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Phác dồ diều trị bệnh giang mai tiên tiến hiệu quả
hiện nay
August 20, 2021

Bệnh giang mai có thể xảy ra ở bất kỳ dù là nam hay nữ, nhất là ở những người có thói quen đời sống tình dục phức
tạp. Vậy phác đồ điều trị bệnh giang mai nào hiệu quả nhất hiện nay? Các quý độc giả quan tâm tới vấn đề này thì
đừng nên bỏ lỡ những thông tin cần thiết và hữu ích do các chuyên gia y tế chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

THÔNG TIN VỀ BỆNH GIANG MAI
Trước khi đi vào chi tiết cụ thể phác đồ điều trị bệnh giang mai, người bệnh cần phải nắm được thông tin cơ bản
của bệnh lý giang mai này.
Giang mai là bệnh lý xã hội cực kỳ nguy hiểm và chỉ đứng sau mỗi căn bệnh thế kỷ HIV-AIDS. Bệnh giang mai chủ
yếu lây nhiễm qua con đường tình dục và do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây nên.
Bệnh giang mai diễn biến rất phức tạp, nó xảy ra qua 4 giai đoạn bệnh. Và ở những thời kỳ giai đoạn đầu, bệnh
thường tự động biến không có triệu chứng biến mất mà không cần điều trị. Vì vậy, người bệnh chủ quan sẽ có suy
nghĩ là bệnh đã khỏi và khi phát hiện thì bệnh đã ở trong giai đoạn bệnh nặng.

Giang mai có thể để lại các biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe bệnh nhân. Cụ thể:
- Người bệnh có thể gặp những vấn đề về thần kinh như: đau đầu, đột quỵ, viêm màng não, bị sa sút trí tuệ,...
- Thị lực suy giảm, bị mất phản xạ ánh sáng, thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến trường hợp mù lòa
- Tác động không tốt đến hoạt động của tim, làm phình động mạch và viêm động mạch chủ. Thậm chí còn khiến
người bệnh nguy cơ mắc bệnh hở van tim.
- Có nguy cơ nhiễm HIV khi bệnh lây truyền qua đường tình dục và bộ phận sinh dục lở loét
- Người mẹ mắc bệnh giang mai khi mang thai sẽ có thể truyền bệnh cho thai nhi. Từ đó tăng nguy cơ sảy thai, thai
chết lưu hoặc trẻ sơ sinh sinh ra bị tử vong.
Với những biến chứng nguy hiểm của giang mai, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo người bệnh cần đi khám chữa
bệnh ngay ở giai đoạn đầu, để đạt kết quả cao nhất.

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIANG MAI
Bệnh giang mai ở những giai đoạn đầu bệnh nhẹ nếu người bệnh thực hiện điều trị sớm thì quá trình điều trị bệnh
trở nên đơn giản hơn và bệnh có khả năng khỏi hoàn toàn.
Tuy nhiên, nếu người bệnh không đi chữa, cứ để bệnh chuyển sang các giai đoạn nặng hơn thì tất nhiên việc chữa
trị ngày càng khó khăn và phức tạp hơn.
Và người bệnh có khả năng sẽ chung sống với mầm mệnh suốt phần đời còn lại, thậm chí còn có nguy cơ bị tử
vọng.
Để có thể mang lại kết quả điều trị bệnh hiệu quả cao, các bác sĩ luôn đưa ra một phác đồ điều trị bệnh phù hợp,
và tuân thủ những nguyên tắc. Cụ thể:
• Thực hiện khám lâm sàng để xác định cụ thể tình trạng bệnh
• Tiến hành chỉ định làm các xét nghiệm để chẩn đoán chính xác bệnh
• Kiểm tra kết hợp với bạn tình để điều trị bệnh tận gốc
Sau khi có được kết quả xét nghiệm, bác sĩ lên phác đồ điều trị bệnh phù hợp với tình trạng của người bệnh.

Phác đồ điều trị giang mai khi ở giai đoạn đầu
Khi ở những giai đoạn đầu của bệnh giang mai, bác sĩ sẽ tiến hành tiêm trực tiếp 1 mũi liều thuốc kháng sinh
Penicillin vào vùng bắp của người bệnh. Với liệu trình điều trị này, xoắn khuẩn giang mai có thể bị tiêu diệt tức
khắc.
Bên cạnh đó, để giữ cho nồng độ thuốc diệt khuẩn kéo dài, bác sĩ sẽ dùng thuốc penicillin chậm tiêm. Điển hình
như là Benzathine penicillin, hòa tan ở trong nước.

