điều trị rong kinh khỏi tận gốc là yêu cầu của rất nhiều nữ giới mắc tình trạng này gây nên lo âu mệt mỏi.
Hiện tượng rong kinh Dù khá thường gặp cũng như cũng dễ dàng điều trị đỡ, tuy nhiên Nếu như không
chữa hoặc chữa trị sai lầm phương pháp sẽ gây nên các biến chứng không dễ lường. Thế nên điều trị
rong kinh như nào để đạt hiệu quả cao vừa an toàn cho sức khỏe?
trị rong kinh bằng biện pháp nào vừa nhanh chóng vừa an toàn là vấn đề của nhiều phụ nữ.
Rong kinh là hiện tượng chảy máu từ đường sinh sản chị em kéo dài trên 7 ngày theo chu kỳ. Thông
thường rong kinh là quá trình xuất huyết bất thường từ niêm mạc tử cung, thấy hay gặp ở chị em tại các
độ tuổi. Không ít người thường hay nhầm tưởng rong kinh đối với rong huyết. Thật ra rong huyết là quá
trình chảy máu chưa có chu kỳ điển hình cùng với ra máu không bình thường.
Để trị rong kinh hữu hiệu, người bị bệnh luôn cần phải hiểu rõ nguyên do khiến cho cơ thể gặp phải các
hiện tượng bất thường này. Nguyên nhân hàng đầu gây nên rong kinh ở nữ giới bao gồm:
•
•
•
•
•
•

rối loạn nội tiết tố ở một số giai đoạn như dậy thì, tiền hết kinh,
lối sống bất phù hợp, mất cân đối.
bởi tâm sinh lý lo âu lâu ngày, lo lắng, stress,..
do chứng bệnh phụ khoa như: bị viêm âm đạo, viêm cổ dạ con, phì đại dạ con, u nang buồng
trứng,…
bởi suy nhược tuyến giáp
bởi lấy các loại thuốc Trong khi dài như thuốc kháng sinh, thuốc phòng tránh thai,…
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người bệnh muốn điều trị rong kinh 1 cách vĩnh viễn, cần thiết loại bỏ nguyên nhân gây nên một số câu
hỏi của mình. Thăm khám phụ khoa là việc khiến quan trọng để xử lý các vấn đề phía trong cơ thể dẫn
đến chảy máu. Sau đây là các biện pháp trị rong kinh thích hợp nhất nữ có thể tham khảo.

những biện pháp trị rong kinh hiệu quả
cách chữa trị rong kinh nhanh nhất, hiệu quả nhất cần phải khắc phục bệnh từ nguyên do, Rồi khiến cho
ngưng hiện tượng chảy máu niêm mạc dạ con, tái lập lại chu kỳ kinh bình thường đối với phụ nữ trong độ
tuổi sinh nở. Bên cạnh đó, nhưng song với việc điều trị, nâng cao thể lực và bổ sung dinh dưỡng cũng là
nhân tố cấp thiết trong vấn đề chữa rong kinh ở chị em.
tình trạng rong kinh không phải là tình trạng bệnh lý quá nặng, bình thường rất nhiều phụ nữ chọn lấy
những mẹo chữa trị rong kinh ở nhà từ dân gian, một số không giống áp dụng các phương thuốc Đông y,
những loại thuốc tây y. Bài viết này là chi tiết đã từng phương pháp trị.

