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Phác đồ điều trị bệnh lậu hiệu quả chính xác nhanh
chóng
August 20, 2021

Bệnh lậu là một căn bệnh xã hội nguy hiểm mà cả nam và nữ giới đều có khả năng mắc phải. Để nhanh khỏi bệnh
thì bạn cần tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Vậy phác đồ điều trị bệnh lậu như thế nào? Câu trả lời sẽ được
chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

BỆNH LẬU LÀ GÌ?
Trước khi tìm hiểu về phác đồ điều trị bệnh lậu bạn nên biết bệnh lậu là gì? Bệnh lậu là căn bệnh lây qua đường
tình dục do khuẩn Neisseria gonorrhoeae hay gonococcus gây ra. Căn bệnh này thường gặp ở nam nữ giới trong
độ tuổi sinh sản.
Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh. Bên cạnh đó bệnh cũng
có thể lây truyền từ mẹ sang con, lây gián tiếp khi dùng chung đồ cá nhân, tiếp xúc với vết thương hở của người
bệnh.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH LẬU
Bệnh lậu có những biểu hiện rõ ràng và dễ nhận biết như:
-Đối với nữ giới: Đau bụng dưới, tiểu buốt, niệu đạo sưng, chảy mủ, tăng tiết dịch âm đạo, vùng kín có mùi hôi khó
chịu.
-Đối với nam giới: Tiểu buốt và đau, tiểu rắt, tiểu nhiều, ngứa ngáy niệu đạo, dương vật chảy mủ hôi, có màu trắng
đục, vàng xanh,…mủ chảy nhiều vào sáng sớm khi mới thức dậy. Đau khi xuất tinh, đau tinh hoàn, đau bìu.
Nếu bệnh lậu không được phát hiện sớm thì bệnh sẽ phát triển sang giai đoạn mãn tính. Bệnh sẽ gây ra nhiều biến
chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí là gây vô sinh – hiếm muộn, ung thư.

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU NHƯ THẾ NÀO?
Bệnh lậu là căn bệnh xã hội khá nguy hiểm nhưng có thể chữa được nếu người bệnh chữa bệnh sớm và tuân theo
phác đồ điều trị bệnh lậu của bác sĩ. Đầu tiên người bệnh cần tuân theo các nguyên tắc khám chữa bệnh sau:
- Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần thực hiện thăm khám, làm xét nghiệm để chẩn đoán sự hiện diện của
khuẩn lậu.
- Tiến hành thực hiện các xét nghiệm kiểm tra sàng lọc những bệnh lý lây qua đường sinh dục khác.
- Bạn tình cũng nên thăm khám điều trị để tránh nguy cơ bệnh tái phát.
- Bác sĩ sẽ tư vấn các phương pháp có thể sử dụng để điều trị bệnh, khả năng bệnh được điều trị khỏi, ưu điểm khi
điều trị bệnh.
- Sau khi thăm khám, xét nghiệm, tùy theo mức độ bệnh bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị bệnh lậu phù hợp, hiệu
quả.

Phác đồ điều trị bệnh lậu bằng thuốc
Phác đồ điều trị bệnh lậu nội khoa bằng thuốc được chỉ định cho những trường hợp bị lậu cấp tính, bệnh chưa có
nhiều triệu chứng phức tạp. Bác sĩ sẽ kê đơn những loại thuốc kháng sinh để giúp kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn
lậu có hại trong cơ thể.
Khi điều trị bệnh lậu bằng thuốc bệnh nhân cần tuân theo chỉ định cũng như hướng dẫn của bác sĩ khi dùng thuốc
thì mới hiệu quả. Không được tự ý dừng thuốc ngay cả khi bệnh có dấu hiệu thuyên giảm. Tuyệt đối không tự ý
mua thuốc về sử dụng để tránh tác dụng phụ, bệnh phát triển nặng hơn.
Nếu phác đồ điều trị bệnh lậu bằng thuốc không hiệu quả thì bạn nên chuyển sang điều trị bằng phương pháp
ngoại khoa kết hợp uống thuốc hỗ trợ.

