viêm vùng chậu hoặc PID là một trong số những chứng bệnh phụ khoa dẫn tới viêm nhiễm ở bộ phận sinh
sản phụ nữ. Nguyên nhân chính là bởi viêm nhiễm tại âm đạo lan ngược lên các bộ phận vùng chậu như
tử cung, buồng trứng, vòi dẫn trứng, dây chằng và bàng quang,… Bệnh gây ra ngứa chỗ kín, đau bụng dữ
dội,… nguy hiểm hơn, đây còn là tác nhân dẫn tới phì đại dạ con, mang thai ngoài tử cung, nguy hiểm nhất
là bệnh vô sinh.

viêm vùng chậu là gì? Bệnh thì có nguy hại không?
Theo Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa Lê Phương – GĐ Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt phái mạnh,
viêm vùng xương chậu (PID) là một trong số các bệnh viêm đường sinh sản trên, xảy ra lúc những bộ phận
như tử cung, buồng trứng, đường dẫn trứng, dây chằng hay bàng quang,… bị nhiễm trùng. Bệnh thường
do vi khuẩn lây qua những đường tình dục dẫn tới. Viêm vùng chậu có khả năng dẫn tới sẹo chẩn đoán
vòi dẫn trứng, buồng trứng, làm cho vấn đề có thai khó khăn hoặc đặc biệt gây ra thai ngoài tử cung.
Viêm phần phụ là tình trạng bệnh viêm nhiễm thường gặ
Dựa vào hiện tượng cùng với thời điểm bộc phát, viêm vùng chậu được phân làm những kiểu chính gồm:
•
•

viêm vùng chậu cấp tính: Là giai đoạn đầu của bệnh, người mắc có cảm giác căng cứng bụng
dưới, cảm giác đau hạ vị, dịch âm đạo thấy bất thường, bốc mùi hôi cùng với thấy khắt khe lúc đi
tiểu, đi cầu.
đau vùng chậu mãn tính: Là thời kỳ nặng nề của bệnh, những cơn đau đớn ở thời kỳ này cũng
dữ dội hơn, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, thậm chí có nguy cơ chảy máu.

kể về vấn đề viêm vùng xương chậu có nguy hiểm không?, chuyên gia Lê Phương cho biết đây là bệnh
phụ khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể tác động rất lớn đến tin cậy đời sống cùng với sức khỏe sinh sản của
phái đẹp. Nếu chớ nên trị sớm, bệnh có khả năng dẫn tới một số tai biến nguy hiêm như:
phòng khám sản phụ khoa hà nội
địa chỉ phá thai an toàn hà nội
nạo thai
phá thai giá bao nhiêu
cắt trĩ hết bao nhiêu tiền
địa chỉ khám trĩ ở hà nội
chi phí phẫu thuật cắt bao quy đầu
cắt hẹp bao quy đầu ở đâu
địa chỉ khám nam khoa uy tín ở hà nội
phòng khám đa khoa tư nhân tại hà nội
trị xuất tinh sớm ở đâu
chữa hôi nách

chữa hôi nách ở hà nội
chữa bệnh giang mai ở đâu
khám bệnh lậu ở đâu
khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu
chi phí xét nghiệm sùi mào gà
dấu hiệu bệnh giang mai
bệnh phụ khoa ở nữ giới
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
cách phá thai an toàn
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chi phí khám phụ khoa ở hà nội
•
•
•
•

gây cảm giác đau khu vực chậu: những cơn cảm giác đau có khả năng xâm nhập vào một số cơ
ương, gây không dễ chịu chỗ xương chậu, tác động cuộc sống liên tục.
Tăng nguy cơ có thai bên ngoài tử cung: Bệnh có nguy cơ khiến cho vòi dẫn trứng mắc thương
tổn, có khả năng dẫn đến tắc vòi trứng, khiến cho ngăn cản việc di chuyển của phôi thai cùng với
gây nên tình trạng thai ngoài dạ con.
dẫn đến bệnh vô sinh hiếm muộn: Nếu bệnh lâu ngày, một số bộ phận như buồng trứng, vòi dẫn
trứng, dạ con,… có khả năng bị suy giảm tác dụng, Từ đó suy giảm tỷ lệ thụ thai thành quả.
dẫn đến áp xe buồng trứng và vòi dẫn trứng: khoang chậu mắc viêm dẫn đến khiến cho những
dịch mắc lắng đọng, nếu dịch không được đẩy ra phía ngoài có khả năng dẫn tới mủ, gây áp xe.

như vậy, viêm vùng xương chậu là lý khá nguy hại Chính vì vậy một số nữ giới không nên xem thường đối
với bệnh, không nên để bệnh biến chứng nguy hại.

