Rong kinh liệu có nguy hiểm không luôn là nỗi lo lắng cần phải được giải đáp của không ít chị em phụ nữ
đang bắt gặp cấp độ kinh nguyệt kéo dài. Vậy rong kinh thì có ảnh hưởng đến sức khỏe như nào cũng
như làm sao để trị khỏi bệnh? Bài viết bài viết này sẽ giúp cho nữ giải đáp toàn diện một số băn khoăn
này.
tình hình rong kinh thì có nguy hiểm gì không và những thông tin chị em nên biết.

độ rong kinh liệu có nguy hại gì đối với sức khỏe phái đẹp
giới?
ở nữ, 1 chu kỳ kinh bình thường sẽ lâu ngày khoảng 3 đến 5 ngày với lượng máu không còn dao động từ
50ml-80ml. Song, với nam giới mắc rong kinh thì khoảng thời gian ra máu sẽ lâu ngày bất thường từ 7
ngày trở lên cùng với lượng máu mất đi lên đến hơn 80ml/chu kỳ kinh nguyệt. Việc này làm cho sức khỏe
của phái đẹp mắc suy nhược, xanh xao cùng với luôn trong độ mệt mỏi.
lúc bệnh nhân bị rong kinh kéo dài nhiều ngày cùng với lặp lại trong một số chu kỳ kinh nguyệt, cần tiến
hành thăm khám phụ khoa càng kịp thời càng tốt. Bởi thiếu máu dài ngày sẽ gây ra không ít hậu quả
nguy hại với sức khỏe, rõ ràng là:
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Rong kinh lâu ngày dẫn tới thiếu máu trầm trọng
với 1 chu kỳ kinh nguyệt bình thường, lượng máu mất đi rất nhiều nhất tầm 80ml. Tuy nhiên, lúc bắt gặp
độ rong kinh, lượng máu không còn sẽ tăng lên không ít bởi vì khoảng thời gian kinh nguyệt kéo dài bất
thường nhiều ngày. Chính vì vậy bệnh nhân thường mất máu nặng nề. Nhiều trường hợp nặng hơn sẽ
mắc biến đổi đông máu.
các bệnh nhân bị mất máu ít, cơ thể sẽ liệu có dấu hiệu nhận biết hơi mệt mỏi, da xanh xao, tức ngực,
thường cảm thấy khó thở. Cũng có không ít trường hợp bị choáng váng khi chuyển tư thế cũng như ngất
xỉu. Còn với mức độ mất máu nặng hơn cơ thể giảm sút rõ rệt, không thể tập trung đi kèm mất ngủ lâu
ngày. Nặng Không những vậy người bị bệnh có thể bị nhịp tim sớm, không dễ dàng thở gây nên chết
người.
Rong kinh liệu có nguy hiểm không- dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng.

Tăng nguy cơ mắc một số bệnh phụ khoa nguy hiểm
Rong kinh lâu ngày, số lượng máu kinh ra không ít cũng như liên tiếp sẽ tạo môi trường ướt át, thuận lợi
cho quá trình phát triển của virus liệu có hại tại chỗ kín nữ giới. Nếu rửa ráy yếu hoặc người suy giảm đề

kháng giai đoạn này, các căn nguyên dẫn tới bệnh sẽ dễ thực hiện thâm nhập vào bên trong người. Từ
đó gây ra một số bệnh phụ khoa như viêm cổ dạ con, viêm buồng trứng, viêm âm đạo, đa nang buồng
trứng, viêm nội mạc tử cung, u xơ dạ con nguy hiểm nhất là ung thư dạ con,…

Chứng rong kinh thì có nguy hiểm không đối với chị em?- dẫn đến biến chứng
vô sinh hiếm muộn
lúc bị rong kinh, lớp niêm mạc tử cung của phái đẹp sẽ bong tróc liên tục. Việc này sẽ khiến cản trở quá
trình tinh binh bắt gặp trứng để có bầu nên khả năng có bầu sẽ là cực kỳ thấp. Ngoài ra, các hậu quả của
rong kinh như viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung, viêm buồng trứng… cũng là nguyên nhân dẫn tới
vô sinh hiếm muộn. Do đó, người bệnh tuyệt đối hạn chế coi nhẹ giai đoạn nguy hại của rong kinh mà
cần khám phụ khoa ngay, tuyệt nhiên trong độ tuổi có con.

