Escape.

MENU



10 Địa chỉ khám chữa bệnh lậu ở dâu Bắc Ninh tốt
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Khám bệnh lậu ở đâu tốt nhất Bắc Ninh hay điều trị bệnh lậu ở Bắc Ninh tốt nhất hiện nay? Việc lựa chọn được địa chỉ uy tín,
chất lượng để thăm khám khi có dấu hiệu mắc bệnh lậu sẽ quyết định phần lớn đến kết quả chữa trị bệnh. Kết quả của khâu
thăm khám sẽ chi phối không nhỏ đến phương pháp và phác đồ điều trị. Vậy địa chỉ nào thăm khám bệnh lậu uy tín, chất lượng
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh? Để không bị rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang” mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ qua bài
viết dưới đây.

BỆNH LẬU
Bệnh lậu là một trong những căn bệnh xã hội nguy hiểm đang được báo động. Bất cứ ai cũng đều có nguy cơ bị mắc phải kể cả
trẻ sơ sinh. Do đó việc trang bị các kiến thức về bệnh là điều cần thiết. Để có thể sớm phát hiện và chủ động trong điều trị.

Thực chất bệnh lậu là do song cầu khuẩn lậu xâm nhập vào cơ thể. Bệnh chủ yếu lây qua đường quan hệ tình dục không lành
mạnh. Gây tình trạng chảy dịch mủ tại bộ sinh dục, khó khăn khi tiểu tiện... Cùng tìm hiểu bệnh lậu và cách chữa trị hiệu quả để
không phải chịu biến chứng khôn lường.

NGUYÊN NHÂN GÂY NHIỄM BỆNH LẬU
Lây qua đường tình dục
Ngoài hình thức quan hệ qua đường âm đạo theo kiểu truyền thống. Thì việc quan hệ bằng miệng hoặc qua đường hậu môn. Cũng
sẽ tạo điều kiện cho khuẩn lậu tấn công và gây bệnh.

Lây qua vật dụng trung gian
Lậu khuẩn rất ưa thích môi trường ẩm ướt. Vì thế sau khi ra khỏi cơ thể sẽ có thể tồn tại một thời gian đủ để lây bệnh sang cho
người khác. Khi người đó có sức đề kháng kém và sử dụng các dụng cụ như khăn tắm, bồn cầu, dao cạo râu, bàn chải, quần lót...có

chứa mầm bệnh.

Lây qua đường máu
Những vết thương hở, vết trầy xước ngoài da hoặc tiếp nhận máu không an toàn. Đó cũng là con đường lây nhiễm của bệnh lậu.

Lây từ mẹ sang con
Trong quá trình mang thai mẹ bị mắc bệnh lậu mà không được kiểm soát. Sẽ khiến lây bệnh cho em bé nhất là khi sinh theo
đường tự nhiên. Hoặc trong quá trình chăm sóc bé sau sinh

KHI CÓ DẤU HIỆU MẮC BỆNH LẬU CẦN PHẢI LÀM GÌ
Song cầu lậu khuẩn được xác định là tác nhân gây ra bệnh lậu. Bất kì ai dù là nam hay nữ cũng đều có nguy cơ là nạn nhân của
khuẩn lậu. Con đường gây bệnh rất đa dạng nhưng chủ yếu là quan hệ tình dục không an toàn.
Những triệu chứng của bệnh lậu ở nam và nữ có thể dễ dàng nhận thấy như:

Dấu hiệu mắc bệnh lậu ở nam
Gây ra tình trạng niệu đạo chảy mủ trắng hoặc vàng xanh kèm mùi hôi tanh khó chịu.
Nam giới gặp nhiều khó khăn trong việc tiểu tiện, tiểu nhiều lần, tiểu buốt rắt, tiểu ra mủ hoặc máu.
Lỗ niệu đạo bị sưng tấy, đau vùng chậu, đau quanh thắt lưng, đau khi quan hệ tình dục.

Biểu hiện của bệnh lậu ở nữ giới
Khi mắc bệnh nữ giới sẽ thấy khí hư ra nhiều, có màu vàng hoặc xanh kèm mùi hôi nồng nặc.
Vùng kín luôn trong tình trạng ẩm ướt, ngứa ngáy; chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, đau bụng dưới, đau vùng chậu.

