau khi điều trị.
Thời gian điều trị ngắn, tỷ lệ hồi phục nhanh chóng. Không khiến cho mất quá nhiều thời gian của người bệnh.
Để có thể phát huy được tối đa điểm hay của cách điều trị. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trong khâu chọn lựa địa chỉ thực
hiện. Chỉ các địa chỉ uy dấu, chất lượng cao mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết. Giúp cho giai đoạn điều
trị bệnh giang mai được tiện lợi.

ĐIỀU TRỊ DỨT ĐIỂM BỆNH GIANG MAI Ở ĐÂU UY TÍN TẠI BẮC NINH
Trên khu vực tỉnh Bắc Ninh với không ít cơ sở vật chất hỗ trợ điều trị bệnh giang mai. Bên cạnh đó, không phải
bất cứ địa chỉ nào cũng đảm bảo đủ tiêu chuẩn giúp cho giai đoạn chữa trị được hiệu quả. Nhất là lúc có không ít
cơ sở y tế vì lợi nhuận mà xảy ra hiện trạng “treo đầu dê bán giết thịt chó”. Làm cho việc chọn lựa địa chỉ khám
chữa bệnh càng gặp khó khăn.
Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh được tìm hiểu là địa chỉ điều trị dứt điểm bệnh bệnh giang mai bằng liệu pháp
cân bằng miễn dịch tổng hợp. Để có thể phát huy được tối đa điểm mạnh của cách điều trị. Phòng khám không
ngừng chú trọng đầu tư về cơ sở hạ tầng, máy móc trang vật dụng hiện đại. Giúp chẩn đoán chính xác bệnh,
điều trị hiệu quả.
Phần nhiều giai đoạn chữa trị được các bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, giàu kinh
nghiệm. Liên tục được tham gia các lớp huấn luyện để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Không chỉ làm việc trên
tinh thần phận sự cao. Các bác sĩ còn có khả năng áp dụng liệu pháp miễn nhiễm tổng hợp. Giúp điều trị triệt
để bệnh giang mai hiệu quả.
Chi phí điều trị bệnh giang mai được phòng khám thực hành đúng theo quy định của bộ y tế. Các bác sĩ sẽ thống
nhất trước có bệnh nhân trước khi tiến hành chữa trị. Sẽ không để xảy ra trạng thái phí nảy sinh hoặc “đội giá”
quá cao. Gây tâm lý hoang với cho người bệnh.
Trên đây bác sĩ tư vấn sức khỏe 24h vừa giúp bạn đọc biết được cách điều trị bệnh giang mai h iệu quả nh ất.
Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ hotline 0865.776.663 để được những chuyên gia tư vấn sức khỏe
tư vấn miễn phí.
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