Phác đồ điều trị bệnh lậu bằng phương pháp ngoại khoa
Đối với trường hợp bệnh lậu mãn tính, các triệu chứng nặng, xuất hiện biến chứng thì phải áp dụng phương pháp
ngoại khoa để điều trị bệnh. Phương pháp ngoại khoa hiện đại sẽ giúp loại bỏ tận gốc khuẩn lậu.
Với sự phát triển của y học hiện đại, các phương pháp ngoại khoa điều trị lậu đã có những bước tiến vượt trội.
Trong đó nổi bật hơn cả là kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA.
Kỹ thuật DHA đã khắc phục được những hạn chế của các phương pháp truyền thống. Kể từ khi áp dụng phương
pháp này bệnh lậu đã được điều trị khỏi toàn diện với những đặc điểm sau.
1. Chẩn đoán khoa học, chính xác, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh
Kỹ thuật phục hồi gen liên kết dựa trên kinh nghiệm lâm sàng biện chức kết hợp với phương pháp điều trị công
nghệ di truyền. Điều trị phù hợp với đặc tính của khuẩn lậu, xác định chính xác vùng bệnh, hạn chế thiếu sót của
kỹ thuật truyền thống.
2. Kiểm nghiệm chuyên nghiệp, tiêu diệt tác nhân gây bệnh
Sử dụng các thiết bị kiểm nghiệm khoa học, công nghệ cao để phân tích, kiểm tra định tính, định lượng, mức độ
gây hại của khuẩn lậu, khả năng viêm nhiễm chéo. Từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp, hiệu quả cao.
3. Ức chế tế bào lậu, ngăn ngừa bệnh tái phát
Dựa vào những đặc tính của khuẩn lậu, thực hiện ức chế chuỗi chuyển hóa gen tế bào. Tiêu diệt khuẩn lậu, ngăn
chặn khả năng tái phát của khuẩn lậu và ngăn ngừa khuẩn lậu tăng sinh, phát triển, hạn chế bệnh tái phát.
4. Điều trị hiệu quả bệnh
Kỹ thuật DHA kết hợp với tinh hoa y học cổ truyền để điều trị cùng lúc nhiều tổn thương. Tiến hành điều trị một
cách có hệ thống, điều trị toàn diện ổ viêm nhiễm. Đồng thời điều chỉnh chức năng miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ
phục hồi chức năng các cơ quan nhanh chóng.
Ưu điểm:
So với những phương pháp truyền thống, kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA được đánh giá cao hơn với nhiều ưu
điểm vượt trội như:
-Điều trị bệnh an toàn, không đau đớn, không tác dụng phụ, hạn chế chảy máu, không ảnh hưởng đến các cơ quan
khác.
-Thời gian chữa bệnh ngắn, nếu sức khỏe ổn định sẽ được ra về ngay, không phải nằm lưu trú, không ảnh hưởng
đến công việc.
-Vết thương nhỏ, hồi phục nhanh, không để lại sẹo, không viêm nhiễm, biến chứng.
-Điều trị toàn diện cả trong lẫn ngoài, hiệu quả cao.

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU Ở ĐÂU?
Địa chỉ y tế có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của phác đồ điều trị bệnh lậu. Chính vì vậy, bạn nên đến những
cơ sở y tế uy tín để khám chữa bệnh an toàn với chi phí hợp lý.
Tại Bắc Ninh, phòng khám đa khoa Thành Đô đang là địa chỉ khám chữa bệnh xã hội uy tín được đông đảo người
bệnh tin tưởng tìm đến. Phòng khám có phác đồ điều trị bệnh lậu chuẩn y tế. Với thành công trong việc áp dụng
kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA, phòng khám đã giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh lậu, tự tin trong cuộc
sống.
Bệnh nhân áp dụng phác đồ điều trị bệnh lậu của Đa khoa Thành Đô đều nhận được kết quả tích cực. Bởi:

Phòng khám có đội ngũ y bác sĩ cao
Quá trình khám chữa bệnh lậu được bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội giỏi, kinh nghiệm lâu năm thực hiện và giám
sát. Sau khi thăm khám, tùy từng tình trạng bệnh bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp.

Hệ thống máy móc hiện đại
Phác đồ điều trị bệnh lậu bằng phương pháp ngoại khoa được hỗ trợ bởi hệ thống máy móc y tế tiến tiến. Tất cả
được nhập khẩu từ Anh, Đức, Hàn Quốc,…được kiểm định chất lượng kỹ thuật, được bảo dưỡng thường xuyên.
Đảm bảo khám chữa bệnh nhanh chóng, chính xác.

Chi phí khám chữa công khai, hợp lý
Là một đơn vị uy tín được Sở y tế tỉnh cấp phép và giám sát mọi hoạt động. Đến đây bệnh nhân có thể yên tâm về
chi phí. Mọi chi phí thăm khám, xét nghiệm, điều trị đều được công khai minh bạch, niêm yết theo quy định. Cam
kết không chém giá, không nhận phong bì.
Bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn chi phí trước khi khám chữa bệnh. Đặc biệt, khi đặt lịch khám online trước với bác
sĩ bạn sẽ nhận được gói khám bệnh xã hội 320K (giá gốc 845K) với nhiều hạng mục kiểm tra đa dạng.

Chất lượng dịch vụ tốt
Phòng khám xây dựng mô hình y tế xanh, đầy đủ tiện nghi, thông thoáng, sạch sẽ để bệnh nhân thoải mái khám
chữa bệnh.
Dịch vụ y tế tốt, nhân viên y tế nhiệt tình, chu đáo, hỗ trợ bệnh nhân hết mình. Dịch vụ tư vấn sức khỏe online
hoạt động 24/24, miễn phí giúp bệnh nhân giải đáp thắc mắc và đặt lịch khám nhanh chóng.
Thủ tục được rút gọn, mô hình khám chữa 1 bệnh nhân 1 bác sĩ, đảm bảo tính riêng tư, tiết kiệm thời gian cho
người bệnh.
Thời gian khám chữa bệnh linh hoạt, làm việc ngoài giờ hành chính, cuối tuần, ngày lễ từ 8h – 20h tất cả các ngày.
Bệnh lậu là căn bệnh nhạy cảm, phòng khám cam kết bảo mật thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh lý của người bệnh.
Địa chỉ: số 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh.
Trên đây là những thông tin có liên quan đến phác đồ điều trị bệnh lậu. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích
được cho bệnh nhân. Nếu còn điều gì thắc mắc vần tư vấn vui lòng liên hệ hotline 0865.776.663 để được hỗ trợ kịp
thời.
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