gây nên không ít nguy hiểm với cuộc sống sinh hoạt
một trong số những ám ảnh của rong kinh chính là các nguy hiểm của chúng tới cuộc sống sinh hoạt. Khi
mắc rong kinh kéo dài, người bị bệnh sẽ gặp không ít dấu hiệu nhận biết vô cùng mệt mỏi, tiêu biểu như:
•
•
•
•
•

tâm sinh lý stress, mệt mỏi vào từng kỳ kinh nguyệt.
dễ cáu gắt, khó chịu có thể dẫn đến đe dọa không tốt đối với một số mối quan hệ trong cuộc
sống.
chưa thể tập trung trong công việc, làm việc.
bắt gặp khó khăn khi cần phải hoạt động mạnh, làm việc chân tay hay chạy nhảy, hoạt động.
tác động tới uy tín và đời sống tình dục

Về lâu dài, những hệ lụy này khiến cho tin cậy cuộc sống suy giảm mau chóng, các sự liên quan cùng với
hạnh phúc hôn nhân cũng vẫn xuống dốc nặng nề.

Rong kinh gây hội chứng sốc độc tố
Rong kinh kéo dài có nguy cơ dẫn tới hội chứng rất nguy hiểm đó là sốc độc tố. Hội chứng này là một
trong những hội chứng viêm nhiễm giai đoạn đầu nguy hiểm đến tính mệnh gặp phải ở các một số
trường hợp mắc kinh nguyệt không đều, điển hình là chứng rong kinh. Hội chứng sốc độc tố thường
cùng với các biểu hiện gồm có như tiêu chảy thường xuyên, mệt mỏi, sốt cao, đau cơ, đau họng, tay
chân tróc da, hạ huyết áp.

Rong kinh liệu có nguy hiểm gì không – khả năng nhiễm trùng cao
những khảo sát chứng minh, một số thành phần bị rong kinh lâu ngày nhiều ngày thường có tỷ lệ viêm
nhiễm cao hơn hẳn so đối với những trường hợp khác biệt. Căn nguyên chủ yếu là bởi lấy băng vệ sinh,
hoặc các sản phẩm lấy khi có kinh nguyệt hàng ngày kết hợp với vấn đề làm sạch khu vực kín không
đúng cách Trong thời gian dài. Vì vậy, khiến vi khuẩn liệu có hại có cơ hội thâm nhập cùng với gây mức
độ nhiễm trùng nặng. Triệu chứng đi kèm đó là chứng đau đầu, khu vực kín đau rát, ngứa không dễ chịu.
Rong kinh khiến tăng khả năng nhiễm trùng ở chị em phụ nữ.

biện pháp điều trị rong kinh an toàn, cho kết quả cao

Rong kinh là bệnh nguy hại, Vì thế nữ tránh xem thường trong trị. Bệnh nhân nên đi khám cùng với chữa
theo chỉ dẫn của một số bác sĩ. Dưới đây là những giải pháp trị cấp độ rong kinh được áp dụng thường
bắt gặp cũng như mang đến hữu hiệu thực tế cao:

trị rong kinh bằng mẹo dân gian ở nhà
Từ xa xưa dân gian từng liệu có các “công thức vàng” trong vấn đề khống chế rong kinh kéo dài mà
không cần phải lấy thuốc hỗ trợ. Nếu mắc rong kinh kéo dài không liên tiếp, hoặc bởi quá trình rối loạn
của nội đào thải tố trong một số thời kỳ nhất định, người bệnh có nguy cơ lấy các mẹo như sau:
•

