Rong kinh xuất huyết cục là cấp độ không hiếm gặp ở chị em. Nhưng đây cũng có nguy cơ là một số báo
hiệu chị em phụ nữ đang mắc một số chứng bệnh phụ khoa, tác động tới sức khỏe sinh con. Mời bạn
đọc nghiên cứu chi đào thải về hiện tượng này qua bài viết bài viết này.
Rong kinh ra máu cục có đúng là tình hình đáng lo ngại?

Rong kinh chảy máu cục là như vậy nào?
Trong chu kì kinh nguyệt thường thì của chị em phụ nữ, máu kinh bị đẩy ra bên ngoài người thường hay
có dạng lỏng loãng, máu có sắc đỏ thẫm hay đỏ tươi cũng như số hôm hành kinh bình quân từ 2 – 7
ngày. Theo kết quả của các báo cáo y tế liệu có đến hơn 30% chị em phụ nữ bị ra máu kinh nguyệt kèm
với một số cục máu đông liệu có màu đỏ đen, đỏ thẫm.
cấp độ máu cục có thể xảy ra xuyên suốt một số hôm “đèn đỏ” chứ không những tại các hôm mới đầu
hành kinh. Không ít trường hợp trạng thái này không phải không bình thường tại những phái đẹp thì có
sức khỏe tốt và không dùng thuốc.
song kinh nguyệt kéo dài hơn 7 ngày cùng với ra nhiều cục máu đông có kích thước không nhỏ thì sẽ
cảnh báo nguy cơ chứng bệnh. Hiện tượng này được gọi là rong kinh xuất huyết cục.
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lúc bị phải mức độ rong xuất huyết cục nữ thường hay liệu có các biểu hiện như:
•
•
•

Máu kinh chảy rất nhiều, ra ồ ạt nguy hiểm nhất người bệnh phải thay băng cực kỳ nhanh sau từ
1-2 tiếng, trong quá trình kinh nguyệt thường thì thì thời điểm thay có thể là 4-6 tiếng 1 lần.
phái đẹp có nguy cơ trông thấy các cục máu đông màu sắc đỏ sậm, đôi khi là màu đen thấy trên
bề mặt băng rửa ráy hoặc sau khi đi cầu. Kích thước của chúng thường rất lớn bằng ban đầu
ngón tay cái.
Cảm giác toàn thân mệt mỏi và thấy các cơn đau âm ỉ tại khu vực bụng dưới hoặc vùng thắt
lưng.

•

hàng ngày nhận thấy buồn nôn hoặc nôn mửa trong cả chu kỳ kinh.

cấp độ kinh nguyệt đi kèm những cục máu đông khiến cho nữ vô cùng lo sợ.

Rong kinh ra máu cục vì đâu, thì có nguy hại không?
trạng thái rong kinh nguyệt ra nhiều cục máu đông có khả năng là dấu hiệu nhận biết cảnh báo người liệu
có không ít câu hỏi liên quan tới cơ bộ phận phụ khoa và sự rối loạn nội bài tiết. Chính vì vậy giai đoạn
rong kinh ra máu đông thường hay nguy hiểm cũng như dễ nguy hiểm đến sức khỏe có con nhắc riêng
cùng với sức khỏe tổng quan của nữ.

căn nguyên gây rong kinh ra máu cục
Rong kinh ra không ít máu cục bất thường có khả năng là một số dấu hiệu của cảnh báo một số tình
trạng sau:
•

•

•

•
•

Chứng mất cân bằng đông máu: nữ giới bị một số các rối loạn đông máu như chứng tiểu cầu hay
Von Willebrand sẽ ảnh hưởng đến việc giải phóng những protein đông máu trong cơ thể, trong
số đó thì có dấu hiệu là rong kinh. Hậu quả là khi kinh nguyệt xuất hiện dẫn tới việc ra máu
không ít kèm theo vón cục.
người rối loạn nội bài tiết tố: ở cơ thể chị em phụ nữ thường thì, số lượng estrogen cũng như
progesterone luôn được giữ ở mức cân bằng để giữ gìn cho chức năng có con. Trong tình huống
cán cân này mắc lệch, những ngày kinh nguyệt sẽ là thứ mắc ảnh hưởng trước tiên, Vì vậy dẫn
đến độ rong kinh máu cục.
bởi vì bệnh lý lạc nội mạc tử cung: Đây là tình hình không ít chị em gặp phải, bệnh thường vì
viêm nhiễm khiến lớp nội mạc dạ con tiến triển ra bên ngoài dạ con. Dấu hiệu thường thấy của
lạc nội mạc dạ con là trong giai đoạn kinh nguyệt mắc xuất huyết không ít, liệu có cục máu
đông,…
hiện tượng tử cung nới rộng: tình trạng này hay gặp nhất ở một số đối tượng chị em phụ nữ đã
trải qua sinh nở. Khu vực thành tử cung bị giãn rộng hơn bình thường khiến số lượng máu thoát
ra rất nhiều hơn, lâu ngày và bị rong kinh xuất huyết vón cục.
phì đại tử cung hoặc polyp ở dạ con: những bệnh lý này khiến bệnh nhân vô cùng không dễ chịu
thường gây nên quá trình tắc nghẽn trong tử cung. Sự tắc nghẽn này làm cho dòng máu chảy ra
bên ngoài chậm hơn, đông lại trước lúc được đưa ra ngoài. Kết quả là bệnh nhân sẽ xuất hiện
trong máu kinh thì có chứa không ít cục máu đông màu đen hơn không ít lần so với thường thì.
Thêm vào đó, bệnh nhân cũng có nguy cơ sẽ xuất hiện đau quặn thắt ở vùng chậu cũng như
không dễ chịu trong khi quan hệ.

