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Bệnh viêm phần phụ: Dấu hiệu, hình ảnh, nguyên
nhân và cách diều trị
August 19, 2021

Bệnh v iêm ph ần phụ tưởng chừng đơn giản nhưng nếu như hiện trạng kéo dài có thể gây những chứng khó
sinh và vô sinh. Ngoài ra, nhiều chị em phụ nữ vẫn chưa hiểu rõ phần phụ gồm những cơ quan? Nguyên nhân,
dấu hiệu và phương pháp điều trị viêm phần phụ ra sao. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em giải đáp các thắc mắc
trên.

BỆNH VIÊM PHẦN PHỤ
Bệnh viêm phần phụ là 1 dạng v iêm nh iễm ph ụ kh oa, thực chất chính là một hiện trạng viêm nhiễm diễn ra
tại cơ quan phần phụ của bộ phận sinh dục nữ như bộ phận vòi trứng (vòi tử cung), buồng trứng, hệ thống dây
chằng rộng. Viêm nhiễm phần phụ có thể là chỉ viêm ở 1 bộ phận hoặc có thể là nhiều cơ quan cùng 1 lúc, trong
đấy viêm nhiễm ở vòi trứng là hiện trạng thường gặp nhất và hiểm nguy nhất.
Bệnh viêm phần phụ hay gặp phải ở những nữ giới còn trẻ tuổi, có quan hệ tình dục thiếu an toàn, cùng với
thiếu nhiều kiến thức về sức khỏe tình dục và chăm sóc cơ quan sinh dục

NGUYÊN NHÂN KHIẾN CHỊ EM BỊ VIÊM PHẦN PHỤ
Với nhiều nguyên nhân khiến cho chị em bị viêm phần phụ có thể nói đến như:

Quan hệ tình dục không an toàn
Đây chính là đường chính lây bệnh lây nhiễm. Bệnh có thể lây qua tuyến đường quan hệ tình dụckhông an toàn,
hoặc trong thời kỳ quan hệ tình dục quá thô bạo gây tổn thương niêm mạc bên trong âm đạo cũng dễ tạo môi
trường cho những vi khuẩn tăng trưởng, gây viêm nhiễm tử cung và lan sang các phần phụ.
Mắc những bệnh phụ khoa: khi phụ nữ mắc những bệnh như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, nấm âm đạo…cũng
là nuyên nhân dẫn tới viêm phần phụ vì các vi khuẩn đã bị lan truyền.

Nạo phá thai không an toàn
Việc nạo phá thai không an toàn sẽ gây tổn thương tử cung, từ ấy gây viêm nhiễm phần phụ.

Vệ sinh vùng kín không đúng cách
việc vệ sinh vùng kín hàng ngày với vai trò quan yếu, vùng kín ẩm ướt sẽ giúp cho vi khuẩn có hại lớn mạnh sinh
sôi dẫn đến viêm nhiễm phần phụ. Bởi thế việc đảm bảo cho môi trường vùng kín luôn sạch sẽ và khô thoáng sẽ
giúp giảm thiểu được những bệnh.

Thói quen mặc đồ bó sát
mặc đồ quá bó làm cho âm hộ bị nóng, chà sát với áo quần gây thương tổn, cùng lúc làm môi trường âm đạo
chật chội, khó thoát khí, dễ tạo thời cơ cho vi khuẩn tấn công.

Ít vận động
Đặc thù những người có đặc thù công việc phải ngồi lâu như chị em làm văn phòng có nguy cơ viêm phần phụ
tương đối cao. Bởi lúc ngồi lâu gây tê những bộ phận dưới khiến cho máu khó lưu thông và giảm thiểu chức
năng đào thải độc của âm đạo.
Những bác sĩ khuyến cáo bệnh viêm phần phụ chẳng thể không để ý và bỏ qua bởi ví như trạng thái viêm nhiễm
kéo dài mà không được điều trị sẽ biến chứng thành các bệnh nguy hiểm hơn đặc trưng thậm chí là vô sinh. Do
vậy, chị em nên đi khám phụ khoa theo định kỳ để sớm phát hiện bệnh và có hướng điều trị dứt điểm tránh gây
lây lan sang các cơ quan khác.