biểu hiện đau vùng chậu điển hình
Căn cứ vào tình hình trầm trọng của bệnh mà viêm vùng chậu sẽ triệu chứng qua một số dấu hiệu khác
biệt nhau. Song, các dấu hiệu điển hình của bệnh phải nhắc tới:
một số dấu hiệu đau vùng chậu đặc trưng
•
•
•

dịch tiết âm đạo bất thường: bệnh nhân xuất hiện không ít dịch tiết âm đạo, màu trắng đục, vàng
xanh, bốc mùi hôi không dễ chịu, rất nhiều tình huống còn kèm theo máu trong dịch tiết âm đạo.
đau đớn lúc giao hợp: vùng chậu bị viêm khiến phụ nữ cảm thấy đau đớn khi giao hợp. Đây cũng
là một trong số các tác nhân gây nên sứt mẻ tình cảm hai vợ chồng.
ra máu âm đạo: những bộ phận tại khoang chậu vô cùng dễ bị thương tổn lúc viêm nhiễm, chỉ
cần phải tác động nhỏ cũng có thể dẫn đến hiện tượng ra máu thất thường ở "cô bé".

•
•

rối loạn kinh nguyệt: viêm vùng chậu dẫn tới đe dọa đến dạ con, buồng trứng,… Bởi vậy nguy
hiểm tới những ngày kinh nguyệt, gây ra những dấu hiệu như mất cân bằng số lượng máu kinh,
máu kinh liệu có màu đỏ nhạt hay tối thẫm, hoặc dẫn đến đau bụng kinh dữ dội.
đau bụng dưới: phái đẹp lúc bị phải căn bệnh này thường cảm thấy cảm giác đau âm ỉ khu vực
bụng dưới, cảm thấy mệt mỏi chán ăn, thậm chí sốt cao.

Theo bác sĩ Lê Phương, viêm vùng chậu kéo dài có khả năng làm cho tăng nguy cơ bệnh vô sinh, vấn đề
thăm khám điều trị cũng mất rất nhiều thời gian cũng như phí.

nguyên do dẫn tới viêm vùng xương chậu là gì?
bác sĩ Lê Phương chẩn đoán biết: “Nguyên nhân chính gây nên viêm vùng xương chậu là bệnh vì các vi
khuẩn lây lan qua những đường tình dục như chlamydia trachomatis, neisseria gonorrheae,… hoặc một
số vi rút tồn tại sẵn trong âm đạo như gardnerella vaginalis, mycoplasma hominis,… đi lại, phát nghiền mà
thành. Một số vi khuẩn này xuất hiện là do các yếu tố sau:
•

•
•

•

làm sạch chỗ kín sai lệch cách: một số phái đẹp làm sạch không sạch sẽ tạo cơ hội kết luận hại
khuẩn, nấm mốc phát triển tạo thành bệnh. Ngoài ra, trạng thái sử dụng nhiều hỗn hợp vệ sinh
chị em phụ nữ hoặc thụt rửa liên tiếp cũng là căn nguyên làm mất cân bằng môi trường trong âm
đạo và tạo thành bệnh.
biến chứng sau phẫu thuật: các thủ tục như đặt khoảng, thông tắc vòi trứng, bóc tách phì đại tử
cung… nếu được thực hiện không chính xác hoặc không đảm bảo có nguy cơ khiến tăng nguy
cơ viêm vùng chậu của chị em phụ nữ.
nhiễm trùng sau nạo phá thai cũng như sinh nở: vấn đề nạo bỏ thai không ít lần hoặc sinh nở
cũng là căn nguyên làm cho chị em đối mặt với các tổn thương vùng chậu. Cụ thể, sau sinh, nếu
không vệ sinh sạch sản dịch hoặc giao hợp kịp thời có khả năng gây đau vùng chậu. Trong khi
đó, việc nạo bỏ thai nếu không xóa bỏ hoàn toàn nhau thai hoặc thai chết lưu có thể ảnh hưởng
tới vùng chậu, gây viêm nhiễm.
lây lan từ một số cơ quan lân cận: nhiễm trùng ở ruột thừa, màng bụng nếu không được chữa
kịp thời, vĩnh viễn có nguy cơ lây lan sang dạ con, buồng trứng và gây nên viêm vùng chậu.”

biết rõ các tác nhân gây ra bệnh cũng là 1 biện pháp giúp cho những nữ phòng cùng với trị bệnh hữu hiệu
hơn.

biện pháp chữa trị đau vùng chậu hay gặp nhất Ngày nay
Theo các bác sĩ nam khoa y tế, thì có rất nhiều giải pháp điều trị đau vùng chậu khác nhau, nhưng, Tùy
thuộc vào hiện tượng viêm nhiễm của bệnh các chuyên gia nam khoa sẽ đưa ra phác đồ khoa học. Cụ thể,
các phương pháp được sử dụng thường bắt gặp nhất bao gồm có:

