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Phác đồ điều trị bệnh giang mai (syphilis) chuẩn
xác nhất hiện nay
August 20, 2021

Để chữa bệnh giang mai hiệu quả kế bên việc phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh và điều trị kịp thời thì bệnh nhân còn phải
tuân theo phác đồ điều trị bệnh giang mai của bác sĩ. Vậy với các phác đồ điều trị bệnh giang mai nào? Đâu là phác đồ điều trị
bệnh giang mai hiệu mai hiệu quả? Hãy cùng 24hsuckhoe tìm hiểu qua bài viết sau đây

BỆNH GIANG MAI LÀ GÌ?
Giang mai là dạng bệnh nhiễm khuẩn do một loại xoắn khuẩn tên Treponema Pallidum gây ra. Tương tự như HIV, giang mai cũng
có thể lây truyền qua những con đường như đường máu hay đường tình dục. Khi quan hệ không sử dụng các biện pháp bảo vệ sẽ
tạo điều kiện cho vi khuẩn giang mai xâm nhập trực tiếp vào cơ thể.
Ngoài ra, sự tiếp xúc với dịch tiết từ các vết xước trên da hay niêm mạc tổn thương do giang mai cũng là một con đường lây
nhiễm bệnh.
Thai nhi có thể bị lây truyền bệnh của mẹ từ tháng thứ 4 của thai kỳ trở đi, khi xoắn khuẩn giang mai qua dây rốn xâm nhập máu
bào thai.
Theo thống kê cho thấy, phụ nữ có tỉ lệ cao mắc các bệnh tình dục hơn so với nam giới bởi cấu tạo dạng mở của bộ phận sinh
dục nữ. Cũng chính vì vậy mà nếu không được điều trị kịp thời, bệnh ở nữ giới có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng
như phát ban ngoài da, đau nhức cơ xương, viêm loét bộ phận sinh dục và thậm chí ảnh hưởng đến cả nội tạng.

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH GIANG MAI VÀ TRIỆU TRỨNG ĐI KÈM
Bệnh thường sẽ trải qua thời gian ủ bệnh và phát bệnh trong vòng 90 ngày, được chia thành 3 giai đoạn.

Bệnh giang mai giai đoạn 1:
Trong khoảng 3 tuần đầu tiên là thời gian ủ bệnh. Qua khoảng thời gian này, cơ thể người bệnh sẽ bắt đầu có những triệu chứng
đầu tiên của săng và hạch. Vị trí thường gặp nhất của bệnh là ở niêm mạc sinh dục.
✓ Đây là một vết trợt nông, không có gờ nổi cao, có thể là hình bầu dục hoặc hình tròn với kích thường từ 0,5 - 2 cm, đáy săng có
màu đỏ tươi, bóp không đau và có nền cứng (nên còn được gọi là săng cứng).
✓ Săng giang mai thường thấy ở môi lớn, môi bé hoặc mép âm hộ đối với nữ giới và ở bìu, quy đầu, miệng sáo hoặc dương vật đối
với nam giới.
✓ Sau khi có săng khoảng từ 5 - 6 ngày sẽ bắt đầu xuất hiện hạch. Hạch sưng to xuất hiện thành chùm ở vùng bẹn, trong đó có
hạch chúa là một hạch to nhất.

Bệnh giang mai giai đoạn 2:

Đây là giai đoạn khi mà bạn bắt đầu nhiễm bệnh. Giai đoạn này thường diễn ra sau khi có săng khoảng 45 ngày và có thể kéo dài
trong 2 - 3 năm. Lúc này, người bệnh sẽ thấy các dấu hiệu trở nên nghiêm trọng hơn.
✓ Những vùng có vết sần bắt đầu hình thành và còn có hiện tượng nhiễm trùng.
✓ Có thể xuất hiện tình trạng lở loét ở những phần da bị viêm loét và phỏng nước vùng da niêm mạc gây nguy hiểm. Không
những thế, vết thương nổi mủ và ngày càng lan rộng do những phần da xung quanh bị tổn thương.
✓ Người bệnh sẽ gặp phải những bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày do hiện tượng nổi mủ và cảm giác ngứa ngáy khó
chịu.

