Cách chữa trị bệnh giang mai bằng
thuốc nam, đông y & hiện đại
Thuốc trị giang mai ở cả nam và nữ đang là câu hỏi được nhiều người bận tâm, đặc biệt là một số cơ thể
mắc bệnh giang mai. Bởi vì hầu hết người bị bệnh đều xem thuốc là 1 biện pháp giảm thiểu phí nhưng
rất hiệu quả, đặc biệt là thuốc đấng mày râu. Bởi vậy, để hiểu rõ về giải pháp trị bệnh giang mai nội khoa
đấng mày râu cùng với những kiểu thuốc tiên tiến khác biệt, hãy cùng Galant Clinic tham khảo bài viết
sau đây.

tổng quát về bệnh giang mai
Trước lúc tìm hiểu về phương pháp chữa trị bệnh giang mai bằng thuốc phái mạnh, chúng ta cùng nhau
đi đến định nghĩa giang mai là gì?
bệnh giang mai là căn bệnh tình dục nguy hiểm bởi vì nguồn bệnh chủ yếu là xoắn khuẩn có tên hợp lý là
Treponema pallidum dẫn đến. Vi khuẩn giang mai có khả năng tấn công truy cập cơ thể trực tiếp qua
đường tình dục. Mặt khác, bệnh còn có thể truyền nhiễm theo không ít con đường khác như từ mẹ sang
con, qua chạm đối với chỗ bị thương hở trên da của người bị bệnh, sử dụng chung quần áo đạc với bệnh
nhân.
giang mai đều có khả năng thấy tại bất kỳ ai. Tuy nhiên, bởi cấu tạo của bộ phận sinh dục chị em phụ nữ
là hở nên thường thì chị em sẽ có khả năng mắc bệnh đắt hơn.
giang mai là gì?
tương tự như những bệnh lây lan qua những con đường tình dục không giống, bệnh giang mai cũng có
thời điểm ủ bệnh. Thường thì, thời điểm ủ giang mai tầm 90 ngày kể từ khi xoắn khuẩn giang mai bắt đầu
xâm nhập cơ thể. Sau lúc hết thời điểm ủ bệnh, bệnh tiến triển thêm các biểu hiện và dấu hiệu của 3 thời
kỳ sau:

thời kỳ một
bệnh nhân sẽ xuất hiện các biểu hiện cũng như triệu chứng ban đầu tầm 6 - 8 tuần sau lúc bắt đầu
nhiễm trùng. Biểu hiện trước tiên của bệnh là săng bệnh giang mai cũng như hạch giang mai. Săng
giang mai là vết trợt nông hình bầu dục hay hình tròn, có kích thước tầm khoảng 0,5 - 2m, chưa có gờ
xuất hiện ngoài da. Săng giang mai có giới hạn điển hình cùng với thường xuyên, có đáy, nền chắc,
không đau đớn khi bóp.
Săng giang mai thường hay được tìm thấy ở niêm mạc âm hộ, chính tại âm hộ, môi rất lớn, môi bé tại
phụ nữ cùng với tại "cậu nhỏ", bìu cũng như bao quy đầu ở đàn ông. Sau khoảng 5 - 6 hôm săng bệnh
giang mai xuất hiện, thì những hạch bệnh giang mai sẽ thấy. Lúc mới thấy, các hạch chính ở vùng bẹn,
sưng tấy thành từng mảng.
giai đoạn đầu của bệnh giang mai sẽ lâu ngày tầm khoảng 2 - 6 tuần Tiếp đó tự hết mà không cần trị.
phòng khám đa khoa thái hà
phòng khám đa khoa tại hà nội

pha thai
quy trình phá thai bằng thuốc
hút thai có đau không
chi phí nạo hút thai
phá thai tại hà nội
địa chỉ phá thai an toàn hà nội
giá hút thai
phòng khám trĩ
cắt trĩ bao nhiêu tiền
khám nam khoa ở đâu tốt nhất
khám xuất tinh sớm ở đâu
yếu sinh lý khám ở đâu
nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào
cắt bao quy đầu giá
địa chỉ khám phụ khoa
giá khám phụ khoa
các bệnh phụ khoa thường gặp
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền
bác sĩ tư vấn phụ khoa online
hình ảnh bệnh sùi mào gà ở nữ
chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt
xét nghiệm sùi mào gà hết bao nhiêu tiền
sùi mào gà ở nam
các bệnh xã hội ở nam giới

chi phí xét nghiệm bệnh giang mai
xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền
khám bệnh xã hội ở hà nội
địa chỉ chữa bệnh giang mai
cách chữa bệnh lậu ở nam giới
phẫu thuật trị hôi nách hết bao nhiêu tiền
cắt tuyến mồ hôi nách ở bệnh viện nào
cách trị hôi nách
bệnh lậu điều trị ở đâu
giá tiền chữa bệnh lậu
cách chữa tiểu buốt
giai đoạn một thường hay thấy một số săng giang mai hình tròn, bầu dục