•
•

sử dụng nước cỏ nhọ nồi để uống cầm máu: Nước của cỏ nhọ nồi chứa dược tính cao phía
ngoài vấn đề cầm máu, bổ huyết, đả thông kinh mạch còn liệu có tác dụng cung cấp các dưỡng
chất như kẽm, magie, phospho cho biết cơ thể, cực kỳ hợp lý với bạn nam mắc rong kinh suy
nhược. Bệnh nhân chỉ cần phải rửa sạch nhọ nồi đối với nước muối loãng Sau đó vò nát, lọc sử
dụng nước cốt dùng 2 lần một ngày vào kỳ kinh nguyệt.
lấy bài thuốc kết hợp từ ngải cứu: chị em sắp dược liệu gồm 16g ngải cứu, 12g hy thiêm, 20g cỏ
hôi, 20g hương phụ chế cùng với 12g ích mẫu thảo sắc đối với nhỏ lửa dùng để dùng 2 lần trong
ngày. Bài thuốc liệu có công dụng nhanh chóng chữa rong kinh.
sử dụng lá huyết dụ: chuẩn bị 20gr huyết dụ tươi, 8gr rễ cỏ gừng cũng như 10gr đài quả mướp
kèm theo 10gr rễ cỏ tranh thái nhỏ sắc trong 40 phút Rồi vắt sử dụng nước dùng.

với giải pháp này, người bệnh cần nhẫn lại để cho kết quả tốt. Đây là phương pháp chữa rong kinh lành
tính, thân thiện và dường như không có tác dụng phụ đối với cơ thể. Người bệnh rong kinh nặng nề, liệu
có những bệnh nhiễm trùng phụ khoa đi kèm tránh sử dụng nhiều biện pháp chữa này mà nên trị bằng
một số giải pháp đặc chữa trị.

được coi NGAY: bác sĩ chuyên khoa trả lời RAU NGÓT liệu có trị được
rong kinh hay không?
chữa rong kinh với tây y
Sau khi xét nghiệm và kiểm tra nguyên nhân gây bệnh, chị em phụ nữ sẽ được chỉ dẫn dùng những kiểu
thuốc điều trị rong kinh đối với chức năng như sau:
•
•
•

Thuốc phòng tránh thai hàng ngày: loại thuốc được chỉ định để làm ức chế việc rụng trứng bởi
quá trình tác động mất cân bằng hormone nội bài tiết tố nữ. Bởi vậy giúp gia tăng được hiện
tượng rong kinh.
Thuốc Progesterone trộn 2: loại thuốc này có công dụng giúp phần niêm mạc ở dạ con tiếp tục
dày lên mà không bong ra gây kinh nguyệt. Dạng thuốc này cản trở hành kinh cùng với kìm hãm
rong kinh kéo dài.
Thuốc chứa Orgametril: kiểu thuốc này vào cơ thể sẽ có tác động gây tăng nồng cấp độ
progesterone Do đó khiến niêm mạc dạ con dày hơn và ngăn cản lại quá trình kinh nguyệt thấy.

dùng thuốc trị rong kinh với tây y.
khi dùng thuốc tây điều trị rong kinh, bệnh nhân có nguy cơ bắt gặp những công dụng không mong đợi
như biến đổi tâm trạng, tăng cân, đau đầu, buồn nôn,…Ngoài ra, phái đẹp nhất thiết tuân thủ chỉ dẫn khi
dùng thuốc để mang lại hiệu quả tốt nhất.

ĐỪNG BỎ QUA: Rong kinh sau khi sử dụng thuốc tránh thai thì có làm sao
không, giải quyết thế nào?

điều trị rong kinh với những bài thuốc Đông y
những phương thuốc Đông y là câu trả lời giúp chị em phụ nữ an tâm đối với vấn đề rong kinh liệu có
nguy hại gì không. Nguyên lý hoạt động của cách điều trị này là Căn cứ vào bồi bổ khí huyết, cầm máu,
giải quyết những câu hỏi viêm nhiễm trong người để chữa trị rong kinh. Người bị bệnh có thể tham khảo
một số bài thuốc trị kinh nguyệt lâu ngày như sau:
•
•
•

