Kinh nghiệm chữa lạc nội mạc tử cung và bài thuốc
giúp
đã phải chịu đựng các cơn đau bụng dữ dội bởi lạc nội mạc tử cung chạy chữa khắp nơi mà chưa khỏi.
Thật may mắn, nhờ phương thuốc Y học cổ truyền của Thạc sĩ, chuyên gia Đỗ Thanh Hà, tôi đã từng thoát
khỏi nỗi ám ảnh này cùng với đón nhận niềm hạnh phúc có thai mà lòng luôn mong ước.

3 năm ròng chịu đựng biểu hiện lạc nội mạc dạ con
Ngồi dùng cà phê trên phố cổ, tôi lướt web cùng với vô tình đọc được câu chuyện của 1 bạn gái phải vật
tụt đối với bệnh lý lạc nội mạc tử cung. Nghĩ lại một số tháng hôm đã từng khốn khổ bởi vì bệnh lý, Sau đó
niềm may mắn được trị khỏi ngày nay, tôi quyết định cung cấp kinh nghiệm điều trị lạc nội mạc dạ con của
chính mình. Mong rằng, một số trải nghiệm ấy sẽ hữu ích cho nữ để thoát khỏi nỗi lo bệnh tật.
hôm còn là không đủ nữ, tôi thì có chu kỳ kinh nguyệt khá thường thì và thường xuyên. Mặc dù những khi
“đến tháng” tôi cũng thường hay cảm giác đau bụng nhưng đó chỉ là các cơn đau âm ỉ, không chi phối quá
mức đến cuộc sống.
Thế Tiếp đó lên đại học, tôi bắt đầu tiên có cảm giác sức khỏe của chính mình mắc phải nhiều câu hỏi,
nhất là những ngày kinh nguyệt. Khi đến kỳ, máu kinh của tôi ra ít bất thường, thế tuy nhiên một số cơn
đau đớn bụng kinh lại quằn quại hơn. Cảm giác mệt lử nam giới luôn làm tôi xuất hiện không dễ chịu cũng
như chẳng thiết tha học hay gây điều gì hết.
Lạc nội mạc tử cung thường hay gây nên cơn đau bụng kinh dữ dội
lúc đó tôi nào biết mình mắc lạc nội mạc dạ con. Những cơn cảm giác đau ở vùng chậu, thắt lưng, chóng
mặt, buồn nôn những khi tới kỳ kinh làm cho tôi không dễ chịu nhưng mà cứ thế chịu đựng. Cho dù xanh
xẩm mặt mày, buồn nôn vẫn cứ là sinh viên, không ngồi được tôi sẽ gục xuống bàn, chỉ mong sao buổi
học trôi qua thật mau.
Đi khiến cho được 3 năm, năm 25 tuổi tôi dùng đức lang quân, đức lang quân tôi là nam giới làm cho kinh
tế, cực kỳ yêu thương tôi. Nhưng, một trong những vấn đề rất lớn của hai vợ chồng đó chủ yếu là bố mẹ
anh đã lớn tuổi cần phải muốn liệu có cháu bế kịp thời sau khi hai chúng tôi lập gia đình.
Tôi hy vọng dùng chồng Tiếp đó cơn cảm giác đau bụng kinh sẽ hết, nhưng mà Mặt khác nó hôm một
nghiêm trọng hơn. Đồng thời, tôi hầu hết không định vị được quá trình hài lòng trong quan hệ vợ chồng vì
cảm giác đau nhức, không dễ chịu trong những lần giao hợp.
thì có lẽ cũng Chính vì vậy mà 1 năm sau lấy vợ, Mặc dù cả hai đều cố gắng tuy nhiên tôi vẫn không thể
có bầu như mong đợi.

chữa trị bằng Tây y là phương pháp trước hết tôi nghĩ tới
bởi vì các dấu hiệu ngày càng trở thành không dễ chịu cũng như mãi chưa có bầu nên tôi và anh quyết
định đi đến bác sĩ khám được coi như nào. Nếu liệu có hiếm muộn hay bệnh vô sinh còn biết biện pháp
mà điều trị cho biết kịp thời, chứ nếu càng để lâu càng thấy rất nhiều khắt khe.
Sau khi bác sĩ chuyên khoa kiểm tra lâm sàng phỏng đoán tôi cùng với chồng thì phòng khám chưa có dấu
hiệu của hiếm muộn hoặc bệnh vô sinh, tinh dịch quần áo của chồng thường thì. Thắc mắc là nằm tại tôi,
chuyên gia nghi ngờ tôi bị lạc nội mạc dạ con.