TRIỆU CHỨNG BỆNH VIÊM PHẦN PHỤ
Viêm phần phụ là chỉ hiện trạng viêm nhiễm diễn ra tại phần phụ như: vòi trứng, buồng trứng và hệ thống dây
chằng nâng đỡ âm đạo. Theo các chuyên gia nguyên nhân gây viêm phần phụ được xác định là do viêm âm đạo,
viêm niệu đạo… lâu ngày không được điều trị, khiến cho vi khuẩn, virus có cơ hội lội ngược chiếc xâm nhập vào
vòi trứng, buồng trứng và các cơ quan tiếp giáp với gây viêm nhiễm.
Cũng như nhiều bệnh phụ khoa khác, viêm phần phụ nếu không chữa trị kịp thời có thể biến chứng thành vô
sinh hiếm muộn, chửa ngoài tử cung…
Để nhân tiện cho việc nhận biết các triệu chứng bệnh viêm phần phụ, chuyên gia phòng khám sẽ chia bệnh
thành hai giai đoạn ấy là thời kỳ cấp tính và mạn tính, cụ thể như sau:

Viêm phần phụ cấp tính
Đối tượng có nguy cơ bị viêm phần phụ cấp tính cao nhất thường là nữ giới đã trải qua quá trình sinh nở, người
bị sẩy thai, phá thai, đặt vòng tránh thai hoặc các người có tiền sử giải phẫu tiểu khung…
Giai đoạn cấp tính viêm phần phụ sẽ xuất hiện có những tín hiệu đa dạng như:
39 – 65% trường hợp mắc bệnh có biểu đạt khí hư ra nhiều, với mùi hôi sắp giống mủ.
Rối loạn kinh nguy ệt: Phụ nữ bị viêm phần phụ có thể bị chậm kinh, sớm kinh, thậm chí vô kinh. Trường hợp
này chiếm khoảng 50% trên tổng số ca mắc bệnh.
Đau bụng dưới: Cơn đau có thể tăng lên khi nữ giới quan hệ, sắp đến ngày hành kinh hoặc ngày rụng trứng.
Thường ngày cơn đau sẽ diễn ra âm ỷ, không những thế cũng có trường hợp đau có thể dữ dội, đau kéo dài.
Không những thế, viêm phần phụ còn làm cơ thể chị em có thêm một số triệu chứng như: buồn nôn, nôn, tiểu
khó, tiểu không hết nước giải, tiểu nhiều lần, táo bón, sốt cao… Thậm chí, 1 số trường hợp khi tiến hành xét
nghiệm máu còn phát hiện ra tỷ lệ bạch cầu trung tính trong máu nâng cao cao.

Viêm phần phụ mãn tính
Nếu không chữa viêm phần phụ cấp tính triệt để hoặc lơ là không đi chữa, bệnh sẽ chóng vánh chuyển sang giai
đoạn mãn tính. Nhìn chung triệu chứng viêm phần phụ mãn tính tương đối giống thời khắc cấp tính không
những thế nó có mức độ hiểm nguy cũng như diễn biến phức tạp hơn nhiều:
Đau bụng dưới: Cơn đau diễn ra thường xuyên, đau vùng hạ vị, xương chậu, hạ vị phình lớn. Đau hơn ở những
ngày sắp kì nguyệt san, ngày rụng trứng…
Kh í h ư ra nh iều: khí hư ra nhiều, thay đổi về màu sắc và bốc mùi hôi nặng hơn. Tuy nhiên nó chưa đủ đặc thù
vì vậy chị em thường lầm tưởng có những bệnh viêm nhiễm bình thường.
Xuất h uy ết: không hẳn 100% chị em khi bị viêm phần phụ mạn tính đều gặp chung hiện trạng này. Xuất huyết
thường xảy ra thất thường, thỉnh thoảng nó xuất hiện giữa chu kì kinh nguyệt, đôi khi lại vào đúng thời điểm
hành kinh làm rong kinh, rong huyết…
Bệnh nặng khiến xuất hiện cảm giác mệt mỏi, mất tập trung làm cho chị em uể oải, chán ăn làm cơ thể ngày
một suy yếu.
Th eo nh ững ch uy ên gia ch o biết: lúc bị viêm phần phụ kinh niên bệnh có thể tái phát đi, tái phát lại đa dạng
lần, khiến cho công tác chữa trị gặp nhiều cạnh tranh. Thêm vào ấy, viêm phần phụ có thể biến tính khiến cho
tắc nghẽn vòi trứng, vùng chậu xung huyết, xơ hóa mô kết liên, nặng hơn là vô cơ thảng hoặc muộn, u hay ung
thư buồng trứng…
Đề cập tóm lại viêm phần phụ là 1 trong những bệnh phụ khoa hơi phức tạp và nguy hiểm, vì thế khi phát hiện
những tín hiệu của bệnh chị em nên đi khám và điều trị càng sớm càng tốt.