phương pháp chữa rong kinh tại nhà bằng mẹo dân gian

trị rong kinh bằng phương pháp dân gian thường dựa vào dược đặc điểm của một số loài cây cỏ, thảo
dược trong tự nhiên để cầm máu, kháng viêm cùng với nâng cao lưu thông máu trong cơ thể. Các dạng
cây dùng thường hay tương đối sẵn có, lành tính cũng như có công dụng nhanh chóng. Đối với những
trường hợp rong kinh vì biến đổi nội tiết ở tuổi hết kinh, dậy thì hoặc do stress, lo lắng, giải pháp trị này
có tác dụng tương đối hiệu quả.
lấy cây nhọ nồi điều trị rong kinh
Cây nhọ nồi cầm máu, điều trị rong kinh rất tốt.
Cây nhọ nồi còn được gọi là cỏ mực, là 1 kiểu thảo dược được mệnh danh là thần dược cầm máu trong
tự nhiên được dùng trong rất nhiều trường hợp chảy máu không bình thường trong số đó có rong kinh.
Với tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt, bổ thận, dưỡng thận âm, cầm máu…, cỏ nhọ nồi có chức năng vô
cùng hiệu quả trợ giúp điều trị rong kinh.
phương pháp thực hiện:
•
•
•

Nhặt sạch sẽ 1 nắm nhọ nồi, rửa sạch sẽ ngâm với nước muối tinh loãng.
vò nát hay giã sinh tố nắm nhọ nồi đã từng rửa sạch với số lượng nước hợp lý.
người bị bệnh dùng 1 ngày khoảng 2 lần đăng nhập sáng cũng như trưa, tình trạng rong kinh sẽ
mau chóng được nâng cao.

Mẹo điều trị rong kinh đối với cây ngải cứu
Chỉ với cây ngải cứu mua với giá thành vài nghìn đồng bên ngoài chợ, người bị bệnh có thể dễ dàng cầm
máu, hết rong kinh cũng như an toàn với cơ thể. Không những không khó kiếm, mức phí cực thấp, ngải
cứu còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Theo Đông Y, ngải cứu được lấy trong một số
phương thuốc đối với công dụng ôn khí huyết, trực hàn không cao, điều kinh, an thai, hoạt huyết,…
cụ thể với mục đích khắc phục tình trạng rong kinh, bệnh nhân có thể lấy ngải cứu chữa trị rong kinh với
hai phương pháp sau:
•
•

giải pháp 1: Nạp trực tiếp ngải cứu đăng nhập cơ thể. Phái đẹp có nguy cơ uống nước ngải cứu
đun sôi hoặc bổ sung những món ăn liên quan đến ngải cứu cho đa kiểu như trứng rán ngải cứu,
gà tần ngải cứu,…
giải pháp 2: Điều chế phương thuốc dung dịch. Với cách này, bệnh nhân cần phải sắp các thành
phần theo khối số lượng như sau: 16g ngải cứu, 20g cỏ hôi, 12g hy thiêm, 20g hương phụ chế
cũng như 12g ích mẫu thảo. Một số nguyên liệu đem đi phơi khô trong 2 nắng, Sau đó sắc thuốc
trong khoảng 45 phút đối với lửa nhỏ. Nhẫn lại lấy 2 lần một ngày, rong kinh sẽ không còn nữa
cũng như không tái phát.

Mẹo chữa rong kinh ngay tại nhà bằng quế
Quế là 1 dạng món ăn rất tốt cho nữ giới Trong thời gian có kinh nguyệt. Với tác dụng loại bỏ tạp chất,
cải thiện lưu thông máu và tăng lưu thông máu, quế giúp cho phái đẹp giảm hiện tượng đau đớn bụng
kinh, gia tăng rong kinh rất hiệu quả.
biện pháp thực hiện:
•
•

chị em có thể mua bột quế sử dụng. Trộn bột quế với nước lạnh dùng hàng ngày 2 lần. Hay bệnh
nhân có thể trộn lẫn đối với mật ong giúp cho đẹp da, tăng cường tiêu hóa tốt.
Nếu như là người bận rộn, chị em có nguy cơ mua một số kiểu trà quế thiết kế dễ dàng dùng đối
với nước ấm hàng ngày. Duy trì lối sinh hoạt này giúp cho ngăn chặn hiện tượng rong kinh.

