Bệnh giang mai ở người bệnh có gây nguy
hiểm nào
rất nhiều năm trở lại đây, giang mai ngày một thường thấy hơn đối với không ít trường hợp
phức tạp. Tuy vậy, không phải nam giới nào cũng hiểu rõ về chứng bệnh này, bao gồm biểu
hiện, vi rút gây bệnh, những con đường truyền nhiễm cũng như cách chữa,... Để giúp cho
mọi cơ thể hiểu hơn về bệnh giang mai, bài viết hôm nay sẽ giải đáp rất nhiều vấn đề xoay
quanh căn bệnh này.

đôi nét về giang mai cũng như nguyên do gây bệnh
bệnh giang mai không cần phải là căn bệnh mới tuy nhiên vẫn còn nhiều người không biết đến. Cho dù
căn bệnh này không gây nên nguy hiểm với mạng sống nhưng lại chi phối không nhỏ tới Bản thân của
bệnh nhân. Vì thế, tất cả cơ thể cần nắm rõ về chứng bệnh này để phòng tránh bệnh. Vậy đây là gì?
Giang mai là bệnh lý được dẫn đến vì 1 Kiểu xoắn khuẩn có tên là Treponema pallidum.
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bệnh giang mai có trầm trọng không?
Xoắn khuẩn dẫn tới giang mai có hình dáng như lò xò đối với không ít vòng xoắn tròn, thường hay biến
động từ 6 - 14 khoảng xoắn. Không giống đối với vi rút HPV, xoắn khuẩn giang mai có thể duy trì quá
trình sống ngoài môi trường vô cùng yếu. Tuy vậy, lúc tồn tại trong nước lạnh chúng vẫn hoạt động
thường thì. Ở nhiệt mức độ cao tầm 45 cấp độ C, xoắn khuẩn Treponema pallidum có khả năng sống
được 30 phút. Mặt khác, chúng sẽ chết sau vài phút lúc bị tấn công bởi một số Dạng khử trùng hay chất
tẩy rửa.
Cũng giống các căn bệnh xã hội không giống, giang mai chủ yếu lây nhiễm qua đường Tình Dục. Bởi vì
thế, bệnh thấy tại mọi lứa tuổi, nhưng tỷ lệ nữ mắc bệnh lại tốn kém hơn nam. Theo các bác sĩ, âm đạo,
"cô bé", tử cung của bạn nữ có cấu tạo mở và thường nhận tinh binh từ nam giới nên vô cùng dễ bị
truyền nhiễm. Tai biến mà căn bệnh này bỏ lại cho người bị bệnh thường vô cùng nặng. Bên cạnh đó,
bệnh này cũng là nhân tố làm cho tăng Nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến bộ phận sinh dục
của mình.
Treponema pallidum là xoắn khuẩn gây ra giang mai

2. Những dấu hiệu nhận biết của giang mai theo đã từng
giai đoạn
Theo các bác sĩ chuyên khoa cho thấy, giang mai có thời điểm ủ bệnh ngắn hơn so đối với bệnh mụn cóc
sinh dục. Tuy nhiên, bệnh nhân thường hay phát tác trong khoảng tầm 3 tháng đối với những dấu hiệu
khác biệt nhau theo đã từng giai đoạn tiến triển của bệnh. Cụ thể:

2.1. Tại thời kỳ 1
với mụn cóc sinh dục, thời điểm ủ bệnh khá lâu, có khả năng lâu ngày tận 9 tháng song giang mai thì
tương đối ngắn hơn - khoảng 3 tuần. Sau thời điểm ủ bệnh, cơ thể bệnh nhân sẽ dần có sự mất cân
bằng với một số triệu chứng như săng, hạch. Những dấu hiệu nhận biết của bệnh chủ yếu tập trung tại
cơ sở sinh dục, rõ ràng như "cô bé", "cô bé", "cậu bé", bìu hay bao da quy đầu,... Bên cạnh đó, những
người bị bệnh thấy dấu hiệu nhận biết săng bệnh giang mai ngay cả tại địa điểm khoang miệng như
họng, lưỡi cùng với môi.
dấu hiệu nhận biết săng bệnh giang mai là quá trình thấy của một số vết có hình tròn hay hình bầu dục
chỉ nổi sần nhẹ trên da, hơi nông cũng như trợt. Chúng thời lan rộng trên da đối với kích cỡ khoảng 0.5
đến 2cm, tạo thành đã từng cụm đều nhau, tọa lạc riêng biệt. Phần đáy của vết săng bệnh giang mai
thường cứng, có màu hồng đậm hay đỏ, khi tiếp xúc vào không gây ra cảm giác đau hoặc không dễ chịu.
Sau khoảng thời gian ủ bệnh, săng bệnh giang mai xuất hiện tầm 5 - 6 ngày thì sẽ tạo hạch. Ở khu vực
bẹn của cả nam và nữ, hạch thường phình to và tạo thành chùm đối với chi chít một số hạch nhỏ, hạch
rất lớn. Trong đó, hạch rất lớn nhất được gọi là hạch chúa.
Vết săng bệnh giang mai màu hồng thấy rõ trên da