Bệnh giang mai giai đoạn 3:
Bệnh diễn tiến nặng nhất khi ở giai đoạn này. Không chỉ riêng bộ phận cơ quan sinh dục phải chịu tổn thương mà các bộ phận
khác của cơ thể như cơ bắp, gan và tim cũng bắt đầu bị tấn công. Thậm chí, khi bệnh tấn công lên não sẽ gây ảnh hưởng trực
tiếp đến hệ thần kinh trung ương và dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

BỆNH GIANG MAI LÂY QUA ĐƯỜNG NÀO?
Xoắn khuẩn giang mai thường có nhiều trong các tổn thương (săng, mảng niêm mạc, hạch…), bệnh rất dễ lây lan qua đường tình
dục không an toàn. Các chuyên gia khẳng định, giang mai có thể lây nhiễm qua các đường sau:
♦ Quan hệ tình dục: Có đến trên 95% người mắc giang mai là do lây nhiễm qua đường tình dục không an toàn với người mắc
bệnh giang mai.
♦ Viêm nhiễm gián tiếp: Tuy là trường hợp hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp nhiễm giang mai gián tiếp.
♦ Đường máu: Lây nhiễm qua đường máu do truyền máu hoặc dùng chung kim tiêm là cách truyền bệnh nhanh nhất và nguy
hiểm nhất.
♦ Nhiễm trùng nhau thai: Giang mai có thể truyền nhiễm từ mẹ sang thai nhi thông qua nhau thai trong 4 tháng đầu thai kỳ, gây
nhiễm trùng bào thai, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chết lưu.
♦ Nhiễm trùng đường sinh: Trẻ sơ sinh có thể nhiễm giang mai từ mẹ khi chui qua đường sinh nở tự nhiên.

Phác đồ điều trị bệnh giang mai
Nguyên tắc điều trị:
Bệnh giang cần tiến hành điều trị càng sớm càng phải chăng để giảm thiểu những biến chứng hiểm nguy của .
Tuy vào tình trạng bệnh , dùng phác đồ điều trị bệnh giang mai thích hợp.
Tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định của thầy thuốc, không tự ý từ bỏ hay đứt quãng liệu trình điều trị.
Khuyến khích bạn tình cùng điều trị nhằm tránh hiện tượng tái nhiễm bệnh sau điều trị.
Sau điều trị tái khám định kỳ để kiên cố bệnh đã được chữa khỏi triệt để.
Tính cho đến thời khắc hiện giờ bệnh giang mai thường được điều trị với những phác đồ điều trị bệnh giang mai cụ thể như sau:

Phác đồ điều trị bệnh giang mai cổ điển
Đây là phác đồ điều trị giang mai trong khoảng thời xa xưa, với hồ hết độc tố mang thể gây biến chứng thậm chí tử vong cho
người mắc bệnh. Ngoài ra bí quyết này vẫn được ứng dụng do thời điểm bây giờ chưa hề với cách thức nào hiện đại hơn phác đồ
điều trị giang mai này.
Thời kì điều trị bệnh giang mai theo phác đồ điều trị giang mai cổ điển khá lâu(khoảng vài năm), hiệu quả chữa trị bệnh rẻ và
nguy cơ biến chứng cao , do vậy bây giờ cách thức này hiện giờ đã ko còn được tiêu dùng.

Phác đồ điều trị bệnh giang mai truyền thống
Dùng thuốc kháng sinh vẫn là cách thức hay được ứng dụng và chữa trị bệnh giang mai hiện nay. Ngoài ra thuốc chữa bệnh giang
mai chỉ phát huy tác dụng rẻ nhất khi bệnh được phát hiện sớm(giai đoạn cỗ ván giang mai là phải chăng nhất) và tiến hành chữa
trị kịp thời.
Điều trị bệnh giang mai bằng thuốc là bí quyết thuần tuý, dễ thực hiện tiết kiệm được thời gian và giá bán chữa bệnh giang mai.
Nhưng hiệu quả chữa trị phải chăng, thường hiệu quả chỉ trong công đoạn đầu của giang mai và ko với tác dụng khi bệnh đã
chuyển sang giai đoạn cuối.

Phác đồ điều trị giang mai hiện đại tại phòng khám đa khoa Thành Đô
Hiện giờ, phòng khám bệnh xã hội Thành Đô là phòng khám đa khoa ở Bắc Ninh đang vận dụng cách miễn nhiễm thăng bằng
trong điều trị bệnh giang mai. Đây là phương pháp tiên tiến tiên tiến nhất được vận dụng trong chữa trị bệnh giang mai ở thời
điểm hiện tại cho hiệu quả cao, an toàn có tỉ lệ tái phát bệnh vô cùng rẻ.
Phác đồ điều trị giang mai bằng cách miễn dịch tự thăng bằng bao gồm những bước như sau:

Chẩn đoán hiện trạng bệnh
Bệnh giang mai mang thể được chẩn đoán bằng những xét cách xét nghiệm sau:
Xét nghiệm máu: xét nghiệm máu mang thể xác nhận sự có mặt của các kháng thể mà cơ thể sản xuất để chống lại nhiễm trùng.
Những kháng thể đối có vi khuẩn gây bệnh giang mai vẫn còn trong cơ thể bạn trong phổ biến năm, cho nên xét nghiệm máu với
thể được sử dụng để xác định nhiễm trùng bây giờ hoặc trước đây.
Xét nghiệm dịch não tủy: giả dụ nghi ngờ bạn bị những biến chứng tâm thần của bệnh giang mai, bác sĩ của bạn cũng với thể
khuyên bạn nên lấy một dòng dịch não tủy phê chuẩn thủ thuật được gọi là thắt lưng thắt lưng (cột sống)

