Khám chữa bệnh lậu ở đâu đáng tin cậy và tối ưu
thời gian
Lậu mủ là căn bệnh hoa liễu vô cùng nguy hiểm có tốc độ lây truyền tương đối lớn. Nếu như không được
phát hiện và điều trị sớm sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe cơ thể. Thế nhưng, nhiều người vì tinh
thần tự ti không dám đến bệnh viện đông đúc để thăm khám. Khi này việc khám lậu mủ ở đâu chất
lượng cao và tiết giảm thời gian sẽ là từ khóa được nhiều bệnh nhân quan tâm.
Quá nhiều người băn khoăn chưa nắm rõ thăm khám lậu mủ ở đâu uy tín và không mất thời gian xếp
hàng chờ đợi. Mọi người khả năng tham khảo địa chi bệnh viện đa khoa Thái Hà tại Hà Nội.

Những nguyên nhân gây nên lậu mủ
Một vài lí do sau đây thường được đề cập đến:
•
•
•

Giao hợp với gái mại dâm qua đường âm đạo, mồm, hay khu vực hậu môn (đặc biệt nhóm người
đồng tính) mà không dùng biện pháp ngăn ngừa an toàn như "ba con sói".
Dùng chung đồ chơi tình dục của người khác thời điểm chưa rửa sạch hoặc có bọc bao cao su
che chở, chính do đó phải hết sức cảnh giác lúc dùng đồ chung như đồ lót, khăn tắm, bàn chải
đánh răng, dao cạo râu...
Người mẹ bị bệnh lậu nếu như không được chữa trị và chỉ dẫn của lương y chuyên khoa sẽ rất dễ
lây sang cho con, ảnh hưởng đến quá trình thành lập của bé trong tương lai. Hay ở một số sản
phụ mắc bệnh lậu trong quá trình sinh ở qua đường dưới rất dễ lây nhiễm sang cho bé..

Biểu hiện nhận biết lậu mủ và cách xét nghiệm chính xác

Đối với tất cả nhóm người có quan hệ tình dục, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. thời điểm xuất hiện
một số dấu hiệu phần tiếp theo chúng ta nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa ngay, tuyệt đối không vì mặc
cảm, ngần ngại mà đặt quan điểm vào một vài phòng khám tư nhân không có đáng tin cậy.
Đối với đàn ông bao gồm những dấu hiệu sau:
•
•
•
•

Có triệu chứng sưng, đỏ và đau ở dương vật
Tiết dịch lạ thường, hôi ở dương vật, chỗ mồm sáo
cảm nhận đau, bỏng rát khi đi đái
cảm giác ngứa ngáy hay đỏ ở cơ quan sinh dục, hậu môn

Đối với nữ giới, nên đến gặp thầy thuốc lúc gặp phải một số triệu chứng sau:
•
•
•
•
•

Tiết nhiều dịch, khí hư do bệnh lý từ âm đạo
cơn đau thời điểm đi đái
khả năng có đau cổ họng (có thể gặp nếu như quan hệ qua đường miệng)
Đau sau khi sex
cảm nhận ngứa, nóng đỏ ở bộ phận sinh dục hay hậu môn...

Đó là một số dấu hiệu, triệu chứng sớm có khả năng nghĩ đến nguyên nhân do lậu mủ, nhưng thực tế
cũng có rất nhiều chứng bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục như vậy, khả năng kể đến như: bệnh
giang mai, bệnh mào gà, nhiễm khuẩn âm đạo...Chính do đó, để chẩn đoán chắc hẳn lậu mủ, các bác sĩ
đưa ra các chỉ định xét nghiệm y khoa sau:
•

