Điều trị hiện tượng căn bệnh lạc nội mạc tử cung như nào an
toàn
Lạc nội mạc tử cung là 1 bệnh lý Phụ khoa thường bắt gặp. Tuy vậy vì không nên chữa trị sớm, có tới 10%
chị em mắc hội chứng này bị vô sinh – hiếm muộn. Vậy, chữa lạc nội mạc tử cung theo giải pháp nào,
chữa như thế nào, dùng thuốc gì thì tốt? Hãy cùng Truy vấn qua bài viết sau đây.

các biện pháp chữa lạc nội mạc tử cung
Muốn điều trị lạc nội mạc tử cung 1 cách hữu hiệu, khoa học, bệnh nhân cùng với cả chuyên gia cần hiểu
rõ nguyên nhân dẫn đến bệnh là gì, độ đe dọa của bệnh thế nào. Căn cứ vào các nguyên do mà người bị
bệnh bị phải, một số chuyên gia sẽ làm chọn biện pháp điều trị phù hợp. Những cách điều trị lạc nội mạc
tử cung thường được sử dụng như:
pk thái hà
phòng khám tư hà nội
khám phụ khoa ở đâu tốt hà nội
khám phụ khoa bao nhiêu tiền
tu van phu khoa
va mang trinh
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
ngứa vùng kín nữa giới
giảm đau bụng kinh
chữa khí hư có mùi hôi
Trễ kinh 20 ngày thử que 1 vạch
Chậm kinh 5 ngày có thai không
điều trị viểm cổ tử cung

https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/tre-kinh-nhung-khong-co-dau-hieu-mang-thai.html
https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/que-thu-thai-1-vach-dam-1-vach-mo-co-thai-khong.html

https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-nang-do-3.html

Tây y điều trị lạc nội mạc tử cung
Tây y dùng phương pháp phẫu thuật, xóa bỏ những mô lạc nội mạc bám dính tại những cơ quan khác
nhau. Đây là phương pháp được dùng lúc người bệnh có triệu chứng nặng, bệnh phát triển theo chiều
hướng xấu. Tuy nhiên, không phải người nào cũng có khả năng sử dụng cách này trong chữa bởi nó còn
mối liên quan tới rất nhiều yếu tố như Bản thân người bệnh, vị trí các cơ quan mà một số cụm lạc nội mạc
tử cung bám vào.
Sau khi tìm chuẩn xác được các khu vực có cụm lạc nội mạc tử cung, chuyên gia sẽ tiến hành phẫu thuật
bóc tách, xóa bỏ chúng. Đối với sự phát triển của Y học Trên thực tế, vấn đề tiểu phẫu lạc nội mạc tử cung
đã từng trở thành từ từ, ít đau đớn hơn với giải pháp mổ nội soi. Ưu điểm của nó là giúp người bị bệnh
Tác dụng nhanh, tránh mất máu quá độ, ít lưu lại sẹo cho người bị bệnh.
phá thai an toàn ở đâu
pha thai
phá thai bằng thuốc bao nhiêu tiền
hút thai có đau không
hút thai bao nhiêu tiền
https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/uong-thuoc-pha-thai-bao-lau-thi-ra-mau.html
https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/cach-giam-dau-bung-khi-uong-thuoc-pha-thai.html
https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/cach-pha-thai-8-tuan-tuoi-bang-cach-nao-an-toan-thuc-hien-odau.html
thủ thuật lạc nội mạc tử cung là giải pháp hiệu quả để loại bỏ một số cụm nội mạc
thủ thuật giúp cho bóc tách cụm nội mạc, phá hủy xơ dính, lấy bỏ tổn thương, đưa cấu tạo cơ quan sinh
dục trở về bình thường, gây tăng tỉ lệ có thai lên đến 45- 63%. Nhưng mà, trước lúc thực hiện, bệnh nhân
cần phải thảo luận với chuyên gia, suy nghĩ kỹ kỹ lưỡng về Có nguy cơ giảm sút dự trữ buồng trứng và
chức năng quay trở lại sau phẫu thuật.

biện pháp giúp cho mẹ bỉm sữa thoát khỏi hiện tượng rong kinh lâu
ngày sau sinh
Rong kinh có thể bắt gặp ở bất kỳ đối tượng nào cũng như chị em sau sinh là một trong số
những người dễ bị phải tình trạng này hơn cả. Rong kinh làm cho phụ nữ sau sinh mệt mỏi vì
số ngày kinh lâu ngày kèm theo việc phục vụ con tình trạng này càng trở nên nỗi e ngại.
Sau khi thủ thuật đến lần thứ hai mà không thấy hiệu quả thụ thai, phụ nữ Vui sướng hơn cần phải sử
dụng những phương pháp trợ giúp sinh sản như bơm tinh binh vào tử cung (IUI), thụ thai trong ống nghiệm
(IVF),….

