kinh nguyệt bị rối loạn đối với các dấu hiệu bất thường như cảm giác đau bụng kinh, Chào kinh, dày
kinh,… là độ tương đối thường gặp mà bất cứ chị em phụ nữ. Bệnh có thể bắt nguồn từ nhiều tác nhân
không giống nhau trong đó chính từ thói quen sinh hoạt không điều giai đoạn thường xuyên của nữ.
Nguy hiểm hơn nếu giai đoạn biến đổi chớ nên giải quyết kịp thời có nguy cơ gây ra nhiều biến chứng
nguy hại, làm giảm khả năng có thai hoặc thậm chí vô sinh.
Để hiểu thêm về nguyên nhân, dấu hiệu và giải pháp chữa trị bệnh hiệu quả, cùng lắng nghe cung cấp
của Thầy thuốc ưu tú, chuyên gia Lê Phương – GĐ Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt đàn ông.

rối loạn kinh nguyệt là gì? Bệnh liệu có nguy hại không?
đối với những nữ, kinh nguyệt bị rối loạn liệu có lẽ mất đi xa lạ, ai cũng có nguy cơ đã từng bị ít nhất 1
lần trong đời. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, không ít bệnh nhân vẫn chưa thực quá trình hiểu hay vẫn
còn mơ hồ về trạng thái này.
Theo quan niệm của Đông y và Tây y, rối loạn kinh nguyệt là cấp độ vòng kinh diễn ra thất thường cả về
số ngày lẫn số lượng máu kinh bài tiết ra trong chu kỳ. Thông thường, những ngày kinh nguyệt ổn định
của 1 nam giới phái đẹp là 28 – 35 hôm, mỗi kỳ kinh nguyệt sẽ tiếp diễn trong tầm 3 – 1 tuần với số
lượng máu thường thì. Mọi một số tình huống không giống như chậm kinh, vô kinh, máu ra không ít hơn
thông thường,… đều coi là rối loạn kinh nguyệt. Dựa vào nguyên do mà cấp độ rất lớn của hiện tượng
này sẽ thì có quá trình thay đổi khác biệt nhau.
kinh nguyệt không đều là tình hình khá thường thấy
rối loạn kinh nguyệt về cơ bản là hiện tượng không quá nguy hại cùng với có khả năng điều trị được.
Nhưng, nếu coi nhẹ không chữa trị, chứng bệnh này có khả năng tác động tới tâm sinh lý Bên cạnh đó
làm cho suy giảm khả năng có bầu của người bị bệnh. Mặt khác, kinh nguyệt bị rối loạn cũng có thể dẫn
tới các hậu quả như sau:
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dẫn đến không đủ máu: cấp độ này có thể làm cho bệnh nhân gây thiếu máu Trong lúc dài.
Người bị bệnh sẽ nhận thấy sây sẩm mặt mày, mệt mỏi, không dễ chịu,…
Tăng khả năng vô sinh: quá trình biến đổi bất thường trong những ngày kinh nguyệt khiến chị em
không dễ dàng định vị ngày rụng trứng để có con. Nếu không được khắc phục kịp thời có khả
năng gây bệnh vô sinh.
Tăng nguy cơ bị các bệnh phụ khoa: rối loạn kinh nguyệt khiến chỗ kín chớ nên rửa ráy sạch sẽ,
dễ nhiễm khuẩn cũng như có thể gây nên các bệnh như viêm âm hộ, viêm vùng chậu, viêm cổ
dạ con,… nguy hiểm hơn có nguy cơ dẫn tới các cấp độ như phì đại dạ con, polyp cổ tử cung, u
nang buồng trứng,…
chi phối "lâm trận" vợ tôi chồng: Bệnh dẫn đến cảm giác không dễ chịu, mệt mỏi, đau bụng dữ
dội, nếu người bị bệnh ở độ tuổi hết kinh có nguy cơ khiến cho đời sống tình dục của vợ chồng
trục trặc, không hòa hợp.

