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21 Cách chữa bệnh lậu tại nhà đơn giản hiệu quả an
toàn hiện nay
August 17, 2021

Cách ch ữa trị bệnh lậu tại nhà hiệu quả hiện nay. Bệnh lậu cho đến ngay vẫn là nỗi ám ảnh và lo sợ của nhiều
người, bệnh không những ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh mà nếu không điều trị kịp thời
còn có thể ảnh hưởng cả tới tính mạng. Việc tìm hiểu bệnh lậu là gì có thể giúp bạn hiểu thêm về căn bệnh này
và cách ch ữa bệnh lậu.

BỆNH LẬU LÀ GÌ?
Bệnh lậu nằm trong các bệnh xã hội phổ biến do vi khuẩn song cầu lậu có tên gọi Neisseria gây nên. Loại vi
khuẩn này thường rất thích trú ngụ ở những nơi kín đáo, ẩm ướt và ấm áp. Bệnh thường lây từ người sang người
và mọi người đều có khả năng nhiễm bệnh.
Không chỉ gây nên nhiều hệ lụy ảnh hưởng tới tâm lý cũng như sức khỏe người bệnh mà còn là mối đe dọa cho
cả cộng đồng xung quanh, chính bởi vậy cả thế giới đều đang chung tay đẩy lùi căn bệnh này.

NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH LẬU
Vi khuẩn song cầu lậu có thể tồn tại ở ngoài cơ thể đến vài phút và chính vì thế mà những tiếp xúc thông
thường cũng có thể làm cho bạn dễ dàng bị nhiễm bệnh lậu. Nguyên nhân gây nên bệnh lậu có rất nhiều nhưng
có thể liệt kê ra một số nguyên nhân chủ yếu như:

Quan hệ tình dục
Việc quan hệ tình dục không an toàn với người bị nhiễm bệnh là nguyên nhân dễ dàng nhất để lây nhiễm vi
khuẩn lậu. Cho dù quan hệ bằng hình thức nào nhưng nếu không sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn thì khả
năng lây nhiễm bệnh đều rất lớn: qua miệng, cơ quan sinh dục hay hậu môn,.. Khả năng lây nhiễm là như nhau.

Tiếp xúc gián tiếp
Quá trình sinh hoạt nếu có sử dụng chung các đồ dùng sinh hoạt như bàn chải đánh răng, khăn tắm, nhà vệ
sinh, bồn tắm với người bị nhiễm bệnh lậu thì khả năng những dịch mủ chứa vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm sang
bạn là rất lớn.

Từ mẹ sang con
Quá trình mang thai nếu như thai phụ mắc bệnh lậu thì khả năng thai nhi bị lây nhiễm là rất lớn. Bệnh lậu nếu
có thể lây nhiễm sang thai nhi sẽ ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển của bé.
Hơn nữa lậu cũng có thể lây nhiễm qua những con đường khác nhau như tiếp xúc với vết thương hở của người
bệnh, truyền máu,... Chính bởi vậy biết và tìm hiểu về các triệu chứng của bệnh lậu có thể giúp bạn sớm phát
hiện ra nếu bị lây nhiễm và có phương án khám chữa kịp thời.

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH LẬU
Những người bị nhiễm bệnh lậu thường không dễ để có thể phát hiện được các triệu chứng của bệnh bởi nó
thường không dễ dàng và rất có thể nhầm với bệnh lí khác. Thế nhưng bạn vẫn có thể biết được qua một số các
triệu chứng cơ bản như:

Đối với nam giới
Nam giới khi bị nhiễm bệnh lậu thường có các biểu hiện như: tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, tiểu ra mủ hay ra
máu,.. Đối với các trường hợp bị nhiễm bệnh nặng người bệnh có thể thấy xuất hiện những giọt mủ giống như
nhựa chuối chảy ra từ lỗ niệu đạo.
Ngoài ra bạn có thể thấy xuất hiện một số những triệu chứng khác như cơ thể kiệt sức, mệt mỏi có thể xuất hiện
hạch ở bẹn hoặc triệu chứng sốt nhẹ,..
Bệnh lậu nếu như không được khám chữa một cách kịp thời có thể tạo ra các biến chứng và gây nên những
bệnh nam khoa rất nguy hiểm như: viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, nghiêm trọng hơn nữa có thể dẫn đến
vô sinh.