Đông y điều trị lạc nội mạc tử cung
Đông y điều trị lạc nội mạc tử cung dựa theo quy định hoạt huyết hóa ứ, điều hòa kinh nguyệt và khí huyết,
cân với âm dương, cải thiện sức đề kháng cho người. Người bị bệnh được điều trị dựa theo thể bệnh,
phân làm thể khí trệ huyết ứ, thể hàn ngưng huyết ứ, thể dịch âm đạo huyết ứ, thể thận yếu huyết ứ.
Dựa vào thể bệnh, các bác sĩ chuyên khoa sẽ phối hợp một số vị thuốc chủ đạo như: Đương quy, xích
thược, xuyên khung, nguyên hồ, hương phụ,… Sau lúc lạc nội mạc được cải thiện, Đông y có thể điều
chỉnh nội tiết tố, vòng kinh, giúp tử cung hoạt động ổn định, tăng chức năng có con cho nữ giới.
chữa lạc nội mạc tử cung bằng phương pháp Đông y an toàn, không lo tai biến

Đông, Tây y kết hợp chữa lạc nội mạc tử cung
Trong những phương thuốc Đông y cũng có không ít vị thuốc thảo dược có khả năng kìm hãm sự tiến triển
của một số mô lạc nội mạc tử cung. Hoàng bá, đẳng sâm, thục địa, long đờm thảo,…là một số vị thuốc có
tính kháng sinh thực vật mạnh, suy giảm cũng như ngăn ngừa những trường hợp viêm nhiễm, giúp cho
lợi ích mau chóng những thương tổn ở tử cung, cổ tử cung. Những vị như hương phụ, nga truật, sài hồ,
thỏ ty tử,…còn giúp cho điều hòa nội tiết tố, cân bằng một số hormone âm đạo nữ giới trong người, tăng
sức đề kháng thiên nhiên cho người bệnh, hạn chế mệt mỏi, stress.
các vị thuốc Đông y hoàn toàn có thể phối hợp cùng Tây y, những giải pháp phẫu thuật ngoại khoa để tối
ưu việc phục hồi và lành vết thương, tăng cường sức bền và tốt cho việc sản xuất máu, bài tiết độc tố cùng
chức năng thận.
biện pháp Đông – Tây y phối hợp Và mang đến hiệu quả phỏng đoán bệnh chuẩn xác, hiệu quả chữa
bệnh an toàn

Lạc nội mạc tử cung sử dụng thuốc gì tốt nhất?
Lạc nội mạc tử cung có khả năng dùng thuốc để lợi ích dấu hiệu nhận biết nhưng mà không cần phải là
biện pháp điều trị vĩnh viễn, ưu việt. Tùy thuộc vào tác nhân cùng với triệu chứng, ảnh hưởng của bệnh
mà người nữ giới sẽ được những bác sĩ chuyên khoa tư vấn chữa với Kiểu thuốc khoa học.

dùng thuốc giảm sút cảm giác đau
Nhóm thuốc giảm đau giúp giảm thiểu một số cơn viêm vùng chậu, đau khi giao hợp, đi giải,…và cả những
cơn đau vì sự co bóp ở tử cung dẫn đến. Thuốc giảm sút đau đớn được phân làm không ít nhóm cụ thể:
•
•
•