kinh nguyệt không đều tác động rất lớn đến uy tín cuộc sống cũng như sức khỏe có con của bệnh nhân.
Do đó, chị em không nên xem thường với giai đoạn này. Nên có cách chăm sóc chính mình tốt nhất từ ở
trong để liệu có được cuộc sống tốt hơn.

tác nhân kinh nguyệt không đều cần chú ý
Để phòng tránh cũng như chữa rối loạn kinh nguyệt hiệu quả, vấn đề nắm rõ về nguyên do gây ra bệnh
là điều rất cần thiết. Tôi xin tổng kết những nguyên do chính có nguy cơ dẫn tới bệnh như sau:
căn nguyên gây nên kinh nguyệt không đều
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thay đổi nội đào thải tố: quá trình biến đổi nội đào thải tố trong người có khả năng khiến cho khí
huyết chưa thể lưu thông ổn định, Do đó gây ra kinh nguyệt không đều. Nội tiết tố bị biến đổi có
khả năng vì phụ nữ bước vào thời kỳ dậy thì, có bầu, tiền tắt kinh, sinh hoạt không điều tình hình,
tác dụng phụ của thuốc,…
rối loạn kinh nguyệt sau lúc sử dụng thuốc phòng tránh thai, kháng sinh,…: việc sử dụng những
loại thuốc kháng sinh, phòng tránh thai,… hay bất cứ loại thuốc nào Trong lúc dài cũng có nguy
cơ gây nên tác dụng phụ là kinh nguyệt không đều. Nguyên do là do một số kiểu thuốc có thể
làm mất cân bằng nội đào thải tố nữ giới trong người.
rối loạn kinh nguyệt tiền mãn kinh: ở thời kỳ tiền tắt kinh, estrogen trong cơ thể chị em suy giảm
là tác nhân gây ra không ít thắc mắc bất cập trong cuộc sống sinh hoạt trong số đó thì có rối loạn
kinh nguyệt. Không đủ hụt lượng nội đào thải tố này vận động rụng trứng bị ảnh hưởng dẫn đến
hiện tượng kinh nguyệt không đều.
khẩu phần ăn uống, sinh hoạt không điều độ: vấn đề ăn sai bữa, ngủ sai lệch giấc cũng là căn
nguyên gây nên kinh nguyệt không đều.
rối loạn kinh nguyệt sau sinh: nữ sau sinh cho biết con bú cũng có nguy cơ nguy hiểm đến
hormone cùng với gây rối loạn vòng kinh. Thường thì tại chị em phụ nữ sau sinh, vòng kinh sẽ
xảy ra muộn hơn bởi chứa chất prolactin trong sẽ mẹ. Hơn nữa, vấn đề nuôi con với sữa cũng
giảm thiểu tần số rụng trứng tại chị em phụ nữ khoảng tầm 1/3 so đối với bình thường.
căng thẳng, stress: Công vấn đề mệt mỏi, căng thẳng, hàng ngày cảm giác đau ốm,… có khả
năng gây tăng hormone cortisol trong người – tác nhân chi phối miễn phí đến việc có con một số
nội tiết tố như estrogen, progesterone,… Do đó gây nên khả năng kinh nguyệt bị rối loạn.

dấu hiệu kinh nguyệt không đều điển hình nhất
Tùy thuộc vào những dấu hiệu nhận biết bài viết này, phụ nữ có khả năng tìm chính mình có mắc kinh
nguyệt không đều hay không.
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Chu kỳ tới sớm: Chu kỳ của chị em thường hay rơi vào khoảng 28-35 hôm. Nếu kinh nguyệt đến
kịp thời hơn trên 1 tuần hay có tới 2 lần kinh trong 1 tháng, phái đẹp cần phải chú ý bởi vì đây có
nguy cơ là dấu hiệu nhận biết của kinh nguyệt bị rối loạn. Nhưng, nên chú ý, nếu kinh liệu có kịp
thời hơn 3-5 ngày cùng với không kèm theo bất cứ triệu chứng gì khác biệt bình thường vẫn
được coi là thông thường, chưa có gì đáng ngại.
Chậm kinh: Đó cũng là một dấu hiệu nhận biết thường gặp khi bị kinh nguyệt không đều. Thực
tế, mỗi bạn nam thì có một vòng kinh khác nhau có thể kịp thời hoặc muộn hơn 1 tuần. Tuy vậy,
nếu độ chậm kinh lâu ngày cũng như hàng ngày, phái đẹp cần phải xét nghiệm để biết tác nhân.
Kinh nguyệt ra ít: Nếu số lượng máu ra trong chu kỳ suy giảm đột ngột, phái đẹp cần quan tâm.
Không chỉ là biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt, đây còn có thể là sự cảnh báo các bệnh như
thiếu máu, âm hư, huyết ứ,…