Khi nhận thấy các dấu hiệu của bệnh lậu người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan, việc làm cần thiết là đến gặp bác sĩ chuyên
khoa để thăm khám. Chỉ khi được làm các xét nghiệm cần thiết thì mới biết được chính xác bạn mắc bệnh gì; mức độ tình trạng
bệnh. Khi đó bác sĩ mới đưa ra được phác đồ điều trị thích hợp.

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH LẬU UY TÍN, AN TOÀN
Bên dưới đây là những chỉ tiêu tiêu chí chọn địa điểm chữa bệnh lậu uy tín và chất lượng:
Là hạ tầng y tế, phòng khám bệnh xã hội được cấp phép hoạt động theo quy định của luật pháp, hoạt động công khai mang sự công
nhận của các cơ quan chức năng mang thẩm quyền.
với nhóm bác sĩ giỏi chuyên môn và tay nghề cao giỏi chữa bệnh xã hội đặc biệt là bệnh lậu.
Là địa chỉ phòng khám bệnh lậu uy tín được Đánh giá cao về chuyên môn, chất lượng và nhận được sự tin tưởng , phản hồi tích cực
của bệnh nhân.
Phòng khám được trang bị đầy đủ hệ thống hạ tầng cơ sở cùng với việc áp dụng những khoa học điều trị bệnh đương đại để phục
vụ, hỗ trợ việc thăm khám và điều trị bệnh hiệu quả.

ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA BỆNH LẬU UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI BẮC NINH
Phòng khám đa khoa Thành Đô là một địa chỉ khám chữa bệnh lậu có tiếng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Minh chứng cho điều này là
từ khi thành lập đến nay phòng khám đã điều trị thành công cho không ít người mắc bệnh.

Khi lựa chọn đa khoa Thành Đô là nơi thăm khám lậu sẽ có những thế mạnh như:
Được thăm khám bằng các thiết bị máy móc tân tiến, hiện đại chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Giúp xác định chính xác tác
nhân gây bệnh, vị trí cư trú của khuẩn lậu, giai đoạn phát triển của bệnh. Việc cho kết quả nhanh chóng, chính xác sẽ giúp bác sĩ có
hướng can thiệp kịp thời.
Toàn bộ quá trình làm xét nghiệm để xác định bệnh lậu được trực tiếp các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chẩn đoán
lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm lậu. Nên sẽ không xảy ra bất cứ sơ xuất đáng tiếc nào trong quá trình làm xét nghiệm.
Hiện phòng khám đang áp dụng mô hình thăm khám “một đối một” giúp cho người bệnh có thể gạt bớt được tâm lý e ngại, xấu hổ
khi chia sẻ về tình trạng bệnh. Cung cấp chi tiết những dấu hiệu, triệu chứng của bệnh chi tiết giúp hỗ trợ quá trình điều trị hiệu
quả hơn.
Mọi thủ tục thăm khám bệnh lậu tại đa khoa Thành Đô được diễn ra nhanh chóng, đơn giản và có sự hướng dẫn tận tình của nhân
viên y tế. Để tiết kiệm thời gian bạn có thể đặt lịch hẹn trước qua hệ thống đặt lịch online của phòng khám.
Không chỉ là địa chỉ thăm khám lậu uy tín mà đa khoa Thành Đô còn hỗ trợ điều trị dứt điểm bệnh lậu bằng kỹ thuật phục hồi liên
kết gen DHA. Giúp xác định chính xác vị trí cư trú của khuẩn lậu, ứng dụng công nghệ sinh học gen tiên tiến xâm nhập và loại bỏ
mầm bệnh. Đồng thời tác động làm thay đổi cấu trúc gen của khuẩn lậu, kích thích khả năng miễn dịch của cơ thể, ngăn chặn tình
trạng tái phát nhiều lần.

Trên đây phòng khám đa khoa Thành Đô vừa giúp các bạn có thêm địa chỉ khám chữa bệnh lậu ở Bắc Ninh uy tín tốt nhất hiện
nay. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline: 0865.776.663 hoặc click qua khung chat bên dưới đây để được tư vấn bệnh
miễn phí
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