Phác đồ điều trị giang mai khi ở giai đoạn nặng
Khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, những biến chứng của bệnh bắt đầu xuất hiện. Bởi vậy, phác đồ điều trị
bệnh giang mai cần phải thay đổi để đem lại kết quả khả quan nhất.
Bác sĩ sẽ tiêm thuốc kháng sinh liều cao vào tĩnh mạch người bệnh ít nhất là khoảng 10 ngày. Nếu bệnh nhân bị dị
ứng với thành phần của kháng sinh Penicillin, bác sĩ sẽ thay thế bằng thuốc ceftriaxone với liều dùng tương tự như
Penicillin.
Như vậy, qua phác đồ trên điều trị bệnh giang mai bằng thuốc chúng ta có thể thấy rằng, loại thuốc để điều trị
bệnh giang mai thường là kháng sinh duy nhất 1 loại này, liều lượng sẽ tăng gấp đôi khi bệnh có chiều hướng phát
triển ở giai đoạn nặng hơn. Khi điều trị đủ liều lượng và thực hiện đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ để có được kết quả
tốt nhất. Tuy nhiên, với phác đồ điều trị căn bệnh giang mai này bằng thuốc vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế,
trong đó có những trường hợp xảy ra phản ứng với thuốc vì thế không cho được hiệu quả khi điều trị.

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIANG MAI Ở ĐÂU HIỆU QUẢ
Hiện tại, phòng khám bệnh giang mai đa khoa Thành Đô là phòng khám đa khoa ở Bắc Ninh đang áp dụng liệu
pháp miễn dịch tổng hợp trong phác đồ điều trị bệnh giang mai. Đây là phương pháp y học tiên tiến hiện đại nhất
được các phòng khám bệnh viện lớn áp dụng trong chữa trị bệnh giang mai ở thời điểm hiện tại đem lại hiệu quả
cao, điều trị an toàn với tỉ lệ tái phát bệnh vô cùng thấp.
Phác đồ điều trị bệnh giang mai bằng liệu pháp miễn tổng hợp bao gồm các bước như sau:

1. Chẩn đoán tình trạng của bệnh
Bệnh giang mai có thể được chẩn đoán bằng những phương pháp xét nghiệm sau:
- Xét nghiệm máu: Bước xét nghiệm máu có thể xác nhận sự có mặt của các kháng thể mà cơ thể sản sinh để
chống lại nhiễm trùng. Các kháng thể đó đối với vi khuẩn gây bệnh giang mai vẫn còn nằm trong cơ thể bạn trong
nhiều năm, do đó thực hiện xét nghiệm máu có thể được sử dụng để xác định chính xác nhiễm trùng hiện tại hoặc
trước đây.
- Xét nghiệm dịch não tủy: Nếu khi nghi ngờ bạn bị các biến chứng thần kinh của bệnh giang mai gây nên, bác sĩ
phụ trách điều trị cũng có thể khuyên bạn nên lấy một mẫu dịch não tủy thông qua làm thủ thuật được gọi là thắt
lưng thắt lưng (lấy dịch cột sống)

2. Thực hiện phác đồ điều trị bệnh giang mai
Hiện nay có một phương pháp điều trị bệnh giang mai mang nhiều ưu thế riêng nổi bật và được các chuyên gia y tế
tin tưởng. Đó chính là Liệu pháp miễn dịch tổng hợp đã và đang được áp dụng hiệu quả và độc quyền tại Phòng
khám Thành Đô Bắc Ninh.
Đây là một liệu pháp y học tiên tiến, được giới chuyên gia y học hiện đại phát minh ra nhằm diệt trừ xoắn khuẩn
giang mai Treponema pallidum một cách triệt để nhất, ngăn chặn sự phục hồi của xoắn khuẩn hiệu quả tuyệt đối.
Liệu pháp này là sự kết hợp gen sinh vật điều tiết với khả năng miễn dịch của người bệnh, tác động tổng hợp của
nhân tế bào miễn dịch kháng thể. Từ đó đạt được mục đích tiêu diệt xoắn khuẩn lên đến mức tối đa, thời gian điều
trị ngắn, ngăn ngừa bệnh tái phát lại.
Liệu pháp miễn dịch tổng hợp diệt trừ xoắn khuẩn gây bệnh giang mai qua 4 bước như sau:
Bước 1: xét nghiệm vi khuẩn bằng hệ thống thiết bị tiên tiến, hiện đại
Sử dụng hệ thống thiết bị phân tích sinh học tiên tiến của nước ngoài để kiểm tra, xác định chi tiết nguyên nhân,
tìm vị trí ổ bệnh đang sinh sôi và phát triển.
Việc xét nghiệm bằng hệ thống thiết bị hiện đại đem lại kết quả một cách chẩn đoán chính xác sẽ giúp cho việc
điều trị bệnh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Bước 2: thực hiện khống chế xoắn khuẩn
Liệu pháp miễn dịch tổng hợp sử dụng các tác nhân sinh học để phá vỡ cấu trúc ở bên trong của xoắn khuẩn. Từ
đó ngăn ngừa được sự sinh sôi và phát triển của loại vi khuẩn này.
Bước 3: Tiến hành tiêu diệt mầm bệnh
Sau khi đã xác định được chính xác khu vực ổ bệnh, các bác sĩ sẽ tiến hành đặt thuốc vào khu vực đó. Khi thuốc
đã phát huy tác dụng, các ion thuốc sẽ tác động nhằm loại bỏ chất độc do mầm bệnh sinh ra.
Loại trừ những triệu chứng nguy hiểm của bệnh gây ra, phục hồi lại những cơ quan đã bị tổn hại. Cách dùng thuốc
này mang lại kết quả điều trị hiệu quả cao trong việc diệt trừ tận gốc mầm bệnh giang mai, xoắn khuẩn gây bệnh
không thể gây tái phát trở lại.
Bước 4: Tăng cường hệ miễn dịch cơ thể
Liệu pháp miễn dịch tổng hợp sẽ sử dụng những tác nhân sinh học để đạt cân bằng hệ miễn dịch ở trong cơ thể.
Giúp cho người bệnh được tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa virus bệnh quay trở lại gây bệnh.
Ưu điểm nổi bật hơn phương pháp cũ, truyền thống:
- Giúp chẩn đoán chính xác được nguyên nhân, vị trí vi khuẩn bệnh tồn tại bằng thiết bị tiến tiến
- Sử dụng các tác nhân sinh học để cân bằng miễn dịch của cơ thể.
- Kết hợp với dùng thuốc điều trị bệnh đem lại tôi đa hiệu quả.
- Thời gian điều trị phương pháp ngắn, không gây đau đớn.
- Diệt trừ bệnh tận gốc, không lo tái phát bệnh trở lại.

