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8 Dấu hiệu nhận biết viêm lộ tuyến dộ 1 và cách
chữa trị
August 20, 2021

Theo thống kê có đến trên 80% chị em trong độ tuổi sinh sản bị mắc bệnh viêm lộ tuyến. Bệnh được chia làm
nhiều cấp độ khác nhau trong đó độ 1 là giai đoạn đầu của bệnh. Viêm lộ tuyến độ 1 được xem là thời điểm “vàng”
giúp chữa dứt điểm. Do mới bị mắc bệnh nên diện tích viêm nhiễm vẫn chưa cao. Cùng tìm hiểu viêm lộ tuyến độ 1
là gì? nguyên nhân, dấu hiệu, địa chỉ chữa viêm lộ tuyến độ 1 qua chia sẻ dưới đây.

Viêm lộ tuyến độ 1 là gì?
Lộ tuyến cổ tử cung là tình các các biểu mô tuyến phát triển mạnh lan ra ngoài cổ tử cung. Đây là hiện tượng bình
thường và không cần quá lo ngại.
Khi các tế bào lộ tuyến xâm lấn ra ngoài vẫn không ngừng tăng tiết dịch. Gây tình trạng ẩm ướt, tạo điều kiện thuận
lợi cho vi khuẩn có hại sinh sôi, phát triển và gây viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đó là lý do vì sao “cô bé” có mùi hôi, ngứa
ngứa, đau rát...
Viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1 là giai đoạn đầu khi tế bào lộ tuyến bị viêm nhiễm. Diện tích bị viêm chiếm ⅓ diện
tích của cổ tử cung.

Nguyên nhân viêm lộ tuyến độ 1
Có rất nhiều nguyên nhân viêm lộ tuyến độ 1. Trong đó có thể kể đến như:
Rối loạn nội tiết:
Khi hàm lượng hormone estrogen tăng đột ngột sẽ khiến môi trường pH trong âm đạo bị rối loạn. Khiến cho lượng
vi khuẩn có hại cao hơn so với vi khuẩn có lợi. Làm tăng nguy cơ bị viêm lộ tuyến độ 1.
Quan hệ tình dục không lành mạnh:
Việc chị em quan hệ tình dục quá sớm, quan hệ với tần suất lớn, nhiều bạn tình. Đặc biệt, không sử dụng các biện
pháp bảo vệ. Sẽ gây ra các bệnh viêm nhiễm phụ khoa trong đó có viêm lộ tuyến độ 1.
Khâu vệ sinh kém:
“Vùng tam giác mật” của chị em vô cùng nhạy cảm, nếu không được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, trong chu kỳ kinh,
trước và sau khi quan hệ. Sẽ khiến vi khuẩn, nấm men, ký sinh trùng... xâm nhập và lây nhiễm ngược dòng gây
viêm lộ tuyến.
Can thiệp ngoại khoa:
Khi chị em sử dụng một số thủ thuật ngoại khoa như đặt vòng tránh thai, mổ u nang, u xơ...không chỉ gây tổn
thương đến tử cung. Mà còn có nguy cơ bị viêm lộ tuyến độ 1 rất cao.
Nạo hút thai nhiều lần:
Thực hiện thủ thuật nạo hút thai nhiều lần, nhất là khi thực hiện ở những địa chỉ kém chất lượng. Không đảm bảo
đủ điều kiện, trang thiết bị, khâu vệ sinh, khử trùng, trình độ tay nghề bác sĩ...Gây tình trạng bỏ sót thai, nhiễm
trùng...Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây viêm lộ tuyến độ 1 không hiêm sgawpj

7 dấu hiệu viêm lộ tuyến độ 1
Khi bị viêm lộ tuyến độ 1 vì là giai đoạn mới mắc bệnh nên các triệu chứng chưa rõ ràng. Hoặc nếu có cũng rất mờ
nhạt và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác.
Điểm mặt 7 dấu hiệu viêm lộ tuyến độ 1 chị em không thể bỏ qua:

1/ Khí hư bất thường:
Ngay khi bị viêm lộ tuyến độ 1 lượng khí hư (dịch âm đạo) sẽ tiết ra nhiều hơn. Màu sắc bị biến đổi thay vì có màu
trắng trong, sẽ chuyển sang màu vàng, xanh xám, trắng đục. Một vài trường hợp khí hư có màu hồng nhạt hoặc
hơi ngả nâu do bị xuất huyết nhẹ.

2/ Xuất hiện những cơn đau:
Đau vùng bụng dưới, đau mỏi thắt lưng, đau xương chậu, đau bụng khi tới kỳ kinh nguyệt...Sự xuất hiện của những
cơn đau đột ngột là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị viêm lộ tuyến rất cao. Khi bị viêm lộ tuyến độ 1 tần suất xuất
hiện sẽ gián đoạn theo từng cơn, mức độ đau âm ỉ, vẫn trong khả năng chịu đựng của chị em.