2.2. Ở thời kỳ 2
thời gian được xác định là giai đoạn 2 của bệnh nằm trong thời gian 45 hôm sau lúc xuất hiện săng.
Trong giai đoạn này, một số xoắn khuẩn thâm nhập da dẫn tới viêm nhiễm, lưu lại một số thương tổn cho
niêm mạc cùng với da. Nhưng, những chỗ bị thương này thường hay không lưu lại sẹo sau lúc lành.
Ngoài ra, xoắn khuẩn của bệnh còn dẫn đến chi phối đến máu, làm viêm nhiễm huyết. Lúc đó, ở người bị
bệnh thường xuất hiện những cơn sốt, người mọc hạch.
thời kỳ 2 của giang mai có thể lâu ngày từ 2 tới 3 năm đối với rất nhiều triệu chứng lâm sàng như các
mảng có màu hồng hay đỏ tọa lạc tách biệt nhau trên da. Các đám này có khả năng xuất hiện với nhiều
kích thước không giống nhau như vết sẩn màu đỏ mờ đối với hình dáng như vảy hay trứng cá. Đồng
thời, lân cận viền của vết sẩn có khả năng thấy cả vảy nến. Những vết sẩn có kích thước rất lớn, lan
rộng chủ yếu tập trung tại các địa điểm cận kề bộ phận âm đạo nữ giới.
những vết sần có nhiều dáng hình không giống nhau
Ngoài ra, ở người bị bệnh còn thấy triệu chứng bệnh tóc rụng hay các hạch bị viêm lây nhiễm khu vực
khác. 1 Số trường hợp, phần da bị săng giang mai bị lở loét nặng, tràn lan và có thể tạo mủ. Lúc vận
động mạnh hoặc có sự co sát, tốt nhất là khu vực bẹn cực kỳ không khó bị chảy dịch mủ, ngứa ngáy
cùng với truyền bệnh. Theo bác sĩ chuyên khoa, đây là thời kỳ bệnh bắt đầu xuất hiện những biểu hiện
nặng nề, Tạo ra đe dọa đến sinh hoạt cùng với tinh thần của người bị bệnh.

2.3. Ở thời kỳ 3
thời kỳ 3 thường thấy sau khi có các dấu hiệu nhận biết săng giang mai tầm khoảng từ 5, 10 hay 15 năm.
Thời kỳ này còn được xem là giai đoạn cuối của căn bệnh với rất nhiều tác động nghiêm trọng đến cơ
thể. Một số triệu chứng không những nguy hiểm lên xung quanh cơ quan âm đạo của mình hoặc miệng
mà còn ảnh hưởng tim, thận hoặc nhắc cả cơ bắp. Một số trường hợp bệnh nặng nề, xoắn khuẩn còn
xâm nhập lên não dẫn đến những nguy hiểm về mặt thần kinh và không ít biến chứng nguy hại khác.

3. Những biện pháp phỏng đoán bệnh

Thực tế hiện nay, các giải pháp xét nghiệm cho ra kết trái rất chuẩn xác nên Hai bạn triệt để có thể an
tâm về kết luận của chuyên gia. Khi cảm thấy người có một số biểu hiện mắc bệnh, mọi cơ thể cần đến
bệnh viện công lập để được bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm và trả lời tận tình. Ngoài ra, để kết luận giang
mai, bác sĩ có thể cần đến bệnh nhân tiến hành 1 trong 3 cách thăm khám sau đây:
•
•