bài thuốc 1: dùng hoàng bá, ích mẫu, đương quy, bạch thược, trinh phụ nữ hoàng cung…. Kết
luận các vị thuốc này vào ấm sắc nước, uống mỗi ngày 1 thang.
phương thuốc 2: kết hợp một số thành phần như xà sàng tử, bạch chỉ, xuyên khung, đan sâm,…
đút vào sắc nước. 1 Ngày một thang cũng như lấy Trong thời gian khoảng 2 – 3 tháng cho hiệu
quả tốt nhất.
bài thuốc 3 Phụ Khang Tán: sử dụng những dược liệu trinh nữ hoàng cung, đương quy, đan
sâm, kim ngân hoa…sắc uống 1 ngày 1 thang giúp cho bồi bổ sâu, thông kinh mạch, giảm rong
kinh cụ thể. Đồng thời người bệnh kết hợp trị tại khu vực với thuốc Phụ Khang nghiền ngâm rửa
sẽ cho kết quả đầy đủ hơn.

Về lâu dài, các phương thuốc Đông y chữa trị rong kinh an toàn, bồi bổ sức khỏe đầy đủ mà không dẫn
tới bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy vậy nếu bệnh rong kinh đang có tiếp diễn xấu nhanh chóng, người bị
bệnh nên đi khám để dùng một số biện pháp ức chế cũng như chữa mau chóng hơn.

điều trị rong kinh với biện pháp can thiệp ngoại khoa
Trong trường hợp trạng thái rong kinh gây ra nhiều nguy hiểm mà không áp dụng được một số phương
pháp chữa trị liệt kê bên trên, bác sĩ sẽ chỉ dẫn bệnh nhân can thiệp ngoại khoa. Rõ ràng như sau:
•
•
•

tiểu phẫu nạo buồng tử cung: phương pháp này nhằm giải quyết những giai đoạn thất thường ở
tử cung gây bệnh rong kinh. Thuốc nội đào thải sẽ được kê để cộng với nạo buồng dạ con để
đảm bảo an toàn cùng với không nhiễm trùng.
phẫu thuật cắt polyp tử cung: phái đẹp nên kiểm tra kỹ càng cũng như xác định chính xác khối
polyp trước khi tiến hành tiểu phẫu này. Polyp tử cung là nguyên do gây rong kinh lâu ngày
tương đối hay gặp.
thủ thuật loại bỏ tử cung: Trong tình huống dạ con đã bị tổn thương chứng bệnh trầm trọng,
chuyên gia sẽ chỉ dẫn cắt bỏ 1 phần đặc biệt là toàn bộ dạ con. Giải pháp này thường dẫn đến
hệ lụy như mức độ chảy máu, viêm nhiễm nên nên theo dõi sát sao cùng với xét nghiệm định kỳ
sau thủ thuật.

lưu ý nên biết chẩn đoán chị em khi mắc rong kinh
Rong kinh là liệu có nguy hại gì tùy vào không ít yếu tố cũng như tình trạng quan tâm điều trị của người
bệnh. Tình trạng thường gặp phổ biến không chi phối tới tính mệnh song gây nên khá nhiều hệ lụy trong
đời sống. Cho nên, khi chị em thấy trạng thái kinh nguyệt lâu ngày nên lưu ý các điều sau để không tác
động tới sức khỏe:
•
•

tránh vận động quá mạnh thay thế vào đó hãy nằm nghỉ không ít hơn.
cho thêm khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là thực phẩm giàu kẽm, magie cùng
với sắt. Trong trường hợp mất rất nhiều máu có khả năng dùng thêm sắt.

phái đẹp cần cho thêm các thức ăn giàu sắt, bổ máu.
•

Không dùng những sản phẩm thì có chứa chất kích thích, rượu bia, thuốc lá,…

•
•
•

Xây dựng thói quen sống làm việc khoa học, ngủ đầy đủ giấc đúng giờ.
duy trì tinh thần thỏa mái, lạc quan, tránh căng thẳng, căng thẳng, và giảm sút tải áp lực.
khám phụ khoa định kỳ 3-6 tháng một lần cũng như trong trường hợp rong kinh lâu ngày 3 chu kì
thường xuyên.

Trên đây là các thông tin quan trọng giải đáp vấn đề Rong kinh có nguy hiểm không chẩn đoán chị em để
tâm. Hy vọng đối với một số cung cấp trên, người đọc sẽ làm giảm được lo sợ về sức khỏe và thì có định
hướng chữa trị bệnh khoa học.