3/ Chảy máu âm đạo:
Khi bị viêm lộ tuyến độ 1 bề mặt niêm mạc tử cung sẽ bị sưng đỏ, sần sùi, dễ bị tổn thương. Trong quá trình giao
hợp dương vật sẽ cọ xát với niêm mạc tử cung gây trầy xước và chảy máu. Tuy nhiên, lúc này lượng máu chảy ra sẽ
ít, quan sát kỹ sẽ thấy trong dịch âm đạo sẽ hơi phớt hồng hoặc nâu nhạt.
4/ Rối loạn tiểu tiện:
Những bất thường về thói quen tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu nhiều về đêm, tiểu đau buốt, tiểu rắt, tiểu lẫn mủ
hoặc máu...Cũng có nhiều khả năng là dấu hiệu viêm lộ tuyến độ 1. Nguyên nhân là do khi bị viêm lộ tuyến có thể
xâm lấn và gây ảnh hưởng đến các bộ phận lân cận trong đó có bàng quang. Khiến cho chức năng bài tiết nước
tiểu bị ảnh hưởng.

5/ Chu kỳ kinh thất thường:
Khi bị viêm lộ tuyến độ 1 cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới chu kỳ kinh nguyệt của chị em. Nếu như bạn nhận
thấy kỳ kinh kéo dài, chậm kinh, rong kinh, màu sắc máu kinh thâm đen, vón cục, mùi tanh….Cần đi khám sớm bởi
đó có thể là dấu hiệu “cảnh báo” viêm lộ tuyến cổ tử cung.

6/ Chậm có con:
Viêm lộ tuyến cổ tử cung là “rào cản” khiến cho trứng và tinh trùng khó thụ thai. Hoặc ngay cả khi có thể thụ thai
cũng sẽ không thể di chuyển về tử cung để làm tổ được. Vì thế khi chậm có con, lâu có con, mang thai ngoài tử
cung...Chị em cần hết sức lưu ý.

7/ Triệu chứng toàn thân:
Viêm lộ tuyến độ 1 dù chưa phải là nặng nhưng cũng sẽ khiến chị em bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, tinh thần bất
an, suy nhược...

Viêm lộ tuyến độ 1 nguy hiểm không?
Mặc dù viêm lộ tuyến độ 1 chỉ là giai đoạn mới nhiễm bệnh. Mức độ tổn thương chưa rộng. Nhưng nếu như không
được phát hiện và chữa trị kịp thời. Chị em sẽ có nguy cơ phải đối mặt với những nguy hiểm như:

Tăng mức độ bệnh:
Viêm lộ tuyến độ 1 sẽ nhanh chóng chuyển sang cấp độ 2, 3, 4 nếu chị em chủ quan không chữa trị sớm. Hoặc có
chữa trị nhưng không đúng cách.

Mắc bệnh viêm phụ khoa:
Tác nhân gây viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1 sẽ lây lan sang bộ phận lân cận. Khiến chị em dễ bị mắc các bệnh phụ
khoa khác như viêm âm đạo, viêm phần phụ, viêm vùng chậu...Thậm chí còn gây ung thư cổ tử cung khi bệnh nặng.

Giảm chất lượng tình dục:
Những cơn đau rát, chảy máu âm đạo...sẽ khiến chị em sợ hãi, né tránh chuyện “chăn gối”. Hoặc nếu có quan hệ
cũng sẽ không đạt được sự thăng hoa, khoái cảm.

Gây vô sinh - hiếm muộn:
Viêm lộ tuyến độ 1 có thể sẽ gây tình trạng hiếm muộn, chậm có con. Hoặc dễ bị sinh non, sảy thai, lưu thai. Khi
bệnh nặng chị em còn có nguy cơ bị mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn.

Cách chữa trị viêm lộ tuyến độ 1 hiệu quả
Với sự phát triển của y học như hiện nay chữa trị viêm lộ tuyến độ 1 không quá khó khăn, nan giải. Để mang lại kết
quả cao chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh, sức khỏe,
nguyện vọng của người bệnh. Mà bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp.

Cách chữa viêm lộ tuyến độ 1 bằng nội khoa:
Đây là cách bác sĩ sử dụng một số loại thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau. Có thể là dạng uống, dạng tiêm
hoặc dạng đặt...Nhằm tiêu diệt tác nhân gây bệnh, thúc đẩy đào thải dịch viêm khỏi cơ thể. Đẩy mạnh quá trình tái
tạo tế bào mới. Giảm các triệu chứng viêm lộ tuyến độ 1.
Hạn chế:
Hiệu quả mang lại thường chậm, đòi hỏi người bệnh phải có sự kiên trì.
Khi sử dụng thuốc phải tuân thủ đúng theo liều lượng, liệu trình của bác sĩ.
Dễ bị tái phát nhiều lần nếu chị em tự ý dùng thuốc hoặc không đúng phác đồ.