Thứ tốt nhất là kiểm tra với kính hiển vi trường tối: giải pháp này chỉ được dùng đối với bệnh
nhân vừa mới khởi phát tác. Ở thời kỳ này, những xoắn khuẩn Treponema pallidum vẫn chưa
nhiễm vào máu của người bệnh cần phải dễ thực hiện chữa trị hơn.
Thứ hai là kiểm tra RPR: với phương pháp này, bác sĩ chuyên khoa thường hay chỉ định thực
hiện ở người bệnh đang trong giai đoạn 2 của bệnh.

xét nghiệm sàng lọc RPR tại người bị bệnh bị giang mai
•

Thứ ba là cách định vị kháng thể đặc hiệu để xét nghiệm: ở phương pháp kiểm tra này, người
bệnh sẽ được xét nghiệm TPHA định tính cùng với định lượng. Kết trái của xét nghiệm định đặc
điểm giúp chuyên gia sàng lọc và đưa ra các chẩn đoán ban đầu về bệnh. Nếu như kiểm tra định
tính đạt kết quả dương đặc tính, người bị bệnh sẽ được thực hiện xét nghiệm định lượng.

với các phương pháp thăm khám Vừa rồi, bác sĩ sẽ có thêm cơ sở để chẩn đoán giang mai. Đồng thời,
giữ gìn kết trái xét nghiệm bệnh cho bệnh nhân là chuẩn xác, hạn chế nhầm tưởng đối với bất kỳ chứng
bệnh nào. Chính vì vậy, Nếu mà các biểu hiện lâm sàng không đặc trưng, Hai bạn có thể được chuyên
gia chỉ định tiến hành một trong số các xét nghiệm Vừa rồi.

4. Bệnh viện đa khoa chữa trị bệnh giang mai tin cậy
giang mai Nếu mà không được chữa trị sớm thường hay lưu lại rất nhiều hậu quả nguy hại. Bởi vì thế,
lúc nhận thấy người có mầm mống bệnh, mọi cơ thể cần đi đến bác sĩ khám cùng với chữa trị càng kịp
thời càng tốt. Nhưng mà, một băn khoăn không giống mà Bạn cần phải chú ý là chọn lựa một số khu vực
uy tín để xét nghiệm cũng như chữa trị bệnh. Cho dù, số lượng bệnh viện đa khoa cùng với phòng khám
đa khoa tư nhân hôm một cao hơn tuy nhiên về mặt chất lượng thì chưa có quá trình đảm bảo. Chính
Chính vì vậy, việc Truy vấn về phòng khám đa khoa tư nhân, bệnh viện công lập rất quan trọng.
Nếu Bạn vẫn chưa xác định được cho bản thân 1 địa điểm khám giang mai thì bệnh viện công lập
MEDLATEC là 1 Tìm hiểu đáng tin tưởng. Đối với hơn 24 năm kinh nghiệm trong ngành y, bệnh viện đa
khoa này từng đóng góp rất nhiều trong việc cứu điều trị Và có thuyên giảm người bệnh. Nhờ đội ngũ y,
chuyên gia có trình độ kỹ thuật tay nghề cao, luôn tận tình vì người bị bệnh mà bệnh viện luôn nhận
được đánh giá tích cực. Bởi vậy, Bạn hoàn toàn có khả năng trao trọn niềm tin cho bệnh viện công lập
này.
ngoài tin cậy xét nghiệm tốt thì thiết bị máy móc, những trang thiết bị trong việc thăm khám điều trị bệnh
cũng được đánh giá vô cùng cao. Phần lớn, những máy móc áp dụng giúp sức thăm khám cùng với điều
trị bệnh đều được nhập khẩu từ Mỹ cùng với Nhật cần cực kỳ hiện đại. Những kết quả thăm khám
thường hay rất nhanh cùng với độ chính xác cao. Mặt khác, bệnh viện đa khoa cũng có không ít giải
pháp chữa khoa học cho đã tình trạng riêng biệt tại người bị bệnh.
Hơn thế nữa, bệnh viện đa khoa từng được chứng nhận là Trung tâm xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO
15189:2012 cần phải tất cả người hãy yên tâm về những độ chính xác của kết trái thăm khám. Một điều
nữa đáng vui hơn dành cho mọi người là bệnh viện công lập có khám chữa bệnh theo chủ yếu sách của
thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, bệnh viện công lập còn dùng bảo lãnh viện mức phí đối với gần 40 đơn vị
bảo hiểm nhằm giảm bớt phần nào gánh trầm trọng phí cho người bị bệnh.