Tiến hành phác đồ điều trị giang mai
Khi được chẩn đoán và điều trị trong giai đoạn đầu, điều trị bệnh giang mai sẽ cho hiệu quả cao nhất. Việc điều trị được khuyến
cáo ở hầu hết các công đoạn của bệnh này là thuốc kháng sinh penicillin. Thuốc kháng sinh với thể ngăn chặn và khống chế sự
phát triển của xoắn khuẩn giang mai. Nếu như bạn bị dị ứng có penicillin, bác sĩ sẽ dùng 1 kháng sinh khác. Giả dụ bạn bị nhiễm
bệnh dưới 1 năm, bạn chỉ cần tiêm 1 mũi kháng sinh. Nhưng bạn mang thể cần thêm liều ví như bạn bị bệnh giang mai trong hơn
một năm.
Phác đồ điều trị giang mai đối mang nữ giới có thai: penicillin là phương pháp điều trị độc nhất được khuyến cáo đối với nữ giới
với thai bị bệnh giang mai. Phụ nữ bị dị ứng với penicillin với thể trải qua giai đoạn khiến cho giảm sự mẫn cảm rồi mang thể cho
phép họ tiêu dùng kháng sinh.
Phác đồ điều trị giang mai đối với trẻ lọt lòng: trẻ lọt lòng bị mắc bệnh giang mai cũng được điều trị bằng kháng sinh. Ngoài ra
liều thuốc sẽ được tiêu dùng ở mức độ nhẹ hơn.
Ko nên dùng thuốc bán tự do ngoài thị trường hoặc các biện pháp điều trị tại nhà để chữa trị bệnh giang mai. Chỉ với phác đồ
điều trị bệnh giang mai được xây dựng dựa theo trạng thái bệnh và sức khỏe của người bệnh mới mang thể cho hiệu quả điều trị
bệnh hiệu quả nhất.
Ngày trước nhất bạn được điều trị, bạn với thể sẽ phải chịu chứa một số bức xúc phụ được gọi là giận dữ jarisch-herxheimer.
Biểu hiện và triệu chứng bao gồm sốt, ớn lạnh, buồn nôn, đau nhức và nhức đầu. Phản ứng này thường ko kéo dài quá một ngày.

Hoàn thành phác đồ điều trị bệnh giang mai
Một khi bạn đã hoàn thành việc điều trị, dùng thuốc kháng sinh kết hợp với khoa học miễn dịch tự thăng bằng sẽ diệt vi khuẩn
gây bệnh giang mai tận gốc và ngăn dự phòng bất kỳ vấn đề nảy sinh nào xảy ra sau đấy. Nhưng điều quan yếu là phải hiểu rằng
việc điều trị rất khó mang thể khiến cho đảo ngược hoặc hồi phục được những thương tổn trước đây do bệnh gây ra.
1 số lưu ý lúc áp dụng phác đồ điều trị bệnh giang mai hiện đại:
Thực hiện những xét nghiệm máu hoặc thực hành các xét nghiệm cần thiết khác để đảm bảo rằng thuốc điều trị đang đem đến
hiệu quả đúng như đợi mong và thân thể bạn với thể đáp ứng với lượng thuốc đang được tiêu dùng.
Thuyết phục bạn tình hài hòa điều trị để đạt hiệu quả cao nhất. Bạn có thể được thực hành xét nghiệm hiv để kiểm tra xem bạn
với nguy cơ bị lây nhiễm bệnh hiv hay không.
Không quan hệ tình dục cho đến khi việc điều trị được hoàn thành và các xét nghiệm máu cho thấy xoắn khuẩn giang mai đã
được khống chế thành công. Và hãy nhớ rằng việc điều trị ko có tức thị bạn chẳng thể bị bệnh giang mai lần nữa hoặc lây lan nó
sau ấy. Cách thức độc nhất để làm cho điều đó là tránh dục tình không an toàn. Khi bạn quan hệ tình dục, luôn luôn dùng bao cao
su hạn chế tối đa trạng thái lây truyền giang mai và các dòng bệnh xã hội.
Trên đây là bài viết về: " Phác đồ điều trị bệnh giang mai hiệu quả mới nhất hiện nay". Nếu bạn còn những câu hỏi thắc mắc cần
giải đáp hãy liên hệ với các chuyên gia tư vấn qua khung chat tư vấn bên dưới đây để được tư vấn bệnh miễn phí.
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