Kinh nguyệt ra ít là dấu hiệu nhận biết rối loạn kinh nguyệt
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Kinh nguyệt ra nhiều: Nếu lượng kinh nguyệt ra không ít, nhanh chóng thậm chí nhỏ giọt dưới
chân bệnh nhân cần phải lưu ý bởi đây là một trong những triệu chứng của kinh nguyệt bị rối
loạn hoặc nguy hiểm nhất nguy hại hơn là lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm chỗ kín, u xơ tử
cung,…
Vô kinh: Trong khi dài không kinh, phụ nữ nên đi thấy bác sĩ ngày vì dấu hiệu nhận biết rối loạn
kinh nguyệt này có thể chi phối trầm trọng đến sức khỏe, nguy hiểm nhất có khả năng dẫn đến
bệnh vô sinh.
cảm giác đau bụng kinh dữ dội: bạn nam bị kinh nguyệt bị rối loạn có thể bị đau bụng kinh quằn
quại những lần đến tháng.
rối loạn tâm lý, thể chất: nữ cũng có khả năng thấy các bất ổn về tâm ý như căng thẳng, mệt mỏi,
cáu gắt hoặc một số không ổn định về thể hất như cảm giác đau ngực, sạm da, xuất hiện mụn
nhiều,… Căn cứ vào cấp độ mất cân bằng mà một số triệu chứng này cũng có hiện tượng nặng
nề nhẹ khác nhau.

những dấu hiệu nhắc trên là một số biểu hiện rõ ràng nhất của kinh nguyệt không đều. Tuy vậy, đây cũng
có khả năng là sự cảnh báo của một số bệnh phụ khoa khác. Do đó, nếu thấy những triệu chứng này,
phái đẹp cần phải mau chóng liên hệ với chuyên gia để được kiểm tra cũng như cho chính xác nhất.

kinh nguyệt bị rối loạn có thai được không? Chữa trị thế
nào hiệu quả?
rất nhiều phái đẹp đã từng cung cấp băn khoăn đối với tôi là rối loạn kinh nguyệt có bầu được không? Tôi
xin trả lời, chị em mắc kinh nguyệt không đều vẫn có nguy cơ có thai. Tuy nhiên, nếu rối loạn kinh nguyệt
Trong lúc dài mà không nên giải quyết kịp thời có thể đe dọa tới cơ quan sinh sản nữ giới, khiến cho chị
em phụ nữ khó mang thai. Thậm chí, tình trạng này có nguy cơ nguy hại tới mạng sống, ảnh hưởng
nghiêm trọng tới sức khỏe bệnh nhân.
Về biện pháp trị bệnh lý này, nên Tùy vào nguyên nhân gây bệnh mà chọn lựa biện pháp phù hợp. Cụ
thể:

chữa trị kinh nguyệt bị rối loạn do tâm sinh lý
các biến đổi về tâm lý như liên tiếp stress, mệt mỏi, buồn vui thất thường cũng có thể gây ra cấp độ kinh
nguyệt bị rối loạn. Với tình huống này, người bị bệnh cần phải nghỉ ngơi toàn diện, thì có giờ giấc sinh
hoạt điều mức độ, Mặt khác thư giãn tinh thần, luôn giữ tâm trạng thư thái. Thì có như vậy, mức độ kinh
nguyệt không đều mới được cải thiện, trở lại mức độ thông thường.