trị rong kinh với gừng tươi
Trong Đông Y, gừng tươi có đặc điểm ấm vị cay cần phải có công dụng chống lạnh, giải cảm, ôn trung,
hồi dương cùng với thông lạch. Bởi vậy, từ xa xưa gừng được lấy để giải quyết những bệnh như cảm
cúm, ho, viêm họng và nhất là điều hòa kinh nguyệt hữu hiệu.
phương pháp thực hiện:
•
•

sử dụng 1-2 ly nước gừng đun sôi truy cập một số ngày có kinh. Tính ấm nóng của gừng tươi sẽ
giúp giữ gìn ấm bụng dưới, lưu thông máu, điều hòa khí huyết cùng với thay đổi số lượng máu
kinh. Ngoài ra, gừng tươi còn có công hiệu giảm cảm giác đau bụng kinh cụ thể.
chị em cũng có nguy cơ thêm gừng tươi đăng nhập làm cho gia vị những thực phẩm hay gây một
số món mứt gừng tươi cho không khó ăn.

giải pháp điều trị rong kinh dễ thực hiện từ đu đủ xanh
sử dụng đu không thiếu xanh để điều trị rong kinh là một mẹo dân gian thú vị phụ nữ không nên bỏ lỡ.
Từ lâu, trái đu đầy đủ xanh được nhận định là bài thuốc thần kỳ giúp cho nữ tăng cường khoảng một, lợi
sữa cũng như đặc biệt còn có công dụng gia tăng tình trạng rong kinh ở nữ giới. Lấy đu đầy đủ giúp cho
làm giảm lượng máu trong một số ngày kinh nguyệt. Không chỉ vậy sử dụng kiểu trái này còn có công
dụng giảm sút những cơn cảm giác đau tại chỗ tử cung, chữa trị rong kinh đau bụng dưới.
giải pháp thực hiện:
•
•

sử dụng 2 ly đu đủ xanh tán nhuyễn trước và trong kỳ kinh nguyệt.
chị em có khả năng thay dùng bằng cách chế biến các món ăn đa loại từ đu đầy đủ xanh như
chế biến canh, hầm xương, xào, hay làm cho nộm, gỏi,…

có khả năng dùng ngải cứu, đu đủ, quế hay gừng tươi để giảm rong kinh kéo dài.
những phương pháp trị rong kinh tại nhà với mẹo dân gian trên vừa hữu dụng vừa đạt kết quả cao nhất
là với bệnh nhân rong kinh bởi nội tiết tố thay đổi, và rong kinh không bởi chứng bệnh bên trong người.
Nếu như dùng một số biện pháp trên chưa có kết quả, người bị bệnh nên xét nghiệm để nghiên cứu rõ
căn nguyên dẫn đến rong kinh mới có thể chữa trị bệnh triệt để được.

coi THÊM: các phương pháp điều trị rong kinh bằng lá huyết dụ cụ thể
NHẤT
chữa chứng rong kinh bằng bài thuốc Đông y
biện pháp chữa trị rong kinh với Đông y là phương pháp dựa trên nguyên lý bồi bổ cơ thể, tập trung giải
quyết bệnh dứt điểm, và từ chính nguyên do gây nên rong kinh. Vì vậy, những phương thuốc đem lại
hiệu quả bền vững về lâu dài, cải thiện sức khỏe cho cơ thể, Đồng thời phòng chống bệnh quay trở lại
hữu hiệu.
Đông y quan điểm, rong kinh là căn bệnh hình thành do huyết nhiệt, huyết ứ hoặc khí uất hay không cao
nhiệt… Bởi vì thế, Căn cứ vào nguyên do gây bệnh, những thầy thuốc Đông y sẽ được chia nhóm và
phân biệt rõ ràng để chữa rong kinh 1 giải pháp hữu hiệu cao nhất.
sử dụng Đông y là cách chữa rong kinh an toàn cũng như hữu hiệu cao.