Polyp tử cung là một trong số những tác nhân gây ra trạng thái rong kinh này.

Rong kinh ra máu cục nguy hại hoặc không?
Cũng do các biểu hiện trên, không ít chị em hoang mang liệu rằng tình hình rong kinh xuất huyết đông thì
có nguy hiểm không? Theo các bác sĩ nam khoa cho biết, đây hoàn toàn không phải là bệnh tình lý chi
phối tới tính mệnh bệnh nhân. Tuy nhiên nếu không điều trị sớm cùng với kịp thời, bệnh sẽ gây nên các
hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản.
rõ ràng, rong kinh ra máu cục lâu ngày sẽ tạo cơ hội cho một số hại khuẩn thâm nhập, xâm nhập gây ra
những căn bệnh nhiễm trùng phụ khoa như viêm cổ tử cung, viêm âm đạo, lạc nội mạc dạ con, viêm tắc
vòi trứng, viêm buồng trứng,.. Khiến cho nguy hiểm nặng nề tới tâm lý, cùng với uy tín đời sống tình dục.

Thêm vào đó, lúc người mất quá độ máu bởi vì kinh nguyệt sẽ khiến người bị bệnh giảm sút, cơ thể xanh
xao, nguy hiểm nhất là ngất xỉu. Dạ con khi này cũng thiếu lớp niêm mạc dày kết luận việc trứng làm cho
tổ trong quá trình thụ thai, gây vô sinh hiếm muộn.
Bởi vậy, ngay lúc nhận biết các dấu hiệu rong kinh chảy máu cục thất thường, nữ nên đi khám nam khoa
ngay ở những bệnh viện, bệnh viện chuyên khoa chuyên khoa để ngăn ngừa các tai biến xấu xảy ra
càng kịp thời càng tốt.

Rong kinh xuất huyết đông chữa như thế nào?
biện pháp chữa trị rong kinh chảy máu cục hiệu quả nhất là điều trị bệnh Dựa vào nguyên nhân gây
bệnh, giai đoạn và cơ địa của mỗi bạn nam. Vì vậy, người bệnh cần chủ động xét nghiệm phụ khoa để
được thăm khám, kiểm tra băn khoăn mình đang gặp phải là gì, Vì vậy chọn lựa được biện pháp chữa trị
bệnh khoa học nhất. Dưới đây là những giải pháp điều trị rong kinh chẩn đoán phụ nữ tham khảo:

Mẹo chữa dân gian rong kinh xuất huyết cục
một số mẹo vặt dân gian Cho dù dễ thực hiện, đơn giản sử dụng tuy nhiên cũng giúp cho bệnh nhân gia
tăng đáng kể các dấu hiệu nhận biết khó chịu, trợ giúp khôi phục nhanh hơn khi kinh nguyệt xuất huyết
cục. Nhưng mà, các mẹo này chỉ khoa học với cấp độ rong kinh nhẹ bởi vì nội tiết tố hay một số thay đổi
nhẹ trong cơ thể. Nữ giới cũng nên chú ý rằng một số biện pháp này không thể thay được những thuốc
trị chuyên dụng.
•

Hạt bí ngô rang chữa trị kinh nguyệt chảy máu cục đen

Trong hạt bí vô cùng giàu một số dạng axit béo không bão hòa omega-3 cùng với phytosterol. Một số
chất này giúp cho gia tăng lưu thông máu, hạn chế quá trình trở thành các cục máu đông trong những
ngày kinh nguyệt. Để vừa tốt kết luận sức khỏe vừa đem đến hữu hiệu điều trị bệnh, chị em cần phải lấy
tầm khoảng hai muỗng canh hạt bí ngô rang tách vỏ hàng ngày. Chú ý, không nên ăn những hạt mốc
hoặc cháy.
•