•

xét nghiệm y khoa vi khuẩn nhuộm Gram: giải pháp này có độ nhạy và độ đặc hiệu khá cao nếu
như lấy bệnh phẩm từ niệu đạo của phái mạnh có những biểu hiện kể trên. Hình ảnh sau thời
điểm nhuộm cho thấy hình ảnh song cầu khuẩn gram âm hình hạt cà phê nằm trong bạch cầu đa
nhân trung tính.
xét nghiệm vi nấm, nuôi cấy làm kháng sinh đồ: giải pháp nuôi cấy không chỉ giúp cho các y bác
sĩ có khả năng chẩn đoán xác định được lý do gây bệnh mà còn có thể tìm ra được một số lí do
kết hợp làm nặng dấu hiệu của một số vi trùng khác hay nấm. bên cạnh đó điểm mạnh của liệu
pháp này là có khả năng làm kháng sinh đồ để từ đó có khả năng chọn lọc ra những thuốc phù
hợp và cho hiệu quả nhất để chữa bệnh. Bệnh phẩm có thể được lấy rất dễ dàng từ: niệu đạo,
cổ tử cung, hậu môn hay dịch hầu họng.

Phác đồ khám chữa lậu ở phòng khám Thái Hà
Đến với phòng khám Thái Hà, mọi người sẽ nhận được sự chỉ dẫn chu đáo tận tình của cán bộ tư vấn.
Theo đó quy trình khám chữa bệnh như sau:
•
•
•
•

Bước 1: người nhiễm bệnh đăng kí khám và làm thủ tục tại quầy lễ tân. tiếp đó lễ tân sẽ chỉ dẫn
bạn chu đáo thủ tục khám chữa trị bệnh cần thiết.
Bước 2: Gặp y bác sĩ thăm khám trình bày dấu hiệu. bác sĩ sẽ thực hiện cho bệnh nhân làm các
xét nghiệm y học chức năng để chuẩn đoán chuẩn xác hiện trạng căn bệnh.
Bước 3: Sau thời điểm xác định được trạng thái căn bệnh luc này các lương y sẽ đưa ra các phác
đồ chữa phù hợp với tình trạng của từng người mắc bệnh.
Bước 4: người mắc bệnh sẽ được chăm sóc và chữa theo đúng y lệnh của thầy thuốc. tiếp đó chỉ
dẫn khám lại sau một tháng để kiểm tra kết quả chữa.

Mặt tích cực nếu chữa lậu ở phòng khám Thái Hà

Bạn đang bối rối chưa biêt khám bệnh bệnh lậu ở đâu an tâm và chất lượng. Hãy đến ngay với phòng
khám Thái Hà. Với việc ứng dụng các công nghệ điều trị tiên tiến nhằm đem lại đạt hiệu quả cao giúp tiết
giảm thời gian và hạn chế một vài giá thành chữa trị không đáng có.
•
•
•
•
•

Trung tâm không chỉ có hàng ngũ lương y kiến thức cao mà còn có thiết bị máy móc hiện đại
giúp nhận biết bệnh nhanh chóng.
áp dụng kỹ thuật tiên tiến sẽ giúp chữa lậu mủ cấp và kinh niên hiệu quả.
Kết quả xét nghiệm y học lậu mủ chuẩn xác hoàn toàn. Ngoài chuẩn đoán lâm sàng tình trạng
chứng bệnh kèm theo xét nghiệm y học khoa học chuẩn xác.
phác đồ khám và chữa trị bệnh khoa học, nhanh chóng. đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tình.
mức phí khám chữa trị bệnh và chữa được công khai minh bạch bảo đảm tuân thủ các nguyên
tắc về khám chữa trị bệnh của Bộ Y Tế.

Tại phòng khám đa khoa Thái Hà, tác giả đã khám và làm lành cho nhiều tình huống măc lậu mủ. Từ đó
giúp tiết giảm thời gian của bệnh nhân so với điều trị ở bệnh viện. bệnh viện Thái Hà từ lâu đã là địa
điểm khám chữa trị bệnh lậu chất lượng cao tại Hà Nội cho khách hàng tìm hiểu.
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