cụ thể, đối với những người bị rong kinh do dịch âm đạo, có khả năng áp dụng các phương thuốc như
sau:
người rong kinh do huyết nhiệt, không cao nhiệt, huyết ứ, khí uất.
bài thuốc 1: 16g Sinh địa, 12g huyền sâm, 8g địa cốt bì, 8g a giao, 8g câu kỷ tử, 8g than bẹ móc, 8g chi
tử sao cùng với cỏ nhọ nồi 16g. Đổ nước lượng nước thích hợp Rồi sắc dùng hôm một thang thuốc này,
chia làm 2 lần dùng.
bài thuốc 2: 20g Bồ hoàng sao đen, 12g địa du, a giao từng kiểu, tóc rối đốt thành than 6g, 12g đan bì,
12g than bẹ móc, 12g bạch thược, sinh địa, 12g hắc giới tử. Mọi tán bột mịn hôm uống tầm khoảng 12g
với nước.
người rong kinh do dịch âm đạo, dương hư, âm hư.
bài thuốc 1: 12g Hoàng kỳ, 8g nhân sâm, 4g đương quy, cam thảo 6g, trần bì 4g, 2g thăng ma, 4g sài hồ,
8g bạch truật, 6g tóc rối đốt cháy, 12g ô tặc cốt cũng như 12g mẫu lệ. Sắc sử dụng hôm một thang thuốc
cũng như phân làm 2 lần dùng.
phương thuốc 2: Bạch truật, phục thần, đương quy, nhân sâm, hoàng kỳ, toan táo nhân, chích thảo mỗi
dạng 4g; viễn chí cũng như mộc hương 2g, long nhãn nhục 5 trái, sinh khương 3 lát, đại táo 4 trái, tóc rối
đốt cháy 6g, ô tặc cốt 12g, mẫu lệ 12g. Sắc dùng ngày một thang và chia đều thành 2 lần dùng.
trị rong kinh bởi vì viêm nhiễm, bồi bổ tổng hợp
•
•

bài thuốc Phụ Khang tán ngâm rửa: thành phần chính gồm bạch chỉ, xuyên khung, khổ sâm, xà
sàng tử và nhiều thảo dược không giống đều có chức năng khử khuẩn và diệt nấm âm đạo,
chống viêm, hoạt huyết trục ứ, suy giảm phù nề, điều trị rong kinh hiệu quả.
bài thuốc Phụ Khang nghiền loại uống: thành phần chủ yếu gồm có đương quy, đan sâm, kim
ngân hoa, trinh phái đẹp hoàng cung có tác dụng thông kinh, bổ huyết, ổn định nội tiết, trị dịch tiết
âm đạo, suy giảm mùi hôi điều trị rong kinh an toàn từ bên trong cơ thể.

dùng đông y chữa trị rong kinh là biện pháp điều trị có nhiều điểm nổi bật ưu việt so đối với nhiều cách trị
bệnh Ngày nay chính Tùy thuộc vào sự an toàn, cũng như điều trị bệnh từ trong ra phía ngoài triệt để
cũng như không quay trở lại lại. Nhưng mà lúc sử dụng người bị bệnh nên nhẫn lại bởi vì thuốc phát huy
công dụng từ từ.

điều trị rong kinh với tây y
dùng những loại thuốc tây y trong vấn đề trị rong kinh cũng là biện pháp phổ biến Thực tế hiện nay vì
công dụng sớm cũng như tiện dụng trong cuộc sống bận bịu. Một số loại thuốc tây y chính được chuyên
gia chỉ định trong một số tình huống rong kinh thường là:
•
•
•
•

kiểu thuốc chống viêm không chứa steroid : dạng thuốc này có tác dụng chủ yếu là suy giảm
thiếu máu kinh nguyệt, suy giảm những cơn đau đớn bụng kinh. Rõ ràng là Advil, Motrin IB, hoặc
naproxen natri (Aleve)
Thuốc chứa Axit tranexamic: Đây là kiểu thuốc giúp giảm mất máu kinh nguyệt, sử dụng lúc máu
chảy quá mức.
Thuốc ngừa thai thường xuyên theo đường uống: đi kèm công dụng phòng tránh thai cho phái
đẹp, một số loại thuốc này còn có khả năng giúp thay đổi chu kỳ kinh Đồng thời giảm hiện tượng
rong kinh rất nhiều hay kéo dài.
Thuốc Progesterone kiểu uống: Là dạng thuốc cho thêm hormone progesterone có thể giúp cho
điều chỉnh quá trình rối loạn hormone cũng như chứng rong kinh bởi vì sự thay đổi này.