Cách chữa viêm lộ tuyến độ 1 bằng ngoại khoa:
Kỹ thuật trị liệu RFA cổ tử cung được xem là cách chữa viêm lộ tuyến độ 1 hiệu quả. Sử dụng sóng điện cao tần
thông qua dây kim loại Loop. Giúp tác động trực tiếp vào tế bào lộ tuyến bị viêm. Loại bỏ những tế bào bị tổn
thương mà không gây đau đớn hay chảy nhiều máu. Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới giúp bề mặt tử cung trở
về trạng thái ban đầu,
Ưu điểm nổi trội của phương pháp:
Điều trị chính xác vị trí viêm lộ tuyến.
Chữa dứt điểm trong một lần, không bị tái phát.
Bảo vệ được cổ tử cung và chức năng sinh sản.
Không gây đau đớn, ít chảy máu.
Đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại sẹo.
Thời gian trị liệu ngắn, khả năng hồi phục cao.
Phạm vi điều trị rộng, áp dụng với nhiều đối tượng...

Địa chỉ chữa viêm lộ tuyến độ 1 ở đâu Bắc Ninh tốt hiện nay
Viêm lộ tuyến độ 1 chữa không quá phức tạp. Nhưng để đảm bảo mang lại kết quả như mong đợi và an toàn. Các
chị em cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được hỗ trợ khám chữa.
Nếu chị em đang có triệu chứng viêm lộ tuyến độ 1 có thể tham khảo phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh.
Đây là một trong những địa chỉ chuyên phụ khoa uy tín, chất lượng tốt. Hội tụ được nhiều yếu tố giúp quá trình
khám chữa bệnh viêm lộ tuyến độ 1 đáng tin cậy.

CƠ SỞ HẠ TẦNG HIỆN ĐẠI:
Để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Phòng khám Thành Đô không ngừng chú trọng đầu tư
về cơ sở - hạ tầng. Các phòng chức năng được thiết kế rộng rãi, khoa học. Với hệ thống phòng tiếp đón, phòng xét
nghiệm, phòng thủ thuật, khu nghỉ dưỡng...Tất cả đều đạt quy chuẩn, vô trùng kỹ lưỡng.

BÁC SĨ VỮNG CHUYÊN MÔN:
Không chỉ có sự am hiểu sâu về chuyên môn. Các y bác sĩ của phòng khám còn có nhiều năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực phụ khoa nói chung và bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung nói riêng. Có khả năng vận dụng linh hoạt máy móc,
kỹ thuật hiện đại vào quá trình khám chữa bệnh. Giảm thiểu tối đa những biến chứng, rủi ro trong và sau khi điều
trị.

MÁY MÓC KỸ THUẬT TÂN TIẾN:
Phần lớn trang thiết bị y tế của phòng khám được nhập khẩu từ các nước có nền y học hiện đại như Đức, Mỹ, Hàn
Quốc...Liên tục được cập nhật và nâng cấp giúp quá trình khám chữa viêm lộ tuyến độ 1 đạt kết quả cao.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7:
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung miễn phí 24/7. Qua đó chị em cũng sẽ giải tỏa được tất cả
những thắc mắc, băn khoăn về bệnh.

PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRỊ MỚI:
Phòng khám Thành Đô đã và đang áp dụng thành công kỹ thuật trị liệu RFA cổ tử cung giúp hàng ngàn chị em
thoát khỏi nỗi ám ảnh do bệnh viêm lộ tuyến gây ra.

DỊCH VỤ Y TẾ CHUYÊN NGHIỆP:
Thông tin cá nhân được bảo mật kín đáo, các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản, tiết kiệm thời gian.
Khung thời gian làm việc linh hoạt kể cả ngày nghỉ, lễ tết. Nhân viên y tế nhẹ nhàng, niềm nở, hướng dẫn tận tình,
chu đáo. Mang lại sự thoải mái, hài lòng cho bệnh nhân trong suốt quá trình khám chữa bệnh.
Trên đây là những chia sẻ về bệnh viêm lộ tuyến độ 1. Đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên nhân,
dấu hiệu, cách chữa trị hiệu quả. Để tìm hiểu sâu hơn chị em có thể nhấn vào hộp thoại chat bên dưới sẽ được các
chuyên gia tư vấn miễn phí, nhanh chóng.
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