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Viêm cổ tử cung nặng: Dấu hiệu nhận biết và cách
điều trị
August 20, 2021

Viêm cổ tử cung là bệnh lý nguy hiểm xảy ra ở tử cung, đây là bệnh lý viêm nhiễm nặng nề có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe
và khả năng sinh sản của người bệnh. Đặc biệt là viêm cổ tử cung nặng. Cùng tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng, tác hại và cách
điều trị bệnh lý này với chúng tôi qua bài viết này.

BỆNH VIÊM CỔ TỬ CUNG NẶNG LÀ GÌ?
Cổ tử cung dài khoảng 5cm, nằm giữa tử cung và âm đạo. Viêm cổ tử cung nặng là tình trạng viêm nhiễm xảy ra xung quanh tử
cung hoặc ở trên cổ tử cung do vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng gây ra. Đây là bệnh phụ khoa phổ biến và rất nguy hiểm.
Thường là biến chứng của một số bệnh lây qua đường sinh dục không được điều trị dứt điểm.

NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM CỔ TỬ CUNG NẶNG
Hầu hết các trường hợp viêm nhiễm tại cổ tử cung là do nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục. Dưới đây là các nguyên nhân chính
gây ra bệnh

GIAO HỢP KHÔNG AN TOÀN
Viêm cổ tử cung thường xuất phát từ thói quen sinh hoạt tình dục không an toàn, chẳng hạn như:
Không sử dụng bao cao su: làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, nhiễm khuẩn và các virus lây truyền qua đường tình dục.
Giao hợp tình dục không an toàn: gây tổn thương ở tử cung, tạo điều kiện cho viêm nhiễm phát triển.
Quan hệ tình dục với người đang bị bệnh xã hội: như bệnh lậu, bệnh giang mai, bệnh mụn rộp sinh dục hay sùi mào gà.

BIẾN CHỨNG CỦA VIÊM ÂM ĐẠO
Viêm nhiễm âm đạo mà không được điều trị kịp thời sẽ gây ra viêm nhiễm tại cổ tử cung. Nguyên nhân là vi khuẩn, nấm hay ký
sinh trùng dễ dàng tấn công từ âm đạo lên cổ tử cung và gây ra viêm nhiễm.
Để phòng ngừa nguy cơ này chị em nên điều trị triệt để viêm nhiễm tại âm đạo; vệ sinh sạch sẽ âm đạo sau quan hệ tình dục;
thay băng vệ sinh thường xuyên sau 4 tiếng trong ngày đèn đỏ; lựa chọn quần lót mềm, thấm hút tốt.

DỊ ỨNG HÓA CHẤT
Một số dung dịch vệ sinh cá nhân, bao cao su hay chất diệt tinh trùng không rõ nguồn gốc, lạm dụng hoặc dùng không đúng cách
sẽ khiến âm đạo bị dị ứng và có khả năng gây viêm cổ tử cung.
Vì thế để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm nên sử dụng dung dịch vệ sinh có độ ph phù hợp, không lạm dụng các dung dịch tẩy rửa
không rõ nguồn gốc. Lựa chọn loại dung dịch vệ sinh phù hợp với cơ địa để tránh dị ứng.

NẠO PHÁ THAI

Những bệnh nhân có tiền sử nạo phá thai thường có nguy cơ bị viêm cổ tử cung cao hơn những phụ nữ chưa từng nạo phá thai.
Nhất là những trường hợp nạo phá thai không an toàn , chăm sóc sau phá thai không tốt cũng đều làm gia tăng nguy cơ viêm
nhiễm tại tử cung.
Nạo phá thai không an toàn hoặc phá thai nhiều lần sẽ khiến cổ tử cung bị bào mòn, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập qua âm đạo để
tấn công lên tử cung và gây viêm nhiễm tại khu vực này. Chính vì thế các chuyên gia luôn nhắc nhở người bệnh nên lựa chọn
những địa chỉ y tế chuyên khoa uy tín để thực hiện nạo phá thai an toàn.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VIÊM CỔ TỬ CUNG NẶNG
Thông thường viêm cổ tử cung nhẹ sẽ không có dấu hiệu và triệu chứng, chỉ vô tình phát hiện khi bệnh nhân đi khám sức khỏe
định kỳ. Tuy nhiên khi viêm cổ tử cung ở mức độ nặng bệnh nhân sẽ có một số triệu chứng bệnh sau đây:
Âm đạo tiết ra nhiều dịch tiết bất thường. Dịch tiết âm đạo có màu bất thường như màu vàng, trắng đục hoặc màu xám nhạt
Cảm giác đau đớn khi giao hợp tình dục. Đau hoặc ngứa ngáy ở âm đạo.
Đau buốt khi tiểu tiện.
Chảy máu ngoài chu kỳ kinh nguyệt.
Chảy máu âm đạo khi giao hợp mà không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.