thời kỳ 2
Sau tầm khoảng 45 hôm, bệnh giang mai sẽ bước sang giai đoạn 2. Giang mai giai đoạn 2 có thể lâu
ngày từ 2 tới 3 năm. Tại giai đoạn này, những dấu hiệu cùng với biểu hiện của bệnh giang mai là một số
tổn thương trên da cũng như niêm mạc của bộ phận sinh dục. Đặc biệt:
•
•
•

bệnh nhân xuất hiện các nốt phát ban hồng nhạt hoặc đỏ. Hay bắt gặp ở tay, bụng, hai bên
sườn, lòng bàn chân, ngực, ...
ở khu vực kín của cơ thể người bị bệnh, một số nốt phỏng nước sẽ xuất hiện, khiến cho vùng kín
luôn ướt át.
cơ thể bị bệnh giang mai sẽ có cảm giác chán ăn, cơ thể mệt mỏi cũng như thấy biểu hiện bệnh
rụng tóc, đau đầu, đau họng.

Sau khoảng tầm 2 – 6 tuần, các dấu hiệu nhận biết cùng với biểu hiện của giang mai cũng vẫn tự nhiên
không còn nữa mà không nhất thiết chữa.

thời kỳ 3
bệnh giang mai thời kỳ 3 là giai đoạn ủ bệnh cần phải bệnh nhân sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết
hoặc dấu hiệu nhận biết nào. Tuy sẽ không gây nên những dấu hiệu nhận biết ra ngoài song bệnh tại
thời kỳ này vẫn âm thầm phát triển, sau này sẽ đem đến những hậu quả nguy hiểm cho người.

giai đoạn cuối

thời kỳ cuối là lúc giang mai tiến triển mạnh nhất. Khi này xoắn khuẩn từng xâm nhập đầy đủ cơ thể cùng
với lây lan sang các cơ quan không giống của người. Bệnh giang mai tại giai đoạn này có thể dẫn tới
thương tổn nặng đến não, hệ thần kinh, xương khớp, tim mạch.
các cơ thể mắc bệnh giang mai thời kỳ cuối có thể mắc liệt toàn thân, phình động mạch chủ, giảm sút trí
nhớ, tê tứ chi cũng như thụt giật. Hay tệ hơn, đặc biệt có nguy cơ đột quỵ cũng như tử vong.
bệnh giang mai là một căn bệnh tình dục rất nguy hại vì có nguy cơ gây mất mạng cùng với các biểu
hiện, biểu hiện của bệnh gây nên chi phối tới đời sống cùng với tin cậy sức khỏe. Bởi vậy, Nếu mà người
bệnh nghi ngờ chính mình bị bệnh hoặc nhận thấy mình có một số biểu hiện thì hãy chủ động đi thăm
khám cũng như chữa trị để tránh sớm một số tai biến không đáng có.

giang mai giai đoạn cuối có khả năng dẫn tới chết người
> dấu hiệu giang mai
> triệu chứng bệnh giang mai và cách phòng ngừa

các dạng thuốc chữa trị giang mai phái mạnh và phái đẹp
giang mai cần phải được nhận thấy kịp thời cũng như chữa càng kịp thời càng tốt. Vấn đề phát hiện và trị
bệnh kịp thời sẽ giúp cho giảm thiểu thời gian chữa trị, việc điều trị bệnh diễn ra đơn giản cũng như hữu
hiệu hơn. Để trị bệnh giang mai, một số bác sĩ sẽ đưa ra phương án trị khoa học dựa trên mức độ bệnh
cũng như ý muốn của bệnh nhân.
Thuốc xem là giải pháp trị giang mai giai đoạn đầu hay bắt gặp tại không ít trung tâm y tế. Thuốc được
sử dụng để chữa giang mai là một kiểu kháng sinh hữu hiệu có chức năng kìm chế sự tiến triển cũng
như diệt trừ xoắn khuẩn giang mai. Dưới công dụng của thuốc, các biểu hiện của bệnh sẽ được gia tăng
cụ thể.

quy trình trị bệnh giang mai nội khoa
quy trình lấy thuốc điều trị giang mai như sau: trước hết chuyên gia sẽ thăm khám sức khỏe tổng quát
của người bị bệnh. Tiếp đó, bác sĩ sẽ tiêm 1 liều kháng sinh thẳng truy cập bắp tay của người bị bệnh.
Sau khi tiêm thì thuốc sẽ giúp cho diệt trừ xoắn khuẩn giang mai có hiệu quả nhanh chóng.

chú ý khi dùng thuốc chữa trị bệnh giang mai
Để phương thuốc chữa giang mai cho hiệu quả cao nhất, bệnh nhân cần lưu ý những điều sau:
•
•
•

lấy đúng thuốc cùng với đúng liều lượng theo chỉ định của chuyên gia.
trong khi sử dụng thuốc, đặc biệt chớ nên tự tiện dừng hay sử dụng nhiều thuốc lúc không có chỉ
định của chuyên gia.
Hãy đi khám bác sĩ để được tái xét nghiệm theo lịch hẹn.

