Những điều bạn cần biết về các bệnh lây
truyền qua đường tình dục
thuật ngữ bệnh truyền nhiễm qua những con đường tình dục (STDs) được dùng để chỉ giai đoạn lây lan
từ nam giới này sang người khác thông qua một số vận động "làm chuyện ấy" tình dục hay thì có những
ma xát thân mật đối với vùng tổn thương của người bệnh. Khả năng bị bệnh còn cao hơn khi "yêu" qua
"cô bé", hậu môn trực tràng hay khoang miệng mà không có giải pháp bảo vệ an toàn.
Hãy cùng nghiên cứu một số bệnh lý thường gặp qua bài viết sau đây:

I. Bệnh lây lan qua những đường tình dục là gì?
các bệnh truyền nhiễm qua con đường tình dục (STDs) thường hay do vi rút, vi rút ký sinh truyền từ bạn
nam này sang nam giới khác biệt lúc làm "lâm trận" tình dục.
những bệnh lý lây truyền qua con đường tình dục dẫn đến các nguy hiểm chẩn đoán sức khỏe chính
mình
Bên cạnh đó, bệnh còn truyền nhiễm thông qua việc chạm với dịch sinh học, kết luận con bú hay lấy
chung kim tiêm với người bị bệnh. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh cũng như dẫn đến nguy hiểm
không nhỏ đến sức khỏe của bệnh nhân:

một. Triệu chứng bệnh xã hội tại nam giới
do đàn ông thì có sức đề kháng cao, người khỏe mạnh cần phải không thấy các dấu hiệu nhất định.
Nhưng mà khi qua thời điểm ủ bệnh, một số dấu hiệu sẽ dần dần bắn hiện:
•

đau buốt hoặc không dễ chịu lúc "làm chuyện ấy" tình dục hay đi đái Tiếp đó

•

liệu có dấu hiệu lở loét, phát ban cận kề dương vật, tinh hoàn, hậu môn trực tràng, mông, đùi
hoặc miệng

•

xuất huyết, mủ thất thường từ "cậu bé"

•

đau hay sưng tinh hoàn

2. Triệu chứng bệnh hoa liễu tại nữ
tại nữ, những bệnh hoa liễu thường hay dẫn tới một số tác động cố định. Làm cho một số chức năng sinh
dục của phụ nữ thấy băn khoăn cùng với thường dẫn tới hại cho sức khỏe:
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•

đau rát "cô bé" lúc "yêu"

•

thấy các mụn nước quanh âm hộ, hậu môn trực tràng

•

Kinh nguyệt bất thường

•

thấy dịch tiết âm đạo, dịch đào thải thấy mùi hôi cùng với màu lạ hoặc chảy máu ở âm đạo

•

ngứa ngáy tại ở trong hay lân cận "cô bé"

II. Những loại bệnh xã hội hay gặp
thì có không ít dạng bệnh hoa liễu, thông tin sau đây xin cung cấp về những bệnh hoa liễu hay bắt gặp
lúc người bệnh thăm khám y khoa:

một. Bệnh Chlamydia
Đây là một kiểu bệnh hoa liễu tương đối phổ biến, do 1 kiểu vi khuẩn đặc điểm gây ra. Bệnh này không
gây ra những dấu hiệu cụ thể, chúng chỉ thực quá trình thấy khi bệnh tiến triển tại trạng thái nhất định:
•

đau đớn và khó chịu ở cơ quan sinh dục

•

Dịch sinh dục thì có màu xanh lá cây hay màu vàng sậm

•

hàng ngày bị cảm giác đau bụng dưới

vi rút tính chất gây nên bệnh tình dục Chlamydia mà không ít người hay mắc phải
Bệnh Chlamydia nếu chớ nên kiểm tra, trị dễ dẫn đến nhiễm trùng lỗ sáo, tuyến tiền liệt hay tinh hoàn.
Dẫn đến viêm vùng chậu cùng với di truyền phỏng đoán thế hệ mai sau, làm cho thai nhi dễ bị viêm phổi
hay khiếm thị.