Vì vậy từng thực hiện thăm khám thêm khung chậu, siêu âm, soi ổ bụng chụp cắt lớp vi đặc tính. Kết quả
bác sĩ cho tôi mắc lạc nội mạc dạ con, những lớp nội mạc đi lạc này đang dẫn đến mức độ viêm cần việc
có bầu của tôi gặp rất nhiều khắt khe. Vì viêm nhiễm khiến tinh trùng cùng với trứng khó khăn lúc bắt gặp
nhau, gây ra vấn đề thụ thai đã chưa thể tiếp diễn.
như thế, suốt 3 qua, tôi chịu đựng đau cũng như khốn khổ mà không hề nghĩ bản thân bị bệnh. Tôi vô cùng
hoảng cũng như nghĩ rằng: “Lỡ may bệnh không trị khỏi được thì bản thân sẽ không thể có con phỏng đoán
anh, không sinh cháu cho ông bà. Đời nam giới chị em phụ nữ hạnh phúc nhất là được khiến cho mẹ mà.
Không lẽ chính mình sẽ là nạn nhân sao?”
phái đẹp sẽ không dễ có bầu nếu bị lạc nội mạc dạ con
Sau khi được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán mắc lạc nội mạc dạ con ở bệnh viện thì niềm an ủi lớn cũng
như duy nhất khi đó của tôi là chồng. Anh động viên tôi cố gắng chữa trị thật tốt để kịp thời bệnh khỏi để
Sau đó liệu có cùng nhau những đứa con đáng yêu bé nhỏ.
Nghe một số lời đó tôi từng liệu có thêm động lực. Quả thật anh là người hiểu, yêu thương tôi. Dùng được
anh đối với tôi có lẽ là niềm hạnh phúc và may mắn nhất.
Tôi bắt mới đầu bước vào cuộc hành trình chữa bệnh. Đầu tiên, tôi được chỉ dẫn dùng thuốc suy giảm đau
đớn cộng với liệu pháp hormone để giảm sút sự khó chịu cũng như một số dấu hiệu bệnh.
sử dụng đúng liều, đúng lượng theo lời bác sĩ chuyên khoa, sau khi hết liệu trình thuốc đi khám nam khoa
lại bác sĩ chuyên khoa cho biết bệnh của tôi chỉ ở mức giảm sút thôi chứ không thể khỏi. Độ viêm vẫn còn
và cơn đau đớn bụng kinh, viêm vùng xương chậu vẫn gây phiền làm cho tôi xuất hiện vô cùng không dễ
chịu.
khi đó, bác sĩ chuyên khoa lưu ý tôi làm cho phẫu thuật để khử các lớp niêm mạc đi lạc. Song, phần bởi vì
mệt mỏi, phần bởi lo ngại việc thủ thuật sẽ để lại sẹo, làm cho việc sinh con sẽ khó khăn hơn tôi quyết định
không phẫu thuật.
lúc đó, vợ chồng tôi lại thêm phần hoang mang chưa biết làm sao kế tiếp. Giả sử nếu liệu có mang thai lúc
này cũng vẫn dẫn đến các băn khoăn nguy hại. Bởi theo hiểu biết tôi tìm biết được, nếu phái đẹp mắc lạc
nội mạc dạ con sẽ rất dễ bị sảy thai.

Thoát khỏi lạc nội mạc dạ con nhờ bài thuốc thảo dược
Đông y
sự hoang mang phải dùng thuốc Tây với rất nhiều tác dụng phụ cũng như sợ phải tiểu phẫu thôi thúc tôi
muốn tìm kiếm một phương pháp chữa trị không giống. Với sự phát triển hàng ngàn năm thì tôi đặt niềm
tin vào Đông y.
một số bài thuốc với xuất xứ từ thảo dược, an toàn cùng với không dẫn tới tác dụng phụ thu hút tôi. Không
ít bạn nam bạn của tôi lúc biết tôi mắc bệnh cũng khuyên cần phải lấy thử Đông y coi như thế nào, biết
đâu điều trị được thì tốt.
tìm hiểu trên mạng, tôi được nhiều phái đẹp giải đáp cần phải đến điều trị chuyên gia Đỗ Thanh Hà. Thêm
nữa, một nam giới bạn của tôi cũng hết lời khen ngợi đây là vị chuyên gia có tài, thì có tâm trọng trị.
bác sĩ Đỗ Thanh Hà là một trong số các bác sĩ chữa trị sản phụ khoa chủ yếu Việt đàn ông