Lưu ý: Thuốc chữa bệnh giang mai chỉ có nguy cơ đóng trách nhiệm khống chế sự tiến triển của xoắn
khuẩn cũng như giải quyết các dấu hiệu của bệnh chứ không thể điều trị khỏi triệt để bệnh. Chính vì vậy,
bệnh nhân cần đến gặp bác sĩ tại những trung tâm y tế chuyên khoa chữa giang mai tin cậy càng kịp thời
càng tốt.

điều trị bệnh giang mai bằng thuốc chỉ hữu hiệu cao đối với bệnh nhân giai đoạn 1

chữa bệnh giang mai nội khoa phái mạnh, đông y dân
gian
những bác sĩ chuyên khoa y tế từng khảo sát rằng: người bệnh cũng có nguy cơ trị bệnh giang mai nội
khoa nam hay các bài thuốc Đông y hiệu quả tại gia, cụ thể như sau:

chữa bệnh giang mai bằng cháo bồ công anh tại nhà
Cháo bồ công anh là thức ăn ngon, bổ dưỡng, có tác dụng chữa giang mai. Ở Mỹ, món cháo này còn có
nguy cơ điều trị bệnh viêm loét dạ dày hoặc ung thư vú.
Sở dĩ nó có tác dụng chữa bệnh giang mai là bởi vì trong món cháo này, những nhà hợp lý từng tìm ra
không ít chất dưỡng chất, vitamin A, B1, E, C cũng như một số khoáng chất có lợi cho cơ thể. Bởi vậy,
Nếu mà người bệnh ăn dạng đồ ăn này liên tiếp sẽ giúp tăng sức đề kháng, cải thiện vận động của một
số cơ quan nội tạng, giúp xử lý sớm những biểu hiện của bệnh giang mai.

Cháo bồng công là phương thuốc trị giang mai nội khoa đàn ông hiệu quả

điều trị giang mai với cháo hoa mai ở nhà
1 giải pháp trị bệnh giang mai thường thấy ở nhà là cháo hoa mai. Nhìn chung, cháo thường tạo điều
kiện phát huy chức năng tối đa tại những bệnh nhân đang khôi phục sau việc điều trị giang mai.
giải pháp nấu cháo hoa tại nhà chữa bệnh giang mai rất dễ dàng. Bệnh nhân chỉ nên chuẩn bị một nồi
cháo trắng. Sau đó cho hoa mai đăng nhập nấu cùng. Chỉ cần phải nhẫn lại ăn món này hàng ngày trong
1 thời gian, bạn sẽ xuất hiện tình trạng bệnh được tăng cường đáng kể, thể chất ổn định, khỏe mạnh
hơn, tinh thần tích cực hơn không ít so đối với trước.

điều trị giang mai bằng bài thuốc từ lá thổ phục linh
Đây cũng chính là dạng thuốc điều trị bệnh giang mai hữu hiệu được nhiều người bệnh tin dùng. Vị thuốc
này không chỉ chữa trị bệnh giang mai mà còn có tác dụng lợi tiểu, hoạt huyết, điều trị phong thấp hoặc
bệnh dạ dày.
một số phương thuốc điều trị bệnh từ lá thổ phục linh thường hay cộng với một số vị thuốc kháng như:
hãn đồng đẳng, đại hoàng, cam thảo, bạc hà, xuyên khung, kim ngân hoa,...
ngoài một số biện pháp trị giang mai ở nhà trên, người bị bệnh có khả năng chữa trị bệnh bằng cách:
•
•
•

cải thiện tập luyện thể thao để tạo thành hệ miễn dịch cho cơ thể giúp tống nhanh việc điều trị
bệnh cũng như hồi phục sức khỏe nhanh chóng.
không nên "lâm trận" tình dục khi đang điều trị giang mai.
Tạo chế độ sinh hoạt phù hợp cùng với hợp lý. Nên tránh những dạng thực phẩm chứa không ít
dầu mỡ, cay nóng và thức ăn tanh như hải sản.