3. Hoàn tất phác đồ điều trị bệnh giang mai
Một khi bạn đã hoàn tất quá trình điều trị, sử dụng kèm thuốc kháng sinh kết hợp với phương pháp kỹ thuật miễn
dịch tự cân bằng sẽ diệt tối đa vi khuẩn gây bệnh giang mai được tận gốc và giúp ngăn ngừa bất kỳ vấn đề nảy sinh
không mong muốn nào xảy ra sau đó. Nhưng điều quan trọng hơn hết là phải hiểu rằng việc điều trị rất khó có thể
làm đảo ngược lại hoặc hồi phục được những tổn thương lúc trước đây do bệnh gây nên.
Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh là cơ sở tự hào áp dụng thành công liệu pháp miễn dịch tổng hợp trong điều trị
hiệu quả bệnh giang mai. Hàng năm, phòng khám Thành Đô đã giúp hàng ngàn ca nhiễm xoắn khuẩn giang mai lấy
lại được tự tin cho chính mình, và cho đến nay hầu như chưa có ca nào có dấu hiệu tái phát lại. Vậy nên, đây chính
là phương pháp y học được xem như có hiệu quả mang tính tuyệt đối.
Một số lưu ý cần thiết khi áp dụng phác đồ điều trị bệnh giang mai hiện đại:
- Thực hiện các bước xét nghiệm máu hoặc thực hiện những xét nghiệm cần thiết khác để đảm bảo rằng thuốc
đang điều trị đang mang lại hiệu quả đúng như mong đợi và cơ thể của bạn có thể đáp ứng với lượng thuốc đang
được sử dụng điều trị.
- Thuyết phục bạn tình cùng kết hợp điều trị để đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Bạn có thể được thực hiện xét
nghiệm test HIV để kiểm tra xem bạn có nguy cơ mắc phải căn bệnh HIV hay không
- Không nên quan hệ tình dục cho đến khi việc điều trị bệnh được hoàn thành và các kết quả xét nghiệm máu cho
thấy xoắn khuẩn giang mai đã được khống chế thành công hoàn toàn. Và hãy nhớ rằng việc điều trị đã thành công
và không có nghĩa là bạn sẽ không thể bị nhiễm bệnh giang mai lần nữa hoặc lây lan nó ngay sau đó. Cách duy nhất
để làm tốt tránh được điều đó là không nên tình dục không có biện pháp an toàn. Khi bạn quan hệ tình dục, nên
luôn sử dụng bao cao su giúp hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm giang mai và các loại bệnh xã hội nguy hiểm
khác.
Trên đây là những thông tin phòng khám chia sẻ đến bạn và các quý độc giả về phác đồ điều trị bệnh giang mai
hiệu quả nhất hiện nay. Hy vọng rằng bạn đọc đã có được những thông tin bổ ích cần tìm kiếm. Nếu còn những
thắc mắc chưa thể giải đáp, các bạn có thể liên hệ theo số tư vấn hotline 0865.776.663 hoặc nhấn vào ô KHUNG
CHAT để được các chuyên gia của phòng khám tư vấn, giải đáp trực tuyến miễn phí.
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