xác định hiểu thêm thông tin, tôi được biết bác sĩ chuyên khoa đã từng 14 năm đảm nhận vai trò Trưởng
khoa Phụ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Gần 40 năm chữa bệnh sản phụ khoa với Đông y. Đọc
liệu có vẻ cực kỳ thích cùng với tin tưởng, nhưng tôi vẫn muốn tai nghe mắt thấy.
Tôi quyết định đi khám nam khoa ở trung tâm, hôm đó bởi vì chồng bận nên tôi đến thấy bác sĩ một mình.
Bởi vì thống kê lịch trước cần phải tôi từng đặt lịch xét nghiệm với bác sĩ chuyên khoa vào sáng thứ Năm.
Chẳng phải đợi chờ lâu, lúc tôi tới chỉ cần đợi bác sĩ chuyên khoa khoảng tầm 10 phút là được lên phòng
ngay.
Vị bác sĩ tuổi ngoài lục tuần mời tôi ngồi với giọng từ từ cùng với không khó mến, khác hẳn một số bác sĩ
tôi từng bắt gặp. Khi đó trong bụng tôi nghĩ: “bác sĩ chuyên khoa điềm đạm và hiền thế, mình đến gặp đúng
người rồi”.
chuyên gia Hà trao đổi rất thư thái, nhờ thế mà tôi chia sẻ các thắc mắc, biểu hiện, vấn đề dùng thuốc
trước đây tổng quan chẩn đoán chuyên gia Hà. Bác sĩ chuyên khoa đã kết hợp bắt mạch cùng với coi kết
quả xét nghiệm trước đó để cho biết kết luận tôi.
chuyên gia Hà chia sẻ: “Trong Đông Y, lạc nội mạc tử cung được chia làm một số thể bệnh khác biệt nhau,
và từng thể bệnh sẽ liệu có bài thuốc cụ thể, thích hợp nhằm mang đến hiệu quả cao nhất”.
bác sĩ chuyên khoa cho biết lạc nội mạc dạ con của tôi là thuộc thể hàn ngưng, huyết ứ với một số biểu
hiện: Bụng dưới lạnh đau đớn lúc đến kỳ kinh, buồn nôn, da xanh tái nhợt, hiếm muộn. Để khắc phục được
bệnh, chuyên gia kết luận tôi dùng phương thuốc thì có chức năng ôn kinh tán hàn, hoạt huyết khứ ứ.
chuyên gia Đỗ Thanh Hà còn giải thích thêm, ưu điểm nổi bật của cách điều trị bệnh bằng Đông y đó chính
là đe dọa vào đúng nguyên nhân, gốc rễ của bệnh. Mặt khác nhằm đem đến kết quả chữa trị tổng quan
thuốc Đông y còn thì có tác dụng điều hòa miễn dịch, khí huyết, điều hòa kinh nguyệt. Bên cạnh đó, còn
bổ thận, kiện tỳ để cơ thể tạo ra nội đào thải tố, duy trình những ngày kinh nguyệt, phòng ngừa bệnh tình
tái phát.
chuyên gia Hà luôn tận tình trong thăm khám phỏng đoán người bệnh
Liệu trình lấy thuốc của tôi phải mất 3 tháng, bởi công việc quá bận rộn cũng như sợ rằng mình sắc thuốc
không đúng cần tôi đã từng nhờ bên trung tâm sắc hộ cũng như gửi về nhà.
Sau một tháng ban đầu lấy thuốc tôi từng cảm nhận được quá trình rối loạn trong người. Rõ ràng là những
triệu chứng đau bụng kinh, đau đớn khu vực bụng dưới, thắt lưng đã giảm đi không ít. Mất đi không dễ
chịu giống như trước đây nữa. Ẳn sử dụng ngon khoang miệng hơn bởi vì không bị các băn khoăn tiêu
hóa như buồn nôn làm phiền.
Cứ như thế tôi kiên trì lấy thuốc kết luận hết liệu trình. Quả thật, sau 3 tháng tôi thấy người mình hoàn toàn
khỏe mạnh, tinh thần cũng thư giãn, vui vẻ hơn. Hiểu được niềm mong mỏi có bầu của vợ chồng tôi, sau
khi hết liệu trình chuyên gia thăm khám lại thấy người tôi đã tốt nên kê thêm chẩn đoán tôi một số vị thuốc
sử dụng mang bầu về lấy.
Bên cạnh đó bác sĩ chuyên khoa cũng dặn tôi nên ăn các thức ăn tăng cường tác dụng sinh sản như cá
hồi, trứng, món ăn giàu vitamin D, vitamin A… cùng chế độ sinh hoạt hợp lý.
Không lâu sau vợ chồng tôi bất ngờ đón nhận tin vui. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tôi gọi điện cung cấp
cũng như Cảm ơn bác sĩ Thanh Hà.