Nhóm suy giảm đau đớn, hạ sốt: các Dạng thuốc đặc trưng như aspirin, paracetamol,….
Nhóm suy giảm đau, kháng viêm non-steroid: đối với các trường hợp lạc nội mạc tử cung gây
viêm nhiễm, lượng máu kinh bị ứ, tắc, chuyên gia sẽ chỉ dẫn điều trị bằng thuốc kháng viêm, ức
chế sự tiến triển của vi khuẩn như: Meloxicam, Ibuprofen, Diclophenac…
Nhóm thuốc suy giảm cảm giác đau opioid: các Loại thuốc này cũng có Tác dụng phục hồi những
cơn đau của Hai bạn, tuy vậy không thể Điểm tốt những cụm nội mạc “đi lạc”. Các Loại thuốc
thường được sử dụng như: Tramadol, fentanyl, hydrocodon…

nhưng, thuốc chỉ là phương pháp tạm thời và không có thể diệt trừ những mô lạc nội mạc. Kể cả là những
Dạng thuốc giảm sút đau đớn nhẹ nhất, Các bạn cũng không nên tùy tiện dùng lúc chưa có sự chỉ dẫn từ
bác sĩ chuyên khoa. Áp dụng quá nhiều thuốc giảm đau chi phối tới dạ dày, hệ tiêu hóa cùng với dẫn đến
tác dụng phụ như buồn nôn, hoa mắt, suy hô hấp,…

Thuốc suy giảm đau giúp phục hồi triệu chứng lạc nội mạc tử cung

Nhóm phương pháp hormone
phương pháp hormone vận động theo quy định giảm số lượng Estrogen trong người để khiến cho mẫu mô
tụt lại. Theo đó, bác sĩ sẽ kìm hãm việc tổng hợp estrogen, suy giảm triệu chứng của lạc nội mạc tử cung
lúc một số mô lạc nội mạc teo lại. Vì vậy, người bệnh cũng hạn chế được tình trạng viêm, chảy máu, phòng
tránh quá trình phát triển của các mô nội mạc đi lạc dẫn đến tắc nghẽn mạch máu.
Đây là kỹ thuật được dùng trong những tình huống nhẹ, không quá đe dọa tới Sức khỏe và đời sống.
Những nhóm thuốc được áp dụng với kĩ thuật này được kể đến như:
•

•
•
•

Thuốc không nên thai: thuốc ngừa thai có khả năng thay đổi hormone Estrogen trong người, dùng
dưới Dạng tiêm hay sử dụng. Loại thuốc này có thể kìm hãm quá trình di chuyển cùng với phát
triển của một số mô nội mạc tử cung đi lạc, suy giảm hiện tượng đau đớn bụng kinh, rong kinh.
Tuy vậy, sử dụng Loại thuốc này sẽ gây nên cản trở cũng như nguy hiểm đến vấn đề mang thai
của Các bạn.
Thuốc chủ vận GnRH: Đây là Loại thuốc ức chế quá trình tạo ra hormone Estrogen ở buồng trứng,
Từ đó tốt hơn được những mô lạc nội mạc tử cung.
Danazol: 1 Loại thuốc không giống cũng có Tác dụng kìm hãm sự tạo ra Estrogen tại buồng trứng
tuy nhiên dưới Loại viên dùng thuận tiện.
Nhóm thuốc kìm chế enzym Aromatase: Cũng là một Loại thuốc giúp cho kìm chế quá trình phát
triển của một số hormone Estrogen trong người bằng phương pháp chặn đứng một Dạng enzyme
gọi là aromatase chuyển một số hormon khác biệt thành Estrogen. Nhóm này thường được áp
dụng đi kèm thuốc tránh thai để nâng cao hữu hiệu.

phương pháp hormone được áp dụng cho những tình huống nhẹ, không chăm sóc mục đích hỗ trợ có
thai
tuy nhiên, để giữ gìn an toàn cùng với không bị đe dọa vì phản ứng phụ, Bạn có thể lựa chọn các Loại
thuốc Đông y phối hợp cùng biện pháp điều trị Tây y. Với một số tình huống bệnh nhẹ, chữa trị thuốc Đông
y có khả năng đem đến hiệu quả, lại tốt cho Sức khỏe, sử dụng được lâu dài. Thành phần một số Kiểu
thảo dược Đông y đều có xuất xứ hoàn toàn từ tự nhiên, lại tác động sâu vào kinh, can, tỳ, thận, giải quyết
được hữu hiệu các băn khoăn về bệnh. Không chỉ có vậy, Đông y giúp cho Điểm tốt một số băn khoăn về
máu huyết rất hữu hiệu, sản xuất nội tiết tố thiên nhiên cần vô cùng hợp lý với cơ địa người nữ giới Á
Đông.