TÁC HẠI CỦA BỆNH VIÊM PHẦN PHỤ Ở NỮ GIỚI
Gây nguy cơ có thai ngoài tử cung
Đây là một trong những tác hại nghiêm trọng do bệnh viêm phần phụ gây ra. Vì khi phần phụ bị viêm, tức là
ống dẫn trứng cũng có khả năng bị viêm. Khi đó, ống dẫn trứng có thể sẽ bị tắc nghẽn hay chít hẹp, làm cho
trứng không thể di chuyển sâu vào bên trong tử cung để làm tổ được, từ đó sẽ khiến cho trứng buộc phải làm tổ
bên ngoài dẫn đến người bệnh bị có thai ngoài tử cung. Mà những bộ phận đó không có chức năng nuôi dưỡng
thai nhi nên khi bị vỡ sẽ gây chảy máu không ngừng, ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Tăng nguy cơ bị vô sinh
Khi ống dẫn trứng hay buồng trứng bị viêm sẽ dễ dàng làm ảnh hưởng đến chất lượng của trứng hoặc làm quá
trình sản sinh ra trứng bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, các chất dịch viêm nhiễm bị ứ đọng lâu ngày trong ống dẫn
trứng có thể bị tắc nghẽn hoàn toàn. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của trứng hoặc khiến cho
cho trứng không thể ra ngoài để gặp tinh trùng và thụ tinh được, đây là nguyên nhân gây bệnh vô sinh hiếm
muộn ở nữ giới.

Ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày
Viêm phần phụ khiến cho chị em luôn trong tình trạng đau đớn, buồn nôn, chóng mặt, mất nhiều máu do rối
loạn chu kì kinh…khiến cho người bệnh không thể tập trung làm việc và dinh hoạt bình thường được.

Gây viêm nhiễm các bộ phận khác
Khi bị viêm phần phụ kéo dài các vi khuẩn có khả năng lan rộng ra xung quanh như tử cung, cổ tử cung, âm đạo
từ đó gây tổn hại đến những bộ phận đó.

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ HIỆU QUẢ BẰNG CÁCH NÀO?
Tại phòng khám phụ khoa - đa khoa Thành Đô hiện giờ những bác sĩ đang tiến hành ứng dụng khoa học làm tan
can thiệp khoang trong điều trị viêm phần phụ và nhận được những phản hồi hăng hái từ phía bệnh nhân.
Ưu điểm nổi bật của cách này gồm có:

An toàn cho người bệnh
Công đoạn điều trị của bệnh nhân được biên chép lưu lại trên máy tính, và được hiển thị trên màn hình máy
tính. Cách thức này rất được nhiều người chọn lọc điều trị và tin tưởng đối có những bệnh nhân với cơ địa yếu.

Không gây đau đớn
Khoang trong của bệnh nhân sẽ được rửa bằng thuốc trong giai đoạn điều trị, đặc thù không gây đau đớn khi
rửa nên đem đến cảm giác thả phanh, dễ chịu, bớt lo âu hơn.

Không gây chảy máu
Nguyên lý của trường điện từ tần số cao qua những hiệu ứng sốc, hiệu ứng nhiệt cũng như những nguyên lý
khác, nên không gây ra bất cứ chấn thương nào cho bệnh nhân

Hiệu quả phải chăng
Kỹ thuật can thiệp điều trị khoang trong bằng việc rửa khoang trong có thuốc theo định kỳ, cho tới khi các vi
sinh vật không còn còn đó giúp loại sạch mầm bệnh, điều trị một cách thức triệt để tránh tái phát về sau.

Chi phí chữa bệnh phù hợp với người bệnh
Khoa học can thiệp điều trị khoang trong tại phòng khám đa khoa Thành Đô giúp điều trị dứt điểm hiện trạng
tái phát, đau đớn, giảm thiểu cho người bệnh rơi vào vòng quẩn tiêu tiền để chữa trị bệnh của những bênh nhân
mắc chứng viêm phần phụ ở các cơ sở không uy tín, kém đa dạng mà không khỏi.
Trên đây là bài viết về bệnh v iêm ph ần ph ụ, nguy ên nh ân, dấu h iệu v à cách điều trị. Có thể thấy rằng, nếu
các kỹ thuật truyền thống làm bệnh nhân cảm thấy đau đớn, đôi khi còn đối mặt với các biến chứng, thì kỹ thuật
làm tan can thiệp khoang trong chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và yên tâm hơn, có lại chất lượng cuộc sống và
tinh thần thật thoải mái
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