Đối với nữ giới
Nữ giới khi mắc bệnh lậu thường không có các biểu hiện cũng như triệu chứng rõ ràng và chỉ tới chi bệnh
chuyển nặng hơn rồi mới có thể xuất hiện những triệu chứng đầu tiên.
Ở giai đoạn đầu của bệnh thường thấy xuất hiện một số triệu chứng khá giống với những bệnh phụ khoa như:
viêm niệu đạo, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung. Lúc này biểu hiện thường gặp là đái buốt và mủ chảy ra ở niệu
đạo, cổ tử cung có thể có màu vàng, nâu, xanh với số lượng khá nhiều và mùi khá hôi,..
Thế nhưng vì không có các triệu chứng điển hình ở giai đoạn đầu nên chỉ tới khi bệnh gây nên các biến chứng
và gây nguy hiểm thì người bệnh mới có thể phát hiện ra như: thai ngoài tử cung, viêm ống dẫn trứng,... Đặc
biệt có những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lậu còn có thể bị sảy thai hay lậu mắt ở trẻ sơ sinh.

CÁCH CHỮA BỆNH LẬU HIỆU QUẢ HIỆN NAY
Với những bệnh nhân mới bị mắc bệnh lậu, bệnh trong giai đoạn cấp tính chưa gây ra các biến chứng nguy hại.
Người bệnh có thể áp dụng các cách điều trị bệnh lậu hiệu quả hiện nay

1. Cách chữa trị lậu bằng thuốc nam
Trong dân gian, với nhiều bài thuốc nam được mọi người truyền tai nhau là có khả năng chữa được bệnh lậu
như: Tinh dầu cây trà, cây hải cẩu vàng, bằng nha đam, bằng mật ong… Đây đều là những thảo dược khi không,
lành tính.
Người bệnh có thể sử dụng riêng từng loại thảo dược để chữa bệnh hoặc dùng hỗn hợp những loại thảo dược lại
với nhau.
Tuy thuốc nam tương đối an toàn và dễ sử dụng nhưng tác dụng chậm, người bệnh phải kiên trì sử dụng thuốc
trong một thời gian dài mới thấy tác dụng của thuốc.
Hơn nữa, với người thì hợp với thuốc ta các cũng có người không hợp. Bởi vậy, người bệnh không nên tùy ý sử
dụng các bài thuốc nam để điều trị bệnh lậu.

2. Cách chữa bệnh lậu bằng tỏi
Tỏi được chữa bệnh lậu là do có tác dụng vô trùng, sát khuẩn, tiêu viêm, thanh nhiệt, giải độc, tiêu nhọt, tiêu
đờm,... Theo nghiên cứu, tỏi giàu vitamin A, B, C, N và những khoáng vật cần yếu cho cơ thể như canxi, photpho,
magie...
Cách sử dụng:
Giã nát vài nhánh tỏi vắt lấy nước, dùng băng gạc thấm nước tỏi đắp lên vùng viêm nhiễm do lậu, để qua đêm.
Sau khi ngủ dậy thì túa gạc ra, rửa sạch bằng nước.
Lưu ý : đây là cách chưa có nghiêm cứu kỹ thuật nào công nhận, bởi vậy người bệnh không nên lạm dụng tỏi
trong việc điều trị bệnh lậu.

3. Cách trị bệnh lậu bằng măng cụt
Chọn những quả măng cụt đã chín, không bị hỏng
Lọc lấy phần giết mổ của măng cụt và bỏ phần vỏ đi
Ép phần giết thịt của măng cụt để khiến nước uống hàng ngày
Trong măng cụt có cất tới 40 mẫu kháng thể Xanthones tình cờ. Đây là cái kháng thể có khả năng chống viêm,
giảm mùi hôi hơi là thấp.

Không những thế, măng cụt là 1 chiếc quả rất giàu các dưỡng chất như chất đmạ, chất béo, chất carbonhydrate,
photpho, calcium, chất xơ, vitamin,… Đây là những khoáng chất rất khả quan cho thân thể của người bệnh. Do
đó, anh chị có thể áp dụng cách chữa trị bệnh lậu tại nhà bằng măng cụt.