chữa trị viêm vùng xương chậu bằng Tây y
với phương pháp này, chị em phụ nữ có thể được chữa trị bằng các phương pháp nội khoa hay phẫu thuật
thích hợp.
biện pháp nội khoa: Được áp dụng cho người bị bệnh tại cấp tính của bệnh. Bạn nam bị được kê đơn
thuốc nhằm ức chế sự tiến triển của các nguyên do gây bệnh Bên cạnh đó nâng cao viêm nhiễm cùng với
nâng cao hệ miễn dịch.
thường thì lúc lấy thuốc Tây, chỉ sau 3-4 hôm, người bị bệnh sẽ có cảm giác dấu hiệu giảm sút dần, tuy
vậy, hiệu quả thuốc cũng Dựa vào trạng thái cùng với cơ địa của người bệnh. Nhưng trong khi lấy thuốc

nên tuân theo theo chỉ định của bác sĩ, hạn chế tự ý dùng nhằm không nên các phản ứng phụ không
nguyện vọng. Mặt khác, phụ nữ mang thai khi dùng thuốc điều trị PID cần phải theo dõi kĩ để tránh tối đa
đe dọa xấu đến bào thai.
chữa trị đau vùng chậu theo chỉ định của bác sĩ
cách ngoại khoa: Được sử dụng phỏng đoán một số bệnh nhân ở giai đoạn nặng nề, thì có thấy biến chứng
như áp-xe, nhiễm trùng lan rộng sang những chỗ khác. Với cách này, các bác sĩ sẽ thực hiện chọc hút hay
xóa bỏ khối áp xe trước lúc mắc vỡ.
Để làm tiểu phẫu, các chuyên gia có khả năng sử dụng giải pháp rạch bụng hoặc nội soi, nhưng mà, những
biện pháp này chớ nên sử dụng chẩn đoán phụ nữ mang thai. Hơn nữa, để thực hiện những can thiệp y
tế này yêu cầu các bác sĩ liệu có trình độ tay nghề cao.

chữa trị đau vùng chậu ở nhà với mẹo dân gian
với các tình huống mới chớm bệnh, chị em có thể dùng các phương pháp chữa bệnh tại gia với các dược
liệu thiên nhiên thay do sử dụng thuốc Tây như sau:
•
•

•

dùng nghệ: dùng 1/2 thìa bột nghệ trộn với nước nóng hàng ngày cho biết tới khi một số dấu
hiệu nhận biết bệnh thuyên suy giảm.
lấy tỏi: giã nát từ 2-3 nhánh tỏi, pha với một thìa dầu oliu Sau đó đảo đều trên chảo nóng chẩn
đoán tới lúc tỏi chuyển sang màu nâu thì lấy rây lọc dầu. Khi dầu nguội, lấy bông y tế ngấm hỗn
hợp thu được xoa lên âm hộ. Duy trì nguyên 10-15 giây Tiếp đó làm sạch lại bằng nước nóng.
Thực hiện 2 – 3 lần/ tuần.
sử dụng trà hoa cúc tím: chị em phụ nữ có nguy cơ dùng nước trà hoa cúc tím hàng ngày trong
1-2 tuần để suy giảm một số biểu hiện bệnh.

các mẹo dân gian chữa trị đau vùng chậu khá an toàn, lành tính đối với người bệnh vì sử dụng nguyên liệu
tự nhiên. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Phương, hiệu quả của một số cách này không cao do dược tính thảo
dược thấp. Nếu bệnh đã ở thời kỳ nặng nề, chỉ Căn cứ vào các mẹo này không thể trị khỏi, người bị bệnh
cần phải tìm biện pháp chữa thích hợp khác.

điều trị đau vùng chậu với Đông y
Hiện nay chữa trị bệnh bằng Đông y cũng là một trong những biện pháp được nhiều nữ chọn lựa bởi vì
đặc tính an toàn, chưa có quá trình can thiệp của dao kéo.
nói về cơ chế chữa bệnh của Đông y bác sĩ chuyên khoa Lê Phương phỏng đoán biết: “Đông y chữa bệnh
không những khử một số dấu hiệu nhận biết mà lại xóa bỏ dứt điểm căn nguyên dẫn đến viêm vùng chậu
Bên cạnh đó cân với âm dương trong cơ thể, gia tăng hệ miễn dịch tự sinh của của người. Đặc biệt, những
phương thuốc Đông y chữa bệnh không xâm lấn, không gây ra cảm giác đau, không gây nên tác dụng
phụ, an toàn chẩn đoán tất cả thành phần trong đó thì có cả thai phụ cũng như kết luận con bú.”
Thực tế hiện nay có nhiều bài thuốc chữa trị bệnh áp dụng quy tắc chữa trị này của Đông y, tuy vậy xuất
hiện bật hơn cả phải nhắc tới Phụ Khang tán từ Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt bạn nam.
bài thuốc là kết quả thống kê trong rất nhiều năm của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, lương y tại trung tâm
mang lại hữu hiệu điều trị ưu việt nhất cho biết người bệnh. Đến khoảng thời gian Hiện tại, Phụ Khang xay
từng điều trị thành công kết luận hàng chục nghìn người bệnh bị một số bệnh phụ khoa trong số đó liệu có
đau vùng chậu.