chữa trị kinh nguyệt không đều bởi vì nguyên do sinh sản
lúc rối loạn kinh nguyệt bởi vì biến đổi nội đào thải tố hay vì chế độ ăn uống, sinh hoạt không giữ gìn,
bệnh nhân cần biến đổi thói quen sống, giữ chế độ ăn uống, ngồi nghỉ phù hợp. Các lời lưu ý của tôi
dành cho biết người bị bệnh bao gồm có:
•

Xây dựng chế độ dinh dưỡng, ăn uống khoa học: Ẳn không thiếu chất, cung cấp chất xơ, vitamin,
chất sắt bổ máu, uống không ít nước, ngủ không thiếu giấc, đúng giờ, không dùng các chất gây
nghiện, rượu, bia,…

Xây dựng khẩu phần ăn uống phù hợp giúp giảm sút kinh nguyệt bị rối loạn
•
•
•

vệ sinh chỗ kín sạch sẽ, đúng cách: cần rửa ráy trước và sau khi "lâm trận" tình dục, không dùng
một số dung dịch làm sạch chị em phụ nữ thì có cấp độ tẩy rửa cao, không thụt rửa âm đạo nếu
không có quá trình chỉ dẫn của chuyên gia.
Không quan hệ tình dục trong một số ngày “đèn đỏ”
hàng ngày tập thể dục thể thao, thể dục vừa phải nhằm tăng cường hệ miễn dịch.

chữa trị kinh nguyệt bị rối loạn vì bệnh phụ khoa
đối với tình huống này, người bị bệnh có khả năng chữa theo các biện pháp sau:
trị bệnh với Tây y
các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh, kháng viêm, suy giảm đau đớn,… theo đã trường hợp rõ ràng để
chữa trị bệnh. Lúc một số bệnh phụ khoa được xóa bỏ, cấp độ kinh nguyệt bị rối loạn cũng được gia
tăng. Chú ý, bệnh nhân cần tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, hạn chế tự mua thuốc về dùng
gây ra một số tai biến nguy hại kết luận sức khỏe.
chữa bệnh bằng mẹo dân gian
phái đẹp có thể lấy những nguyên liệu thiên nhiên như dùng lá trầu, trà xanh ngâm rửa, xông hơi khu
vực kín, ăn tỏi, gừng tươi từng ngày… để điều trị một số bệnh phụ khoa. Các giải pháp này an toàn, lành
tính, lại đơn giản để thực hiện cần được không ít chị em sử dụng. Nhưng, cần phải lưu ý, bởi dược đặc
điểm thảo dược không cao nên các phương pháp này chỉ có chức năng giúp sức mà không giúp cho
điều trị dứt điểm bệnh. Trong tình huống bệnh nặng nề, người bệnh vẫn nên dùng những biện pháp chữa
trị hữu hiệu không giống.
điều trị bệnh bằng Đông y
Theo quan điểm của Đông y, tác nhân chủ yếu gây nên kinh nguyệt không đều là vì huyết hư, huyết ứ
dẫn tới. Cụ thể:
•
•

Huyết hư: Là giai đoạn người suy nhược lúc hành kinh khiến cho người bị bệnh mệt mỏi, thần
sắc nhợt nhạt, cảm giác đau bụng kinh lâu ngày,…
Huyết ứ: Là trạng thái máu huyết tuần hoàn kém, bị ứ trệ trong cơ thể, không ra đều, máu thẫm
màu, vón cục,…

Thuốc Đông y chữa rối loạn kinh nguyệt từ gốc đến ngọn
Để giải quyết bệnh tận gốc cần ảnh hưởng vào khí huyết, sử dụng một số thảo dược có chức năng bổ
huyết, hoạt huyết. Lúc khí huyết được cân bằng, lượng máu lưu thông ổn định trở lại, mất đi lắng đọng,