Trà hoa cúc trị rong kinh máu đỏ tươi, máu cục

Trong hoa cúc chứa coumarin – tinh chất giúp cho làm cho loãng máu, phòng chống việc hình thành
những cục máu đông, an thần hữu hiệu. Hơn nữa, trà hoa cúc còn có đặc điểm chống viêm cao giúp
giảm sút cảm giác đau thắt vùng bụng, đau bụng kinh vô cùng tốt.
cách thực hiện: người bệnh chỉ nên hãm hoa cúc khô đã từng rửa sạch sẽ đối với 100ml nước sôi trong
tầm khoảng 3-5 phút. Để không khó uống hơn, có thể thêm vào một vài giọt mật ong và thưởng thức liên
tục, tốt hơn hết là vào buổi tối trước khi đi ngủ 1 tiếng.
lấy trà hoa cúc đạt kết quả suy giảm các cục máu đông tốt.
•

gừng tươi điều trị kinh nguyệt ra cục máu đông rất lớn

Theo 1 khảo sát gần đây, những nhà khoa học đã nhận thấy rằng các hoạt chất chứa trong gừng có thể
giúp cho giảm lưu lượng máu kinh cũng như việc trở thành máu cục.
cách thực hiện: người bệnh có khả năng tăng số lượng gùng tiêu thụ trong một số bữa ăn hoặc uống trà
gừng tươi. Giải pháp pha trà gừng tươi như sau: đun sôi một cốc nước lọc, Tiếp đó thêm vào một số lát

gừng, mật ong cùng với thưởng thức. Trà gừng cũng giúp những cơn cảm giác đau bụng kinh được
giảm bớt mau chóng.

sử dụng thuốc Tây y trị rong kinh chảy máu cục
sử dụng thuốc tây y trong chữa rong kinh lẫn máu cục là cách không ít bạn nam chọn dùng bởi vì sự tiện
lợi cùng với cho biết tác dụng mau chóng. Người bị bệnh nên thăm khám bệnh ở các địa điểm y khoa để
được kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như kê đơn thuốc thích hợp.
•

•

•

Thuốc nội tiết: Thuốc Tây y chứa nội bài tiết sẽ được các chuyên gia sẽ kê đơn trong một số
trường hợp rong kinh ra máu cục bởi những vấn đề nội sinh bao gồm những loại thuốc giúp cho
bệnh nhân cân với hormone sinh dục cùng với tự chủ lượng máu chảy ra 1 ngày. Các thuốc nội
tiết thường hay được dùng là: Estrogen, progestin, delestrogen hoặc premarin,…
Thuốc chống viêm không steroid: người bệnh có khả năng được chỉ dẫn những loại thuốc chống
viêm chưa có chứa steroid để phòng chống nhiễm trùng, giảm sút cơn viêm vùng chậu cùng với
giúp điều hòa lưu số lượng máu kinh trong trường hợp người bệnh nhiễm trùng. Những dạng
thuốc đó thường hay là: ibuprofen, acetaminophen, naproxen,…
Thuốc ngừa thai hàng ngày: Thuốc phòng tránh thai dùng hormone cũng là một sự lựa chọn bổ
ích trong không ít tình huống rong kinh ra máu cục. Kiểu thuốc này có khả năng ức chế quá trình
phát triển, tăng cường của những lớp nội mạc tử cung. Từ đó, giúp giảm sút tới 90% lượng máu
kinh, phòng ngừa quá trình trở thành các cục máu đông. Phụ nữ có nguy cơ tham khảo: Thuốc
tranexamic, lystera, cyklokapron,….

coi THÊM
điều trị rong kinh với thuốc tránh thai liệu có thực sự an toàn, hiệu quả NHƯ LỜI ĐỒN?
mắc rong kinh nên ăn gì, kiêng gì để sớm khỏi nhất?
phương pháp chữa với tây y có khả năng dẫn đến rất nhiều chức năng không yêu cầu như tăng cân,
biến đổi tâm trạng, xuất huyết "cô bé", buồn nôn,…Người bệnh nhất thiết tuân theo theo các chỉ dẫn y
khoa, quan sát kĩ một số dấu hiệu không bình thường nếu liệu có để kịp thời khắc phục.

chữa rong kinh xuất huyết cục với Đông y
Cơ chế đe dọa của phương pháp chữa rong kinh chảy máu cục Trong Đông Y là chữa bệnh Tùy thuộc
vào nguyên do gây bệnh, vận hành lưu thông khí huyết, cầm máu, tiêu ứ. Người bệnh có nguy cơ vận
dụng một số phương thuốc Đông y dưới đây:
•