BIẾN CHỨNG VIÊM CỔ TỬ CUNG NẶNG
Các bác cho biết viêm cổ tử cung nặng là bệnh lý nguy hiểm vì tiềm ẩn nhiều tác hại đến sức khỏe cũng như khả năng sinh sản
của người bệnh. Dưới đây là một số tác hại của bệnh:
Viêm cổ tử cung có thể biến chứng thành ung thư cổ tử cung: nếu không được điều trị dứt điểm bệnh sẽ tạo điều kiện thuận
lợi cho những tế bào ung thư phát triển, gây viêm nhiễm nặng nề và biến chứng thành ung thư cổ tử cung.
Gia tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm khác: vi khuẩn hay tác nhân gây hại tại cổ tử cung có thể lây lan đến nhiều bộ phận
sinh dục quan trọng khác như gây viêm lộ tuyến tử cung, viêm niêm mạc cổ tử cung, viêm loét cổ tử cung, viêm vòi trứng hay viêm
buồng trứng…gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của người bệnh.
Gây vô sinh hiếm muộn: như trên đã phân tích bệnh viêm nhiễm tại cổ tử cung có thể gây viêm tắc vòi trứng, viêm buồng trứng,
làm cho vùng kín liên tục tiết ra khí hư bất thường…điều này gây cản trở cho trứng gặp tinh trùng, từ đó gây vô sinh hiếm muộn.
Ảnh hưởng hoạt động tình dục: viêm cổ tử cung nặng khiến bệnh nhân đau rát và ra máu khi quan hệ tình dục. Lâu dài khiến
người bệnh luôn cảm thấy e ngại khi gần gũi với bạn tình, thậm chí là sợ quan hệ tình dục. Việc này kéo dài sẽ gây suy giảm ham
muốn tình dục.

CÁCH CHỮA VIÊM CỔ TỬ CUNG NẶNG
Đối với bệnh viêm cổ tử cung nặng các bác sĩ khuyên chị em nên thăm khám tại những địa chỉ y tế chuyên khoa uy tín. Thực hiện
các xét nghiệm theo chỉ định, khi có kết quả bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.
Hiện nay bác sĩ đều đánh giá cao hiệu quả của phương pháp silk lander trong điều trị viêm cổ tử cung. Đây là phương pháp diệt
khuẩn hiện đại bằng oxy gen công nghệ cao. Tận dụng áp lực từ máy khí dung để làm sạch sâu bên trong khoang âm đạo. Chỉ
trong vài giây đến vài phút máy khí dung sẽ làm sạch sâu toàn bộ khoang trong âm đạo. Loại bỏ gần như 100% vi khuẩn, nấm, ký
sinh trùng gây ra bệnh mà không chừa một góc cạnh nào.
Kế đến dùng các loại thuốc đặc trị để nâng cao hiệu quả đào thải độc tố, tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Lập lại miễn dịch
vùng kín, ngăn ngừa tái phát bệnh hiệu quả.
Đây là phương pháp điều trị hiệu quả được chuyên gia tin dùng vì có những ưu điểm lớn:
Tiêu diệt tận gốc các tác nhân gây bệnh.
Điều trị thân thiện, an toàn với sinh lý vùng kín.
Hồi phục nhanh chóng các tế bào tổn thương viêm nhiễm.
Thời gian điều trị nhanh, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của người bệnh.

ĐỊA CHỈ ĐIỀU TRỊ VIÊM CỔ TỬ CUNG NẶNG
Không chỉ là phòng khám đi đầu triển khai các phương pháp điều trị hiệu quả, phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh còn được
biết đến là một cơ sở chuyên khoa uy tín, với nhiều thế mạnh nổi bật trong thăm khám và điều trị bệnh lý viêm nhiễm vùng kín.
Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân là các bác sĩ chuyên khoa giỏi, với nhiều năm kinh nghiệm trong thăm khám bệnh. Bác sĩ tư vấn lộ
trình điều trị phù hợp với từng thể trạng., hướng dẫn cách chăm sóc vệ sinh vùng kín để cơ thể nhanh hồi phục sức khỏe.
Hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại , các thiết bị mới được nhập khẩu từ những nước có nền y học phát triển. Đảm bảo mang
đến các kết quả xét nghiệm, thăm khám bệnh chính xác, phục vụ điều trị bệnh đạt hiệu quả.
Phòng khám làm việc vào tất cả các ngày trong tuần nên khách hàng dễ dàng sắp xếp thời gian thăm khám và điều trị bệnh mà không
ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc.

Điều trị tại đây bệnh nhân cũng yên tâm vì luôn được thông báo rõ ràng, minh bạch các khoản thu phí điều trị. Không xảy ra tình
trạng thu phí mập mờ không rõ bệnh.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng bệnh nhân đã hiểu rõ về bệnh viêm cổ tử cung nặng . Nếu bạn còn những câu hỏi cần giải
đáp hãy liên hệ với các chuyên gia phụ khoa qua khung chat để được tư vấn phụ khoa miễn phí.
Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về bệnh, nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Hotline: 0865.776.663
hoặc tìm đến địa chỉ phòng khám tại Số 248 - Trần Hưng Đạo - Tiền An - TP Bắc Ninh, để được tư vấn kịp thời
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