4. Cách chữa trị bệnh lậu bằng tinh dầu cây trà
Tinh dầu trà là 1 loại thuốc trùng hợp, an toàn có tác dụng trị nhiều bệnh nhiễm trùng da cho vi khuẩn và nấm.
Dùng tinh dầu trà cũng là một trong những cách thức chữa bệnh lậu đơn giản nhất được nhiều người sử dụng.
Cách sử dụng:
Lấy 3 giọt tinh dầu trà trộn lẫn với 3 giọt dầu dừa
Thấm tinh dầu vào 1 miếng băng gạc và đắp lên các vị trí viêm loét
Kiên chí thực hiện mỗi ngày để thấy hiệu quả
Có thể vận dụng cho cả nam và nữ

5. Mật ong chữa lậu tại nhà
Mật ong là một thực phẩm chứa nhiều chất bồi dưỡng như vitamin. không những thế, mật ong còn được coi là
một chất khử trùng, chống viêm tình cờ. Vì thế trong thời gian trị bệnh lậu, hàng ngày bạn có thể pha nước mật
ong uống sẽ có kết quả tốt.
Cách làm: Pha mật ong với nước ấm uống vào mỗi buổi sáng hoặc người bệnh có thể dùng cùng mật ong với
những mẫu kháng sinh để nâng cao hiệu quả điều trị.

6. Cây cúc dại là một loại thảo dược chữa bệnh lậu tại nhà vô cùng bổ ích
Ngoài tác dụng chữa bệnh viêm họng, đau răng, bệnh sởi, bệnh dại, sưng hạch…ít người biết rằng hoa cúc dại là
một loại cây chữa bệnh lậu rất tốt. Theo y khoa, hoa cúc dại có khả năng nâng cao cường tế bào miễn nhiễm,
nâng cao số lượng thực bào và khả năng hoạt động nên lúc người bệnh dùng hoa cúc dại để điều trị thì sức đề
kháng của cơ thể với loại vi khuẩn gây bệnh này cũng cao lên.
Cách làm: Rửa sạch cây cúc dại, giã ra lấy nước uống đều đặn 1 - 2 lần mỗi ngày . Sau 8 – 10 tháng, các vùng bị
nhiễm bệnh sẽ thuyên giảm dần.

7. Rau dền gai – Thảo dược chữa bệnh lậu tại nhà hiệu quả
Rau dền gai là loại rau nấu canh rất đa dạng ở nước ta. Rau thường mọc hoang, hầu như vườn nhà nào cũng
thấy.
Cách làm: Rửa sạch thân hoặc lá rền gai, sau đó sắc với khoảng 100ml nước, đun đến lúc nước chỉ còn 1 nửa thì
tắt bếp. Uống đều đặn hằng ngày để thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân.

8. Chữa bệnh lậu tại nhà với nha đam
Nha đam chứa phổ quát thành phần hóa học như vitamin, khoáng chất và cách chất khác như aloe-emodin, isoaloin, B-aloin… có công dụng kháng khuẩn, xoá sổ ký sinh trùng làm lành những vết viêm nhiễm, vết thương
ngoài da.
Cách sử dụng:
Lấy 1 lá nha đam tươi, rửa sạch, gọt sạch vỏ
Lấy phần thịt của nha đam bôi trực tiếp lên vùng da mắc bệnh
Thực hiện đều đặn mỗi ngày

9. Cây hải cầu vàng – Liệu pháp chữa bệnh lậu tại nhà thay thế cho thuốc kháng sinh
Cây hải cầu vàng (mao lương hoa) là 1 cái cây chứa phổ thông alkaloid như: Hydrastine, Berberine, với đặc tính
kháng khuẩn vượt bậc. Ở Châu Âu, đây là cái cây đã được sử dụng để hỗ trợ việc điều trị bệnh lậu tại nhà từ
tương đối lâu. Có một số nghiên cứu chỉ ra rằng cây chó biển vàng với khả năng thay thế cho thuốc kháng sinh
trong trường hợp bệnh nhân kháng thuốc. Bên cạnh đó, điều này vẫn chưa được kiểm chứng xác thực.
Cách th ức làm: Sắc cây hải cầu vàng hoặc giã nát và bôi trực tiếp vào vùng da bị bệnh. Duy trì thực hành đều
đặn hằng ngày để nhận được kết quả tốt nhất.