2. Bệnh bởi HPV gây nên

vi rút HPV là vi khuẩn truyền nhiễm qua những đường tình dục hay bởi sờ da thịt. Bệnh này thường dẫn
tới thấy những nốt sùi tại người nhìn như mào gà cần phải được gọi là mụn cóc sinh dục. Dấu hiệu nhận
biết phổ biến nhất bởi vì virus HPV dẫn tới là thấy mụn cóc sinh dục ở bộ phận sinh dục, hậu môn trực
tràng, khoang miệng hay vòm họng.
Dù vius HPV không ảnh hưởng mạng sống người bệnh. Nhưng mà theo viện Ung thư Quốc Gia Mỹ,
virus HPV type 15 cũng như 18 là 2 chủng virus có nguy cơ dẫn đến ung thư lên tới 70% như:
•

Ung thư khoang miệng

•

Ung thư cổ dạ con

•

Ung thư âm hộ

•

Ung thư "cậu nhỏ"

•

Ung thư hậu môn trực tràng – trực tràng

3. Bệnh giang mai
Đây là 1 bệnh viêm nhiễm do vi rút dẫn đến. Triệu chứng trước hết của bệnh là trên người xuất hiện các
vết loét nhỏ ở bộ phận sinh dục, hậu môn cùng với khoang miệng.
Bệnh không dẫn đến cảm giác đau tuy vậy vô cùng không khó lây truyền, người bệnh thường có thể thấy
những triệu chứng như sau:
•

Phát ban

•

Mệt mỏi

•

Nóng sốt

•

nhức đầu

•

cảm giác đau xương khớp

•

suy giảm cân không rõ nguyên nhân

•

rụng tóc

Bệnh nếu không được trị, người bị bệnh coi nhẹ, có thái giai đoạn chần chừ dễ khiến bệnh giang mai
phát triển gây các tai biến nghiêm trọng:
•

Mất thị lực

•

Mất thính giác

•

Mất trí nhớ

•

mắc một số bệnh tâm thần

•

Bệnh tim

•

viêm nhiễm não hoặc tủy sống

•

mất mạng

giang mai nếu được kiểm tra kịp thời sẽ đạt hiệu quả điều trị tích cực. Nhưng mà, nếu viêm nhiễm bệnh
giang mai di truyền tại trẻ sơ sinh có nguy cơ gây nên tử vong. Đó là lý do mọi chị em phụ nữ trước lúc
có bầu cần phải khiến cho thăm khám sàng lọc bệnh lý này.

4. Bệnh lậu
lậu là bệnh hoa liễu được gây nên bởi vì khuẩn bệnh lậu. Các biểu hiện của bệnh sẽ thấy khi người đã
nhiễm khuẩn lậu tại một giai đoạn nhất định:
•

dương vật hay âm hộ thấy dịch mủ có màu trắng, màu vàng, màu be hay màu xanh lá cây

•

đau buốt cơ quan sinh dục khi "làm chuyện ấy" hoặc đi tiểu

•

Luôn nhận thấy đi giải thường xuyên hơn thường thì

•

ngứa quằn quại lân cận cơ quan sinh sản

người bị bệnh bệnh lậu qua những đường tình dục thường di khuẩn lậu thâm nhập
bệnh lậu có khả năng di truyền từ mẹ sang con, Việc đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng với sức khỏe của
trẻ sơ sinh. Cần trước khi có bầu, bạn nên sàng lọc sức khỏe sinh con đối với chuyên gia.