một số phương thuốc Đông y
Thuốc Đông y được áp dụng Căn cứ vào thể bệnh của từng người. Với thể khí trệ huyết ứ, các chuyên
gia, thầy thuốc sẽ dùng phương thuốc giúp cho sơ can lý khí, hoạt huyết khứ ứ. Thể hàn ngưng huyết ứ,
phương thuốc nên sử dụng chi phối vào ôn kinh tán hàn, hoạt huyết. Cơ thể ở thể khí hư huyết ứ, phương
thuốc được sử dụng giúp cho bổ dương ích khí, hoạt huyết. Thể thận hư huyết ứ, chuyên gia sử dụng bài
thuốc ích thận điều kinh, hoạt huyết.
người bệnh có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để áp dụng một số bài thuốc sau:
•
•

phương thuốc 1: Đương quy 20g, xích thược 15g, xuyên khung 10g, đào nhân 15g, hồng hoa 15g,
chỉ xác 15g, nguyên hồ 15g, linh chi 15g, đan bì 10g, ô dược 15g, hương phụ 15g, chích cam thảo
10g. Đun sắc lấy nước sử dụng.
phương thuốc 2: Tiểu hồi hương 15g, can khương 15g, nguyên hồ 15g, linh chi 15g, 1 dược 15g,
xuyên khung 10g, đương quy 20g, bồ hoàng 15g, nhục quế 15g, xích thược 15g. Đun sắc lấy nước
uống.

•
•

phương thuốc 3: Hoàng kỳ 30g, đương quy 20g, xích thược 15g, địa long 20g, xuyên khung 10g,
đào nhân 15g, hồng hoa 15g. Đun sắc lấy nước sử dụng.
phương thuốc 4: Thục địa 20g, sơn dược 20g, sơn thù du 15g, phục linh 20g, đương quy 20g, câu
kỷ tử 20g, đỗ trọng 15g, thỏ ty tử 15g, đào nhân 15g, hồng hoa 15g, xuyên khung 10g, bạch thược
20g.

Có rất nhiều phương thuốc Đông y điều trị lạc nội mạc tử cung, điều cấp thiết là phải xác định được
phương thuốc thích hợp

những chú ý trong khi chữa trị và áp dụng thuốc khi mắc
lạc nội mạc tử cung
lúc sử dụng những giải pháp điều trị lạc nội mạc tử cung nhắc trên, bệnh nhân cũng cần chú ý các băn
khoăn sau để có thể dùng, cải thiện hữu hiệu chữa cũng như không nên được các đe dọa xấu lúc áp dụng
thuốc:
•
•
•
•
•
•

khi có triệu chứng cảm giác đau bụng dưới, cơ chậu bởi một số mô lạc nội mạc, có khả năng
khắc phục bằng phương pháp chườm nóng khu vực đó để tránh sử dụng số lượng không nhỏ
thuốc suy giảm cảm giác đau.
tập thể dục thường xuyên giúp thoải mái cơ thể, lợi ích một số triệu chứng.
Ẳn sử dụng đầy đủ dưỡng chất, hạn chế những thức ăn cung cấp, kích ứng tạo ra Estrogen. Nên
ăn quần áo luộc, hấp thay bởi vì một số chất kích thích, thức ăn rất nhiều dầu mỡ.
nghỉ ngơi thích hợp, hợp lý, tránh căng thẳng, mệt mỏi, nguy hiểm tới sự cân bằng nội tiết tố và
một số hormone trong cơ thể.
sử dụng thêm những biện pháp vật lý trị liệu để thư giãn, giảm đau hữu hiệu hơn.
Không sử dụng thuốc quá liều số lượng chấp nhận và phối hợp thuốc mà chưa có chỉ dẫn từ bác
sĩ chuyên khoa.

Lạc nội mạc tử cung là 1 bệnh lý cần phải được chẩn đoán cùng với điều trị kịp thời, đúng giải pháp. Hi
vọng các kiến thức trên phần nào giúp cho ích cho Bạn đọc. Khi mắc bệnh, Các bạn cũng không nên quá
lo sợ về thắc mắc sinh dục mà cần bình tĩnh, phối hợp đối với bác sĩ chuyên khoa để có được hướng điều
trị tích cực nhất.

