Viêm phần phụ ở bạn nữ là gì ? Dấu hiệu và biện pháp trị
Phần phụ ở người phụ nữ bao gồm: buồng trứng,vòi tử cung (vòi trứng), dây chằng rộng. Viêm phần phụ hầu hết thường bắt đầu từ viêm vòi tử cung, dưới đó lan ra xung quanh. Căn bệnh luôn triệu chứng ở các hình
thái cấp tính, bán cấp và mãn tính. Căn bệnh nếu không được chữa sớm và đúng cách sẽ để lại không ít biến chứng nghiêm trọng như Vô sinh bởi tắc vòi tử cung hai bên, dính tua loa vòi…; Thai Ngoài tử cung; Đau
vùng chậu kinh niên; …và có thể nguy hiểm tới tính mệnh.
Viêm phần phụ là gì, biểu hiện và nguồn gốc gây căn bệnh thế nào?
– Viêm phần phụ bao gồm viêm vòi trứng, buồng trứng và các dây chằng,… Khi khám lâm sàng thường khó xác định vị trí viêm nhiễm, nhưng viêm vòi trứng là hay gặp nhất và dễ gây vô sinh nhất vì tắc vòi. Viêm
phần phụ hay xảy ra thứ phát dưới các viêm nhiễm sản phụ khoa tại bộ phận sinh dục, cô bé, cổ tử cung thường viêm niêm mạc tử cung.
– Viêm phần phụ luôn gặp tại người trẻ, có giao hợp không an toàn, thiếu kiến thức về tính mệnh tình dục và không thực hành tốt vệ sinh cá nhân. Việc tuân thủ những thủ thuật như đặt dụng cụ tử cung, nạo phá thai,
chụp tử cung vòi trứng không đảm bảo vô trùng cũng dễ gây viêm phần phụ.
– Viêm phần phụ có hai hình thái chính là viêm cấp tính và mãn tính. Khi hình thái mãn tính bùng phát sẽ tạo ra hình thái bán cấp. Hình thái cấp tính thường rầm rộ và dễ chuyển thành mãn tính nếu không điều trị tích
cực. Hình thái mãn tính tuy không rầm rộ nhưng gây giúp bệnh nhân rất nhiều khó chịu và khó trị dứt điểm hoàn toàn, vi khuẩn vẫn còn tồn tại và thỉnh thoảng lại bùng phát một đợt bán cấp.
Viêm phần phụ cấp tính: thường có các triệu chứng sau:
Đau hạ vị, có thể đau một bên trội hơn,
Sốt, có khi rét run,
Nắn bụng thấy đau khu vực Trên đây vệ, đau rất nhiều lần hơn ở một bên.
Nếu chữa trị sớm và đúng biện pháp, căn bệnh triệt để hoàn toàn. Nếu không điều trị hoặc chữa không đúng, căn bệnh có thể tiến triển thành mãn tính.
Viêm phần phụ mãn tính: luôn có các dấu hiệu sau:
Đau hạ vị lúc tăng, lúc giảm, tăng khi hoạt động, giảm khi nghỉ ngơi.
Khí hư hôi lẫn mủ, ra máu bất hay, thậm chí rong kinh, rong huyết.
Sốt nhẹ và thường không sốt.
Âm hộ bắt gặp có khối nề cạnh tử cung, ấn đau.
– Nguyên do gây bệnh:
+ Phần lớn viêm vòi trứng là vì các nguyên nhân gây căn bệnh lây qua đường tình dục như lậu cầu, Chlamydia trachomatis, cũng có khi do những virut không giống như Bacterial Vaginalis, Helicobater influenza,
Streptococcus agalatiae, Mycoplasma hominis, E. Coli,…
+ Tất cả những phần phụ như vòi trứng, buồng trứng, dây chằng đều có thể mắc phải viêm do những nguồn gốc gặp trong viêm cổ tử cung, vùng kín nếu đừng nên chữa sớm, đúng cách. Khi đó, rất dễ dẫn tới vô sinh
vì tắc hai vòi trứng.
Biện pháp điều trị tác dụng tốt khi gặp phải viêm phần phụ
1, Khám và điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ (thường dùng thuốc uống và thuốc đặt vùng kín khoảng 10-15 ngày), bác sĩ sẽ cân nhắc việc có cần thiết điều trị đồng thời giúp người có quan hệ hay không.
2, Sử dụng viên uống chứa Immune Gamma kết hợp với các thảo dược thiên nhiên như hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh và trinh nữ hoàng cung, cần uống khoảng 6 tháng (2 tháng đầu uống ngày 9v/3l, sau đó
duy trì ngày 4v/2l). Sản phẩm này giúp:
+ Cân bằng PH vùng kín và hệ vi sinh vùng kín. Nhờ đó, tránh căn bệnh dai dẳng, mãn tính và giảm tác động phụ vì dùng kháng sinh kéo dài để chữa trị viêm phần phụ.
+ Giảm tiết khí hư bất hay, tạo cảm giác sảng khoái, dễ chịu và giảm nguy cơ viêm nhiễm tái lại.
+ Giúp nhanh lành thương tổn do viêm. Giúp căn bệnh nhanh triệt để và phòng tránh biến chứng.
+ Giúp tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh vô sinh, khó có thai, ung thư cổ tử cung.
3, Vệ sinh hàng ngày:
+ Chọn sản phẩm vệ sinh sản phụ khoa chuyên dụng có PH=(4-6) giúp cân bằng ngay PH phía Bên cạnh bộ phận sinh dục âm đạo, những thành phần như nano bạc, tinh chất chè xanh cho diệt vi khuẩn, nấm, virus,
thực hiện sạch giảm viêm ngứa bộ phận sinh dục. Chỉ rửa bộ phận sinh dục mỗi ngày 1 lần bằng sản phẩm này. Chú ý, không thụt rửa sâu âm đạo.
+ Những lần vệ sinh không giống, chỉ rửa bằng nước sạch.
4, Phương pháp hỗ trợ:
+ Quan hệ an toàn
+ Chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, khoa học
Tìm hiểu ngay:
- Khám phụ khoa ở đâu Hà Nội
- Bảng giá khám phụ khoa
- Khám phụ khoa là gì