5. Rận mu
Rận mu là những vi khuẩn nhỏ bé có thể cư trú trên lông mu của bạn. Giống chấy, ve cùng với rận,
chúng hút máu nam giới để sinh trưởng.
các dấu hiệu nhận biết hay gặp lúc thấy rận mu bao gồm:
•

ngứa ngáy cận kề cơ quan sinh sản hoặc hậu môn

•

xuất hiện một số vết sưng nhỏ màu hồng hoặc đỏ

•

Sốt nhẹ

•

Mệt mỏi, uể oải, không đủ năng số lượng

•

ngứa, liên tục cáu gắt

Nếu không có biện pháp chữa sớm, rận mu có nguy cơ truyền nhiễm từ người này sang nam giới khác
lúc thì có sự tiếp xúc cơ thể, hoặc dùng chung quần áo, khăn trải giường, khăn rửa sạch nách. Một số
vết cắn của rận mu có thể gây trầy xước hoặc viêm nhiễm. Bạn có nguy cơ lấy nhíp để loại bỏ chúng ra
khỏi cơ thể. Nên liên tiếp vệ sinh quần áo, khăn tắm, phòng the để phòng tránh rận mu sinh trưởng.

6. Herpes sinh dục
Đây là chứng bệnh dẫn tới vì virus HSV (HSV). Là 1 căn bệnh xã hội khá hay bắt gặp. Thông thường liệu
có hai chuẩn virus là HSV – 1 và HSV – 2:
•

HSV – 1 hàng đầu gây nên cấp độ Herpes sinh dục ở đường miệng. Nhưng mà, chủng HSV –
một có thể được truyền từ đường miệng của nam giới này sang bộ phận sinh sản của nam giới
khác nếu thì có hoạt động quan hệ tình dục bằng khoang miệng.

•

HSV – 2 là chủng virus chính gây mụn rộp sinh dục. Biểu hiện thường thấy là cơ quan sinh sản
thấy những vết loét phồng rộp. Các vết loét này phát triển trên hay lân cận bộ phận sinh dục,
quanh khoang miệng và hậu môn.

một số vết loét thường dẫn đến nhiều đau đớn cho bệnh nhân. Nếu thai phụ bị bệnh mụn rộp thì thai nhi
cực kỳ có thể bị nguy hiểm. Bệnh mụn rộp sinh dục bẩm sinh vô cùng nguy hại với trẻ sơ sinh, đặc biệt
đe dọa mạng sống của bé.

7. Bệnh HIV
HIV là virus có khả năng làm cho hỏng hệ thống miễn dịch cùng với tăng cường khả năng lây nhiễm
những loại vi rút, vi rút và những bệnh ung thư. Nếu không nên trợ giúp phòng tránh, HIV có thể khiến
cho người bị bệnh tiến tới thời kỳ AIDS.
HIV Thực tế hiện nay là căn bệnh lây lan qua những đường tình dục chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu
ở giai đoạn đầu, những dấu hiệu của HIV cực kỳ không khó nhầm đối với bệnh cúm:
•

Nóng sốt

•

Ớn lạnh

•

Nhức mỏi

•

Sưng hạch bạch huyết

•

đau họng

•

đau đầu

•

Buồn nôn

•

Phát ban

Thực tế hiện nay vẫn chưa có biện pháp chữa dứt điểm đối với bệnh HIV, song sẽ có các giải pháp giúp
sức ngăn chặn tình trạng bệnh tiến triển. Điều trị sớm có nguy cơ giúp cho những bạn nam bị nhiễm HIV
sống lâu và khỏe mạnh như bạn nam thường thì.
•

điều trị đúng phương pháp giúp làm giảm khả năng lây nhiễm HIV sang người yêu.

•

tuân theo các chỉ định của chuyên gia có thể giảm thiểu số lượng HIV trong cơ thể bạn xuống
mức không thể phát hiện. Tại tình hình này, virus HIV chưa thể truyền sang người không giống.

với những phát triển của khoa học trong lĩnh vực y tế, các người bị nhiễm HIV có khả năng sống một
cuộc sống lâu dài cũng như khỏe mạnh. Điều cần thiết là bạn cần thiết biết cách bảo vệ bản thân hay
bạn gái trước nguy cơ lây nhiễm HIV.