10. Mãng cầu gai – biện pháp chữa bệnh lậu tại nhà cho nam, nữ giới
Trong mãng cầu gai chứa rộng rãi vitamin B1, B2, vitamin C, có tác dụng ngăn phòng ngừa nhiễm trùng hiệu
quả.
Cách làm: Ép mãng cầu gai, uống hai lần một ngày.

11. Điều trị bệnh lậu tại nhà nhờ cây chó đẻ
Cây chó đẻ hay còn được gọi là diệp hạ châu, là chiếc cây cỏ mọc rộng rãi ở những vùn nông thôn. không chỉ là
một mẫu thảo dược chữa viêm gan B,giúp mát gan, giải độc, an thần, lợi tiểu mà còn là cái cây rất tốt trong việc
điều trị bệnh lậu.
Cách th ức làm: Sắc cây chó đẻ với khoảng 100 ml nước, đun sôi tới lúc nước rút còn một nửa thì tắt bếp. Đều
đặn uống hằng ngày và nên uống lúc còn ấm.

12. Rễ cây cỏ tranh điều trị bệnh lậu tại nhà
Rễ cây cỏ tranh có tính hàn, nhiều đường Glucose, Fructose và các Acid có lợi khác. Các chất này không chỉ có
tác dụng trong việc giúp thanh nhiệt thân thể, lợi tiểu, trị bệnh chảy máu cam mà còn là chất hỗ trợ điều trị
bệnh lậu hiệu quả.
Cách th ức làm: Sắc rễ cây cỏ tranh lấy nước uống hoặc hài hòa có một số thảo dược khác như cây chó đẻ,
bướm nhẵn để tăng khả năng chữa trị.

13. Chiết xuất lá ô liu – cách chữa bệnh lậu tại nhà đơn thuần
Trong chiết xuất oliu có một chất được gọi là oleuropein. Chất này có tác dụng chống vi khuẩn hiệu quả, nâng
cao tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể đặc biệt là có khả năng chống lại các gốc tự do rất tốt.
Cách làm: Uống 250 – 50mg chiết xuất ô liu (dạng viên nang) hai lần mỗi ngày Đều đặn uống trong vòng 10 – 12
tháng để đạt được hiệu quả phải chăng nhất.

14. Chữa bệnh lậu bằng giấm táo
Giấm táo được biết tới mang tính kháng khuẩn cao và có công dụng tương trợ bệnh lậu hiệu quả, đặc biệt là với
nữ. khi điều trị bệnh người bệnh mang thể uống giấm táo, cho giấm táo vào thức ăn hoặc dùng nước giấm táo
bôi trực tiếp lên vùng bệnh để giảm thương tổn.

15. Thuốc chữa bệnh lậu
Kháng sinh được cho là cách điều trị bệnh lậu tiện dụng nhất. Bài viết này là 1 số chiếc kháng sinh điều trị bệnh
lậu không biến chứng được tổ chức Y tế toàn cầu (WHO) khuyến cáo:
Ceftriaxone 250mg tiêm bắp liều duy nhất.
Spectinomycin 2g tiêm bắp liều duy nhất.
Cefixim 400mg uống liều duy nhất
Cefotaxime 1g tiêm bắp liều duy nhất.
Ciprofloxacin 500mg uống liều duy nhất.

Trên thực tại, kháng sinh chữa bệnh lậu cần kết hợp với các loại thuốc chữa trị đồng thời với loại nhiễm
Chlamydia trachomatis, 1 loại vi khuẩn lây lan rất thường gặp với bệnh lậu:
Doxycyclin 100mg uống 2viên/ ngày x 7 ngày.
Tetraxyclin 500mg uống 4 viên/ ngày x một tuần.
Erythromycin 500mg, uống 4 viên/ ngày x 7 ngày.
Azithromycin 500mg, uống 2 viên liều duy nhất.

Người bệnh muốn biết bản thân thích hợp với các loại thuốc antibiotic nào, cần thiết phải tiến hành làm cho
thuốc kháng sinh đồ. Đây là cách xác định loại thuốc kháng sinh không bị đề kháng, có độ nhạy cảm cao nhất có
song cầu khuẩn lậu và dùng phác đồ chữa thích hợp.