•

bài thuốc đối với hoàng kỳ: các thảo dược sử dụng phỏng đoán phương thuốc này gồm có đẳng
sâm 16g; hoàng kỳ 20g, thăng ma, sài hồ 8g, kinh giới mỗi vị 10g, cam thảo 4g, bạch truật, phục
linh, đương quy từng vị 12g. Các vị thuốc sấy khô với lửa nhỏ Tiếp đó sắc sử dụng thường
xuyên liên tiếp 1 thang đặc biệt tốt kết luận nam giới rong kinh, ứ huyết do khí hư.
bài thuốc Phụ Khang xay loại uống: đối với dược liệu chủ yếu gồm có một số vị thuốc sau: trinh
phụ nữ hoàng cung, kim ngân hoa, đan sâm, đương quy,…Chị em cần phải sử dụng mỗi ngày
một thang để điều trị bệnh rong kinh ra máu cục tốt hơn hết. Đi kèm vấn đề kết hợp điều trị ở
vùng đối với thuốc kiểu ngâm rửa Phụ Khang giúp tăng hữu hiệu trị và kháng viêm cực kỳ tốt.

một số phương thuốc từ thảo dược được đánh giá cao bởi hữu hiệu điều trị tốt cũng như không gây ra
phản ứng phụ, có thể lấy lâu dài. Cho dù vậy người bệnh cần phải nhẫn lại tiến hành do thuốc phát huy
công dụng chậm, sâu. Đồng thời, khi chữa trị bệnh rong kinh chảy máu cục rất nhiều với đông y cần phải
kết hợp với một số kết luận từ y học tiên tiến để việc chữa trị đảm bảo cấp độ chuẩn xác cao nhất.

những giải pháp can thiệp ngoại khoa
Trong tình huống bệnh thì có chuyển biến trầm trọng hoặc bởi vì những câu hỏi nguy hại tiềm tàng ở
trong cơ thể mà những cách chữa trị trên không thể khắc phục được, bác sĩ sẽ chỉ định chữa phẫu thuật
ngoại khoa.
những phương pháp ngoại khoa có thể được chỉ định làm bao gồm:
•
•

thủ thuật nạo buồng dạ con đi kèm sử dụng thuốc nội đào thải tố.
phẫu thuật cắt polyp, nạo bỏ u xơ dạ con nếu mắc rong kinh cảm giác đau bụng vì khối polyp
trong dạ con hay liệu có khối u xơ.

song, cũng phải kể rằng giải pháp phẫu thuật có tiềm ẩn không ít nguy cơ hậu quả, bệnh nhân thường
hay phải chịu nhiều đau đớn hơn trong cùng với sau điều trị, cùng với mất nhiều thời gian để bình phục.
Mặt khác, tiểu phẫu còn có khả năng để lại rất nhiều di chứng sau chữa trị như viêm nhiễm, sẹo tử cung
hoặc nguy hiểm không nhỏ đến sức khỏe có con về sau.

các điều bệnh nhân cần phải lưu ý lúc bị rong kinh
độ rong kinh đau bụng xuất huyết cục nếu coi thường không điều trị sẽ gây nên nguy hại tới sức khỏe có
con. Bên cạnh vấn đề làm những giải pháp chữa trị bệnh hợp lý, người bệnh nên sử dụng mất cân bằng
lối sống một phương pháp lành mạnh như sau:
•

•
•
•
•

vệ sinh “cô bé” sạch, thường hay xuyên: chị em nên vệ sinh khu vực kín với nước sạch, với dung
dịch rửa ráy liệu có tình hình pH khoa học, đảm bảo cơ quan sinh sản luôn khô ráo, thoáng sạch.
Cần thay thế băng vệ sinh không ít lần trong ngày để tránh phát sinh nấm cùng với virus trong khi
đang bị rong kinh.
hạn chế sử dụng quần áo bó sát, dẫn tới bức bí, ẩm ướt, không dễ chịu. Tuyệt nhiên đối với
quần áo lót cần lựa chọn chất liệu ngấm hút cũng như co giãn, giặt sạch sẽ, phơi khô dưới ánh
nắng mặt trời.
Ẳn sử dụng đúng giờ, đầy đủ chất, không thiếu bữa, tuyệt nhiên cung cấp các loại thực phẩm thì
có chứa sắt cũng như rau quả xanh sạch sẽ.
mất cân bằng chế tình hình nghỉ ngơi, lao động sao phỏng đoán điều giai đoạn, cân bằng. Hạn
chế thức quá khuya cùng với làm việc quá nặng nề hay làm việc với cường hiện tượng cao thiếu
nghỉ ngơi.
nỗ lực duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ, giải tỏa những sức ép, căng thẳng trong công vấn đề và
đời sống.

Trên đây là mọi các hiểu biết về chứng rong kinh chảy máu cục chẩn đoán bạn đọc vận dụng. Lúc thì có
bất cứ một số dấu hiệu nhận biết không bình thường nào trong chu kỳ kinh, chị em cần tới khám phụ
khoa ở những phòng khám chuyên khoa chất lượng để có khả năng chữa bệnh nếu có càng kịp thời
càng tốt.