III. Điều trị và ngăn ngừa các bệnh tình dục
Để công tác chữa trị những bệnh tình dục hiệu quả, bệnh nhân cần phải liên tiếp kiểm tra sức khỏe chẩn
đoán bệnh từ những cấp tính tiên.
qua đó những bác sĩ chuyên khoa sẽ xem xét thêm lịch sử tình dục của bạn mà liệu có một số đề nghị
xét nghiệm cụ thể. Các thăm khám bình thường sẽ sử dụng nước giải hay máu để làm cho tiêu bản. Họ
cũng có thể làm sinh thiết dựa trên cơ quan sinh dục, vết loét… để thực hiện thăm khám.
Bạn cần cung cấp tổng quát các thông tin cho bác sĩ chuyên khoa về quan hệ vợ chồng của chính mình.
Việc đó giúp phục vụ công tác xét nghiệm cùng với chữa trị đạt hiệu quả như mong đợi.

một. Điều trị các bệnh xã hội

•

Thuốc kháng sinh: Thuốc kháng sinh thường hay dùng để chữa trị mức độ nhiễm khuẩn lây
truyền qua những con đường tình dục bởi vì vi khuẩn cùng với ký sinh của lậu, giang mai cũng
như chlamydia gây. Vấn đề chữa trị bằng kháng sinh của bạn sẽ được các bác sĩ nam khoa theo
dõi chặt chẽ. Bạn cần phải thông báo ngay với bác sĩ nếu không sử dụng thuốc theo đúng thời
điểm và liều lượng quy chuẩn để được tư vấn hướng giải quyết kịp thời. Đồng thời vấn đề "lâm
trận" tình dục Trong lúc này cũng cần không nên, bởi vì có thể khiến cho một số vết loét dễ viêm
nhiễm cùng với chức năng truyền bệnh sang bạn đời sẽ cao hơn.

•

Thuốc kháng virus: việc dùng thuốc kháng vi khuẩn theo toa sẽ giúp người bị bệnh suy giảm đi
mụn rộp sinh dục cùng với chặn đứng triệu chứng của bệnh này tái phát. Đồng thời, thuốc kháng
virus còn tự chủ sự nhân lên của vi khuẩn HIV trong nhiều năm giúp cho không nên đi khả năng
lây nhiễm bệnh kết luận người nữ. Song, Mặc dù bạn thì có sử dụng thuốc kháng virus thì số
lượng vi khuẩn vẫn tồn tại và có nguy cơ truyền nhiễm các đối với nguy cơ thấp hơn.

các loại thuốc giúp giảm hiệu quả những dấu hiệu nhận biết của bệnh hoa liễu

2. Phòng tránh các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục
phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa một số bệnh lây lan qua đường tình dục là quan hệ liệu có sử dụng
một số cách an toàn
•

cơ quan sinh dục, đặc biệt là dịch sinh sản là nơi chứa nhiều mầm mống dẫn tới bệnh, mang bao
cao su khi giao hợp là chọn lựa ưu việt để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường này.

•

chị em phụ nữ bị bệnh xã hội khi có bầu có nguy cơ lây truyền bệnh, hay gây chi phối xấu tới sức
khỏe của bé về sau. Bởi vậy nếu muốn mang bầu hay liệu có một số câu hỏi khác biệt cần phải
vận dụng ý kiến của chuyên gia, qua đó liệu có các phương án xử lý khoa học nhất.

Nếu từng mắc phải những bệnh về tình dục người bệnh cần phải nhanh chóng thăm khám ở những bệnh
viện trình độ. Các chuyên gia sẽ đưa ra các phương án trị thích hợp cũng như chỉ định biện pháp phòng
ngừa hữu hiệu cho bạn đời và nam giới thân xung quanh bản thân.
Liên hệ phòng khám phụ khoa Thái Hà
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Dn+t%E1%BB%91t+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0139492,105.8138016,15z/data=
!4m5!3m4!1s0x3135abdc001cdaaf:0x749605bfb33f374c!8m2!3d21.0094734!4d105.8234056?hl=vi-VN