nên ĐỌC: Rong kinh lúc sử dụng thuốc tránh thai có ảnh hưởng đến sức
khỏe không
dùng thuốc tây y là kỹ thuật trị rong kinh thường bắt gặp Trên thực tế.
lúc lấy thuốc tây trị rong kinh, bệnh nhân thực hiện các lưu ý cần thiết sau:
•
•
•

đặc biệt tuân theo chỉ định của bác sỹ về liều số lượng cũng như thời điểm giữ gìn thuốc.
Không tự tiện mua thuốc về uống, để không nên những nguy cơ nguy hiểm tới sức khỏe và sức
khỏe sinh con.
trong quá trình lấy thuốc có khả năng có những phản ứng phụ như dị ứng, kích thích, cần thông
báo ngay cho bác sĩ cũng như đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để được khắc phục sớm.

ở không ít tình huống việc chữa trị rong kinh bằng thuốc không đem lại tác dụng yêu cầu, nhất là một số
tình huống do u xơ, viêm nhiễm trầm trọng một số cơ quan sinh dục thì người bị bệnh cần đi đến bác sĩ
khám để được trị dứt điểm. Có thể bệnh nhân sẽ được chỉ định những biện pháp trị ngoại khoa như cắt
bỏ nội mạc dạ con, chữa nhiễm trùng, phì đại đối với laser, tần số vô tuyến, điện cao tần,…
như thế có rất nhiều chọn lựa cho người bệnh rong kinh, tuy vậy để lựa chọn được biện pháp chữa trị
rong kinh sớm nhất, hiệu quả nhất bệnh nhân nên đi khám nam khoa cũng như tham khảo tư vấn từ phía
một số bác sĩ chuyên khoa. Dựa theo hiện tượng cũng như một số bệnh nền của đã từng người bị bệnh,
các bác sĩ sẽ đưa ra biện pháp trị khoa học nhất.

các lưu ý cho chị em phụ nữ bị rong kinh
lúc bị rong kinh hay trong khi điều trị rong kinh, bệnh nhân nên chú ý những điểm sau để nhanh chóng
tạm biệt bệnh lý ám ảnh này:
•
•
•
•
•
•
•
•

bổ sung vào chế độ sinh hoạt toàn bộ một số dưỡng chất, đầy đủ chất đối với không ít món ăn
bổ máu, hoạt huyết, ưu tiên món luộc, hấp, cũng như tránh món ăn cay nóng, bia rượu, có hại
cho sức khỏe,…
chữa theo đúng chỉ định cùng với phác đồ của chuyên gia
không nên ăn quần áo lạnh lúc đang trong chu kỳ kinh nguyệt.
Không làm việc quá sức, nghỉ ngơi đúng giờ
giữ gìn cho tinh thần thỏa mái, hạn chế căng thẳng, lo lắng hoặc sức ép tâm lý.
giữ gìn làm sạch vùng kín sạch, thông thoáng, đặc biệt là trong những ngày kinh nguyệt. Chọn
rửa bằng dung dịch rửa ráy lành đặc điểm, có mức độ pH khoa học cơ địa.
hạn chế lao động trầm trọng cũng như tiếp xúc đối với các loại hóa chất khi đang bị rong kinh,
hoặc trong khi có kinh.
nên kiểm tra phụ khoa định kỳ tầm 6 tháng 1 lần hay lúc khu vực kín có những dấu hiệu thất
thường.

Vừa rồi là tất cả hiểu biết về một số phương pháp chữa trị rong kinh ở chị em phụ nữ. Mong rằng bài viết
sẽ chia sẻ nội dung hữu ích cho bạn đọc định hướng được biện pháp chữa trị bệnh hợp lý cùng với tốt
hơn hết cho chính mình.