tình hình cảm giác đau bụng kinh, kinh ra không đều,… cũng được gia tăng. Bệnh rối loạn kinh nguyệt
cũng Bởi vậy mà lui.
Hiện nay, điều trị kinh nguyệt bị rối loạn bằng Đông y là biện pháp được không ít nữ lựa chọn do cách
này có không ít ưu điểm vượt trội như đặc tính an toàn, lành tính cao, không gây nên tác dụng phụ, điều
trị bệnh từ gốc đến ngọn, hiệu quả bền vững.
kể tới phương pháp chữa kinh nguyệt không đều này, tôi cũng xin chia sẻ tới nữ giới phương thuốc Phụ
Khang tán từ Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt đàn ông. Đây là phương thuốc được các bác sĩ nam khoa
ban đầu ngành về lĩnh vực YHCT nghiên cứu và phát triển Trong thời gian dài nhằm mang lại cách chữa
những bệnh phụ khoa cho nữ trong số đó liệu có kinh nguyệt không đều.

Phụ Khang nghiền – xua tan nỗi lo kinh nguyệt không đều
ở phái đẹp
kể từ khi được đút vào chữa trực tiếp phỏng đoán người bệnh, bài thuốc Phụ Khang giã của phòng khám
đã giúp hàng trăm nghìn người thoát khỏi bệnh tật. Theo thống kê, liệu có tới 40.200 người bị bệnh từng
tin tưởng dùng phương thuốc này. Nhưng, hiện cũng còn rất nhiều chị em phụ nữ vẫn chưa rõ về bài
thuốc. Bởi vì thế, tôi xin tổng hợp cùng với trả lời những thắc mắc về bài thuốc mà tôi nhận được như
sau:

bài thuốc được khảo sát kỹ lưỡng
Để hoàn thiện phương thuốc Phụ Khang giã, các bác sĩ của Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt bạn nam
đã dành nhiều thời điểm, tâm huyết thống kê. Thảo dược có trong phương thuốc đều được sàng lọc,
chọn lựa kỹ lưỡng sau việc phân tích dược đặc điểm. Trong lúc thống kê, các chuyên gia nam khoa cũng
thêm vào bài thuốc nhiều vị thảo dược liệu có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, giã ứ, cải thiện tác dụng cơ
quan sinh con như:
– Ích mẫu: giúp hoạt huyết, điều kinh, khứ ứ chỉ thống, giúp cho tống lùi giai đoạn rối loạn kinh nguyệt vô
cùng hiệu quả
– Đương quy: có tác dụng bổ huyết được sử dụng để chữa kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt ít, bế
kinh cũng như cảm giác đau bụng kinh ở nữ.
– Trinh nữ giới hoàng cung: giúp cho hành huyết tán ứ, thông lạc hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt.
– Đan sâm: thảo dược liệu có chức năng hoạt huyết hóa ứ, lương huyết, làm cho mát huyết, tiêu ung
cũng như dưỡng huyết.
– Bạch thược: trừ huyết tích, điều dưỡng kinh huyết, thư kinh, giáng khí.
Toàn bộ thảo dược được phối hợp theo quy định của YHCT là Bổ chính khu tà, giúp cho đe dọa từ bên
trong xử lý nguyên nhân kết hợp tống lùi tiêu trừ dấu hiệu nhận biết.
chia sẻ về nguyên tắc trị rối loạn kinh nguyệt của bài thuốc thầy thuốc ưu tú Lê Phương cho biết : “Theo
Đông y, có không ít tác nhân gây kinh nguyệt không đều, trong đó phải nói đến tác nhân ở trong như tâm
trạng không ổn định, thể chất giảm sút làm cho can, tỳ bị chi phối, căn nguyên phía ngoài bởi vì thấp
nhiệt, phong hàn khiến khí huyết hư tổn hoặc nguyên do vì âm huyết thương tổn.

Để trị tận gốc cần khử tác nhân dẫn đến bệnh. Bài thuốc Phụ Khang xay giúp, khử khuẩn cùng với Ngoài
ra điều hòa khí huyết, tỳ vị, dưỡng can thận, sơ can khí, cải thiện sức đề kháng tự sinh của người, Vì vậy
loại bỏ trạng thái rối loạn kinh nguyệt một giải pháp triệt để.”

