
Thông tin tổng quan về bệnh lậu mà bạn 
cần biết 

Bệnh lậu là gì? 

Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Bạn bị lây bệnh khi quan hệ tình dục với 
người bị nhiễm bệnh. Bạn có thể đã nghe mọi người gọi nó là “tiếng vỗ tay”. Cả nam giới và nữ giới đều 
có thể mắc bệnh này, mặc dù nam giới mắc bệnh này thường xuyên hơn nữ giới. 

Các triệu chứng bệnh lậu 

Các triệu chứng bệnh lậu ở nam giới thường bao gồm: 

 Đốt khi bạn đi tiểu 

 Đau hoặc sưng tinh hoàn 

 Tiết dịch trắng, vàng hoặc xanh lá cây từ dương vật của bạn 

Hầu hết phụ nữ không có triệu chứng. Nếu có, chúng thường nhẹ. Bạn có thể nhầm chúng với một cái gì 
đó khác. Chúng bao gồm: 

 Nóng rát hoặc đau khi bạn đi tiểu 

 Chảy máu giữa các kỳ kinh 

 Tiết dịch âm đạo nhiều hơn mức bình thường 

 Đau bụng 

 Đau khi quan hệ tình dục 

Nhiễm trùng lậu ở trực tràng hoặc hậu môn của bạn, có thể gây ra: 

 Sự chảy máu 

 Phóng điện 

 Ngứa 

 Đau khi bạn đi ị 

 Đau nhức 

Bệnh lậu cũng có thể lây nhiễm sang mắt, cổ họng hoặc khớp của bạn. Bạn cũng có thể bị nhiễm bệnh 
nhưng không có triệu chứng. 

Biến chứng bệnh lậu 

Nếu bạn không được điều trị, bệnh lậu có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng và lâu dài, bao gồm: 

 Tăng khả năng nhiễm HIV 

 Nhiễm trùng ở các bộ phận khác của cơ thể như da hoặc khớp 

 Khô khan 



Nguyên nhân bệnh lậu 

STD này xuất phát từ vi khuẩn có tên Neisseria gonorrhoeae. Nó lây lan qua quan hệ tình dục, nhưng 
một người đàn ông không nhất thiết phải xuất tinh để truyền nó cho bạn tình của họ. 

Bạn có thể bị nhiễm bệnh lậu từ bất kỳ hình thức tiếp xúc tình dục nào, bao gồm: 

 Giao hợp qua đường hậu môn 

 Giao hợp bằng miệng (cả cho và nhận) 

 Giao hợp qua đường âm đạo 

Cũng như các vi trùng khác, bạn có thể nhiễm vi khuẩn gây bệnh lậu chỉ khi chạm vào vùng bị nhiễm 
bệnh của người khác. Nếu bạn tiếp xúc với dương vật, âm đạo, miệng hoặc hậu môn của người bị bệnh 
lậu, bạn có thể bị nhiễm bệnh. 

Phụ nữ bị bệnh lậu có thể truyền sang con khi sinh qua đường âm đạo. Những đứa trẻ sinh ra bằng 
đường mổ C không thể nhận được nó từ mẹ của chúng. 

Những vi trùng này không thể sống lâu bên ngoài cơ thể, vì vậy bạn không thể nhiễm bệnh lậu khi chạm 
vào các đồ vật như bồn cầu hoặc quần áo. 

Các yếu tố nguy cơ bệnh lậu 

Cách chắc chắn nhất để tránh bị nhiễm bệnh lậu là không quan hệ tình dục. Bạn có nguy cơ thấp hơn 
nếu bạn đang có mối quan hệ tình dục lâu dài với một người và bạn là đối tác duy nhất của họ. 

Nguy cơ mắc bệnh lậu của bạn cao hơn nếu bạn: 

 Còn trẻ 

 Đang quan hệ tình dục với một đối tác mới 

 Quan hệ tình dục với một người đang quan hệ tình dục với người khác 

 Có nhiều bạn tình 

 Đã từng bị bệnh lậu trước đây 

 Đã mắc các bệnh STD khác 

Chẩn đoán bệnh lậu 

Bác sĩ sẽ cần tìm vi khuẩn trong cơ thể bạn, bao gồm: 

 Kiểm tra trực tràng, cổ họng, âm đạo hoặc niệu đạo của bạn 

 Kiểm tra nước tiểu của bạn 

Phòng chống bệnh lậu 

Thực hiện các bước sau để bảo vệ bản thân khỏi bệnh lậu: 

Sử dụng nhiều bao cao su . Chúng giúp bạn không bị STDs. Chúng hoạt động như một rào cản và ngăn 
vi khuẩn lây nhiễm sang bạn. Chất diệt tinh trùng sẽ không ngăn bạn nhiễm bệnh lậu. 



Yêu cầu bạn tình của bạn đi xét nghiệm. Hỏi họ xem họ đã được kiểm tra bệnh lậu chưa. Nếu họ chưa 
kiểm tra, hãy nói chuyện với họ về việc kiểm tra. 

Không quan hệ tình dục với người có các triệu chứng của bệnh lậu. Đối tác của bạn có phàn nàn về cảm 
giác nóng rát khi đi tiểu hoặc lở loét ở vùng sinh dục của họ không? Hãy tạm dừng hoạt động tình dục 
cho đến khi họ được kiểm tra các triệu chứng (và bạn cũng nên đi kiểm tra). 

Nhận sàng lọc thường xuyên. Đi xét nghiệm bệnh lậu mỗi năm một lần nếu bạn: 

 Một người đàn ông quan hệ tình dục với đàn ông 

 Một phụ nữ dưới 25 tuổi hoạt động tình dục 

 Một phụ nữ có bạn tình mới, nhiều bạn tình hoặc bạn tình bị STD 

Điều trị bệnh lậu 

Bác sĩ sẽ cho bạn dùng thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn. Một số chủng đang trở nên miễn dịch với 
một số loại kháng sinh, vì vậy, bạn có thể sẽ nhận được hai loại thuốc: thuốc tiêm và thuốc uống. Hãy 
đảm bảo uống hết thuốc, ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe hơn nhanh chóng. 

Nếu bạn đang mang thai và mắc bệnh lậu, hãy nói chuyện với bác sĩ để có phương pháp điều trị phù 
hợp. STD này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe cho trẻ sơ sinh, vì vậy điều quan trọng là phải điều 
trị bệnh càng sớm càng tốt để giúp giảm nguy cơ mắc các biến chứng của trẻ. 

Với phương pháp điều trị phù hợp, bệnh lậu có thể chữa khỏi. Nhưng một lần điều trị thành công sẽ 
không bảo vệ bạn suốt đời. Bạn sẽ cần tiếp tục thực hành tình dục an toàn để không mắc bệnh lần nữa. 
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