Cô chúc mừng vợ chồng tôi và gia đình, cùng với còn bảo tôi nếu liệu có vấn đề gì về thời kỳ mang thai cứ
liên hệ hay đến gặp cô, cô sẵn sàng giải đáp cũng như chia sẻ kinh nghiệm để tôi liệu có 1 thời kỳ mang
thai khỏe mạnh.
Lần đi khám nam khoa thai lúc bầu tháng thứ 4, tôi từng mang chẩn đoán cô một ít quà quê để bày tỏ lòng
biết ơn. Hai cô cháu vui vẻ nhắc chuyện. Cô rất vui mừng mà dặn dò tôi đủ điều cần để ý vì đây là lần ban
đầu có thai. Bởi vì nghén quá độ khiến cho bản thân mệt mỏi, tôi nhờ cô cắt thêm phỏng đoán vài thang
thuốc bổ.
Thật tâm tôi rất biết ơn cô Hà về mọi thứ. Cô là vị bác sĩ thì có tâm, thì có khoảng. Tôi thực sự mong sẽ
liệu có không ít bạn nam biết tới cô, được cô thăm khám chữa trị, thì có một sức khỏe tốt và cuộc sống
hạnh phúc.

Kinh nghiệm khám chữa trị lạc nội mạc tử cung nữ phải nhớ
Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý cực kỳ phổ biến Thực tế hiện nay cũng như chị em cần phải được kiểm tra
sớm để bảo vệ sức khỏe sinh sản. Tương tự như tôi đó, lúc mắc bệnh nhưng không biết cứ chịu đựng để
Tiếp đó khắt khe khi mang thai, phải “vái tứ phương” để chữa trị bệnh. Tôi không muốn các phái đẹp sẽ
rơi vào tình cảnh tương tự chính mình thế nên xin đưa ra một số lời khuyên, kinh nghiệm lúc trị lạc nội mạc
dạ con để nữ chú ý.
•
•

vấn đề cần thiết đầu tiên đó chủ yếu là khi có biểu hiện không bình thường hãy đi khám bác sĩ
ngay. Hãy lựa chọn bệnh viện lớn để khám, đừng xét nghiệm phòng khám chui nhé. Cho sai lầm
bệnh là được xem như sai lầm cách trị luôn.
Nếu có chồng hãy kể đối với anh ấy, nhắc với anh ấy bạn đau đớn ở đâu tốt nhất, đau như thế
nào. Đừng dại gì mà giấu, nếu họ yêu bạn thật lòng thì không sao. Nhỡ may gặp ông nào núp
váy mẹ thì chỉ thì có “xong” thôi.

nói với chồng để được hiểu cùng với cùng giải quyết vấn đề
•
•
•

Hãy lựa chọn đúng bác sĩ chuyên khoa để chữa trị, Dù Tây y hoặc Đông y đều nhất thiết lựa
chọn đúng. Bác sĩ chuyên khoa Đỗ Thanh Hà là một chuyên gia liệu có kinh nghiệm trong chữa
bệnh lý này bằng Đông y mà bạn nên tìm hiểu.
Nhớ hãy thành thật đối với bác sĩ, thì có câu hỏi gì nói ngay, vì nó sẽ giúp cho ích cho biết bác sĩ
lúc phỏng đoán.
Cuối cùng hãy duy trì cho biết bản thân tâm sinh lý thoải mái, chủ động, thống kê kỹ lưỡng bệnh
lý từ nguồn thông tin chính thống, từ chuyên gia kiểm tra trực tiếp. Tránh kiến thức gây lo lắng.

Tôi hy vọng một số chia sẻ này sẽ mang lại kiến thức bổ ích chẩn đoán nữ, nhất là một số bạn nam bị lạc
nội mạc dạ con đang đi định vị cách trị khoa học. Sau lúc bài viết được đăng tải, không ít nữ có để lại lời
nhắn với mong muốn nghe nói thông tin về bác sĩ chuyên khoa cùng với địa chỉ tôi trị. Để tiện chẩn đoán
chị em nghiên cứu và thăm khám, tôi xin chia sẻ kiến thức như sau:
bệnh trĩ chữa ở đâu tốt nhất
cắt trĩ hết bao nhiêu tiền
phòng khám đa khoa hiện đại
chất lượng phòng khám đa khoa thái hà
địa chỉ khám nam khoa ở hà nội

chữa xuất tính sớm ở đâu
bệnh viện chữa yếu sinh lý
pha thai o dau
cách phá thai an toàn nhất
hút thai an toàn
giá thuốc phá thai
hut thai bao nhieu tien
cắt bao quy đầu khoảng bao nhiêu tiền
nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào
đi khám phụ khoa
tư vấn phụ khoa qua điện thoại
khám phụ khoa bao nhiêu tiền
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
bệnh phụ nữ
biểu hiện bệnh sùi mào gà
dấu hiệu bệnh sùi mào gà
chi phí chữa sùi mào gà
chua benh sui mao ga o dau
bệnh lậu điều trị ở đâu
xét nghiệm giang mai ở đâu
trị hôi nách ở đâu
cách trị hôi nách hiệu quả