•
•

hạn chế thức khuya, đi ngủ đúng giờ
không nên đi những sức ép về tâm lý và có thời gian nằm nghỉ, thư thái người.

những biện pháp dân gian điều trị bệnh giang mai Mặc dù dễ thực hiện, đơn giản cùng với tiết kiệm giá
thành tuy vậy lại không trị đỡ tận gốc bệnh. Đồng thời, Nếu như đã từng xuất hiện thì không thể giải
quyết được một số tai biến của bệnh. Bởi vì thế, bất kỳ người bệnh nào cũng chớ nên xem thường.

điều trị bệnh giang mai ngay tại nhà với lá thổ phục linh
> xét nghiệm giang mai tại đâu? Phí có cao không?
> điều trị bệnh giang mai như vậy nào? Thời điểm bao lâu?

chữa trị bệnh giang mai tại
Galant Clinic là trung tâm y tế chuyên chữa giang mai tin cậy cùng với được nhiều người bệnh tin tưởng.
Ở phòng khám được trang mắc đội ngũ cơ sở vật chất y tế tiên tiến cùng đội ngũ y bác sĩ giỏi trình độ,
tận tâm, đảm bảo kết quả bệnh giang mai được kết luận chính xác nhất. Sau quá trình kiểm tra, bác sĩ sẽ
đưa ra biện pháp trị phù hợp nhất tùy theo thể trạng người bệnh.
Ngày nay, để chữa tận gốc bệnh giang mai, phòng khám đa khoa đang sử dụng kỹ thuật cân bằng tự
miễn dịch tế bào. Phương pháp này tạo thành đã từng khắc phục được tất cả các khuyết điểm của một
số biện pháp trị bệnh giang mai truyền thống cũng như đem tới hữu hiệu tuyệt vời. Đặc điểm tới thời gian
Hiện giờ, kĩ thuật cân với tự miễn dịch tế bào trị bệnh giang mai được đánh giá là giải pháp tiên tiến nhất.
Nguyên lý hoạt động của biện pháp là: biện pháp phối hợp những gen sinh học để điều tiết hệ miễn dịch
ở bệnh nhân. Ngoài ra, kỹ thuật giúp cho tổng hợp nhân tế bào để loại bỏ virus Treponema pallidum
trong thời gian ngắn nhất có nguy cơ. Với sự giúp sức của kĩ thuật cân bằng miễn dịch, thuốc kháng sinh
nhanh chóng tấn công đăng nhập mô bệnh, khiến cho gián đoạn nguồn chia sẻ chất dinh dưỡng. Vì vậy
vi khuẩn mắc kìm hãm và mau chóng bị khử.

quy trình điều trị bệnh
phác đồ chữa bệnh giang mai đấng mày râu, chị em phụ nữ gồm 4 bước như sau:
•
•
•
•

Bước 1: Xét nghiệm: bác sĩ chuyên khoa sẽ làm các bài kiểm tra cần thiết để đánh giá mức độ
bệnh cùng với xác định nguyên do dẫn tới bệnh. Từ đây đưa ra cách chữa khoa học nhất đối với
người bệnh.
Bước 2: Khống chế vi khuẩn: vấn đề điều trị bệnh ở bước này sẽ chi phối thẳng truy cập gen dẫn
tới bệnh để phá hủy cấu trúc gen. Khi này, virus sẽ mắc khống chế cũng như mất đi chức năng
sinh con. Do đó giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh giang mai.
Bước 3: Diệt khuẩn: Để chữa thuyên giảm tận gốc bệnh, bác sĩ diệt trừ vĩnh viễn vi khuẩn
Treponema pallidum bằng giải pháp dùng những loại thuốc ảnh hưởng thẳng đăng nhập ổ bệnh.
Bước 4: nâng cao miễn dịch: người bị bệnh được phục vụ cũng như bác sĩ chuyên khoa cải thiện
sức đề kháng cùng với hệ miễn dịch cho người. Ở bước này, công dụng sinh lý của cơ quan sinh
dục cũng như những tổn thương của săng bệnh giang mai dần được hồi phục.

thế mạnh của liệu pháp cân bằng tự miễn dịch tế bào

•
•
•
•

giải pháp này hiệu quả, an toàn, giúp cho loại bỏ nhanh chóng các ổ xoắn khuẩn trên toàn cơ
thể.
kỹ thuật sử dụng phương pháp bức xạ nhiệt nên không gây thương tổn cho những tế bào cận
kề.
Chu kỳ trị ngắn, người bệnh phục hồi mau chóng sau khi trị.
Là cách xác suất bệnh quay trở lại không cao và bệnh được chữa đỡ vĩnh viễn.

Galant Clinic từng cực kỳ thành tựu trong vấn đề dùng liệu pháp cân bằng tự cân bằng miễn dịch tế bào
để chữa trị cho bệnh nhân giang mai. Với liệu pháp hiện đại, phòng khám đa khoa từng giúp đông đảo
người bệnh tìm lại vẻ đẹp tự tin, mau chóng tái hòa nhập xã hội.