Lưu ý: Cách chữa bằng dân gian hiện chữa được kiểm chứng cụ thể. Bác sĩ khuyên bạn nên

đến cơ sở y tế chữa trị bệnh để thăm khám xét nghiệm và có phác đồ điều trị hợp lý để tránh
bệnh lậu mãn tính.
16. Chữa bệnh lậu bằng ngoại khoa
Hiện nay, kế bên điều trị bệnh lậu bằng thuốc kháng sinh và cách chữa dân gian thì y khoa hiện đại đã và đang
dùng cách điều trị DHA để chữa trị bệnh lậu.
Đây là cách hiện đại, hiện đại nhất, có giá tiền chữa hợp lý và được nhận định là có hiệu quả phải chăng nhất.

► Kĩ th uật ph ục h ồi gen liên kết DHA- Điều trị bệnh lậu dứt điểm

Hiện nay, phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh đang áp dụng kĩ thuật phục hồi gen liên kết DHA để điều trị
bệnh lậu triệt để và toàn diện. Các chuyên gia của phòng khám cho biết: kĩ thuật phục hồi gen liên kết DHA là
một trong những kĩ thuật hiện đại mang lại hiệu quả cao trong điều trị dứt điểm bệnh lậu khó chữa và các bệnh
dễ tái phát hiện nay.
Kĩ thuật phục hồi gen liên kết DHA ứng dụng công nghệ sinh học gen tiên tiến, thâm nhập và loại bỏ các mầm
bệnh, đồng thời phối hợp với thuốc đặc trị, ức chế sự tổng hợp và tái sinh của vi khuẩn. Từ đó vi khuẩn bị tiêu
diệt và miễn dịch của cơ thể được tăng cường, đem đến hiệu quả điều trị rõ rệt, chữa trị tân gốc, ít tái phát và
không phát sinh các viêm nhiễm đi kèm. Cách mới này, tránh được những nhược điểm của các cách truyền
thống khác.
► Ưu điểm v ượt trội của kĩ th uật ph ục h ồi gen liên kết DHA

- Điều trị kh oa h ọc, kết h ợp v ới kĩ th uật gen th ông minh :
Kĩ thuật phục hồi gen liên kết DHA là cách điều trị bệnh lậu được sáng chế trên cơ sở nghiên cứu đặc tính của
nhóm vi khuẩn mới và kinh nghiệm điều trị lâm sàng của nghị luận điều trị biện chứng lâu năm, kết hợp với kĩ
thuật gen hiện đại ngày nay. Cách điều trị bệnh lậu này phù hợp hơn với những đặc tính sinh lí của nhóm vi
khuẩn mới, liên quan mật thiết đến đặc điểm gây bệnh của virut và khắc phục được nhược điểm của các cách
điều trị bệnh lậu truyền thống, không chính quy.
- Xét ngh iệm ch uy ên ngh iệp, h iệu quả trong tiêu diệt v i kh uẩn:
Hệ thống xét nghiệm khoa học kĩ thuật cao, tiến hành phân tích xét nghiệm định tính, định lượng khoa học,
chính xác và toàn diện tất cả các chủng loại vi khuẩn, hoạt tính và mức độ nguy hại của chúng cũng như tình
trạng viêm nhiễm mà những vi khuẩn này gây ra, từ đó tiến hành điều trị chuẩn xác và khoa học, hiệu quả trong
tiêu diệt khuẩn lậu cầu kể cả đối với những ca lây nhiễm phức hợp.
- Kh ống ch ế ch uỗi ch uy ển h óa gen tế bào, ngăn ch ặn kh uẩn lậu cầu quay trở lại:
Căn cứ vào đặc trưng giữa cầu khuẩn lậu và những biến thể cầu khuẩn mới, kĩ thuật phục hồi gen liên kết DHA
ức chế trao đổi chuỗi gen, ngăn chặn vi khuẩn quay trở lại, không cho vi khuẩn mới sinh ra, như vậy có thể chặn
con đường quay trở lại của vi khuẩn.
- Điều trị tân gốc, giảm biến ch ứng v à v iêm nh iễm đi kèm:
Kĩ thuật phục hồi gen liên kết DHA kết hợp đồng thời với tinh hoa của cách biện chứng Đông y điều trị bệnh lậu
tân gốc tránh biến chứng và các hiện tượng viêm nhiễm kèm theo, điều trị toàn diện các tổn thương mà bệnh lí
gây ra, tiêu diệt hoàn toàn, tổng hợp và hệ thống chứng viêm và những nguyên nhân gây bệnh từ bên trong,
điều tiết chức năng miễn dịch của cơ thể và phục hồi khả năng sinh lí của các cơ quan.

ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU HIỆU QUẢ Ở PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH
ĐÔ
Phòng khám Đa khoa Thành Đô Bắc Ninh là một trong những cơ sở điều trị bệnh lậu tốt nhất tại Bắc Ninh hiện
nay. Không chỉ ứng dụng kỹ thuật hồi phục gen liên kết DHA để điều trị bệnh hiệu quả, phòng khám còn có
nhiều ưu thế vượt trội như:

Chi phí công khai minh bạch, hợp lý
Đến đây khám chữa bệnh lậu bạn không cần phải lo lắng về chi phí. Mọi chi phí đều được công khai minh bạch,
hợp lý. Từng khoản phí được bóc tách và tư vấn rõ ràng, chi tiết như:
- Tiền thăm khám lâm sàng ban đầu: Miễn phí.
- Tiền xét nghiệm: Để chẩn đoán bệnh, mức độ bệnh, bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân thực hiện một số xét nghiệm
cần thiết.
• Xét nghiệm thường quy nước tiểu: 50.000đ.
• Xét nghiệm thường quy máu: 90.000đ.
• Xét nghiệm lậu cầu: 200.000đ.
Mức chi phí xét nghiệm sẽ có sự thay đổi nhiều hơn hoặc ít hơn phụ thuộc vào từng trường hợp, từng tình trạng
bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm khác nhau, với mức chi phí khác nhau.
Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí bạn có thể đăng ký Gói khám bệnh xã hội 320K (Giá gốc 845K) với nhiều hạng
mục khác nhau. Áp dụng cho bệnh nhận đặt lịch khám online.
Bảng giá một số xét nghiệm ở phòng khám mà bạn có thể tham khảo thêm.

Bảng giá xét nghiệm, siêu âm ở phòng khám đa khoa Thành Đô
- Chi phí điều trị: Phí điều trị bệnh lậu sẽ phụ thuộc vào từng mức độ bệnh, tình trạng bệnh nặng thì chi phí sẽ
cao hơn khi bệnh nhẹ.
- Chi phí khác: Chi phí giường bệnh không mất, do bệnh nhân điều trị hiệu quả, không phải nằm theo dõi. Chi
phí đi lại được phòng khám hỗ trợ đối với bệnh nhân ở ngoại tỉnh.

Đội ngũ y bác sĩ giỏi
Phòng khám còn có đội ngũ bác sĩ giỏi là những chuyên gia đầu ngành. Bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội dày dặn
kinh nghiệm, tay nghề cao là người sẽ trực tiếp khám chữa bệnh. Đảm bảo chẩn đoán chính xác bệnh, điều trị
hiệu quả cao.

Trang thiết bị y tế hiện đại
Nơi đây có thiết bị y tế hiện đại cùng với dịch vụ y tế chất lượng cao, đầy đủ cơ sở vật chất. Máy móc y tế được
nhập khẩu chính hãng, được đặt trong không gian vô trùng cẩn thận, tránh sai sót, viêm nhiễm.

Dịch vụ tốt
Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt, thái độ nhân viên y tế nhiệt tình, chu đáo.

Mọi thông tin cá nhân của người bệnh được bảo mật tuyệt đối.
Do đó bạn hoàn toàn có thể tin tưởng đến thăm khám và điều trị bệnh tại đây. Phòng khám đa khoa Thành Đô
Bắc Ninh tại 248 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh. Hoặc nhấc máy và gọi 0865.776.663 để được các chuyên gia tư
vấn miễn phí.
Trên đây phòng khám đa khoa Thành Đô vừa giúp hiểu thêm về bệnh lậu v à cách ch ữa trị bệnh lậu. Có thể
thấy kỹ thuật Gen liên kết DHA tại phòng khám Thành Đô mang lại hiệu quả điều trị bệnh tích cực nhất.
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