Kinh nguyệt ra ít kéo dài có màu đen là một trong số các triệu chứng bất thường, cảnh báo người và các
cơ quan sinh sản phụ nữ đang bắt gặp vấn đề không bình thường. Vậy tình trạng này bắt nguồn từ đâu,
cách xử lý là gì, mời bạn đọc cùng nghiên cứu một số hiểu biết bài viết này.

nguyên nhân kinh nguyệt ra ít kéo dài có màu đen
Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý thông thường tại chị em, thấy khi bắt đầu dậy thì đến khi tắt kinh. Một
chu kỳ, kinh nguyệt xuất hiện từ 2-7 ngày, máu kinh có màu đỏ sẫm, có thể thấy cùng mảnh vụn, chất
nhầy. Nếu số ngày kinh nguyệt kéo dài song số lượng máu ít, màu đen hay nâu, chị em phụ nữ nên chú ý
vì đây là biểu hiện không bình thường, nên sớm xét nghiệm cùng với trị càng sớm càng tốt.
Kinh nguyệt ra ít kéo dài có màu đen khiến cho rất nhiều cơ thể lo lắng về hiện tượng sức khỏe sinh sản
Theo một số bác sĩ chuyên khoa phụ khoa, kinh nguyệt ra ít lâu ngày có màu đen là bởi vì nhiều tác nhân
không giống nhau. Phần lớn một số nguyên nhân này là do rối loạn bất thường của cơ thể, trong đó cần
phải nói tới:
phòng khám phụ khoa tại hà nội
địa chỉ phá thai an toàn ở hà nội
hút thai có đau không
giá thuốc phá thai
phẫu thuật trĩ bao nhiêu tiền
chữa bệnh trĩ ở hà nội
cắt bao quy đầu khoảng bao nhiêu tiền
cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào
khám nam khoa ở đâu
phòng khám tốt nhất hà nội
chữa bệnh xuât tinh sớm ở đâu
chữa hôi nách
chữa hôi nách ở đâu tốt
điều trị bệnh giang mai ở đâu
khám bệnh lậu ở đâu
khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu
chi phí chữa bệnh sùi mào gà

bệnh giang mai là gì
https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/Attachments/5054/497benh-tri-conguy-hiem-khongn.htm?benh-phu-khoa-nu-gioi.html
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền
cach pha thai
https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/Attachments/5054/497benh-tri-conguy-hiem-khongn.htm?benh-yeu-sinh-ly-nam-gioi.html
bảng giá khám phụ khoa
thay đổi nội tiết tố
hiện tượng thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng thẳng đến chu kỳ kinh nguyệt, dẫn đến quá trình bất thường về
lượng máu kinh. Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng ít không ít khiến thay đổi màu sắc máu kinh. Nếu kinh
nguyệt màu nâu đen ra ít kéo dài bởi thay đổi nội tiết tố, nữ giới cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng, dưỡng
chất để cải thiện hiện tượng này.
bởi sử dụng thuốc
một số người lấy thuốc chữa bệnh tim mạch, huyết áp, thuốc tránh thai,…. Cũng có thể thấy tình trạng kinh
nguyệt ra ít kéo dài hay khiến cho biến đổi màu sắc máu kinh. Với tình huống này, phụ nữ cần gọi điện đối
với chuyên gia để được giải đáp đổi sang dạng thuốc khác biệt thích hợp hơn.
bởi vì suy nhược hoặc mất cân bằng chức năng tuyến giáp, buồng trứng
Trong người nữ, tuyến giáp là bộ phận đóng vai trò tạo ra, điều hòa nội tiết tố cũng như chu kỳ kinh. Nếu
bộ bận bịu này có vấn đề, chức năng suy nhược hay mắc biến đổi có nguy cơ khiến cho chu kỳ kinh nguyệt
không bình thường.
Bên cạnh đó, một số cơ thể có buồng trứng hoạt động yếu hoặc buồng trứng đa nang cũng có khả năng
bị phải tình trạng kinh nguyệt ra ít lâu ngày màu đen. Nếu xuất hiện một số dấu hiệu nhận biết này, chị em
phụ nữ nên lưu ý xét nghiệm, kịp thời tìm phương pháp điều trị sao cho khoa học.
vì bệnh phụ khoa nữ
một số bệnh phụ khoa như viêm vùng chậu, viêm cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, phì đại dạ con, viêm vòi
dẫn trứng,…. Cũng là nguyên do khiến vòng kinh tại chị em bắt gặp không ít không bình thường như kinh
nguyệt ra ít, lâu ngày, có màu khác biệt thường, rong kinh, kinh không đều.
do các chứng bệnh này có khả năng làm cho số lượng máu kinh không dễ chảy ra bên ngoài, ứ đọng lại
trong thời điểm dài dẫn đến thay đổi về màu sắc và số lượng. Một số trường hợp còn cùng với hiện tượng
mùi hôi khó chịu.
do bỏ thai không sử dụng bao cao su
phụ nữ có tiền sử bỏ thai không được bảo vệ, sảy thai không ít lần cũng có khả năng bắt gặp hiện tượng
máu kinh ứ đọng, ra ít, kéo dài. 1 Số trường hợp tử cung dính bởi nạo phá thai cũng có nguy cơ gây các

triệu chứng bất thường trong chu kỳ. Với những tình huống này, bệnh nhân cần phải mau chóng được
thăm khám cũng như giải quyết sớm, đúng biện pháp.

Kinh nguyệt ra ít lâu ngày có màu đen có sao không?
Nếu thấy tình trạng kinh nguyệt màu đen, ra ít tuy vậy lâu ngày, chị em cần phải vô cùng chú ý, xét nghiệm,
trị sớm. Một số trường hợp do thiếu kiến thức, chủ quan, không điều trị kịp thời có khả năng phải đối diện
với không ít tai biến đáng tiếc như:
tình trạng kinh nguyệt ra ít, có màu đen ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý cùng với cuộc sống liên tiếp
của chị em phụ nữ
•
•

•
•

tác động đến tâm lý: người bị bệnh thường hay có cảm giác hoang mang, lo sợ chưa biết mình
đang thấy bất ổn có nặng hay không, Bởi vậy làm tác động đến hiệu quả công vấn đề, đào tạo.
khắt khe trong sinh hoạt cá nhân, tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa: tình trạng kinh nguyệt kéo
dài khiến cho chị em phụ nữ gặp rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt, vệ sinh cá nhân. Mặt khác,
việc không thể vệ sinh sạch trong chu kỳ có nguy cơ gây gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh nhiễm
trùng phụ khoa.
nguy hiểm tới hạnh phúc gia đình: Kinh nguyệt ra ít kéo dài màu đen gây chi phối tới chuyện
chăn gối Vì vậy gây ra rất nhiều bất cập, đổ vỡ tình cảm, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.
nguy hiểm vấn đề thụ thai: Kinh nguyệt màu đen, ra ít, kéo dài có nguy cơ bắt nguồn do viêm
nhiễm phụ khoa hoặc do các bất thường ở tử cung. Nếu chớ nên giải quyết sớm có khả năng
gây chi phối đến việc có bầu, thậm chí còn có thể gây bệnh vô sinh, hiếm muộn.

THAM KHẢO: Rong kinh xuất huyết đen là biểu hiện của bệnh gì, có nguy
hiểm không?

gặp tình trạng kinh nguyệt màu đen ra ít nhưng mà kéo
dài cần phải làm cho gì?
Theo các bác sĩ chuyên khoa sản khoa, Nếu bắt gặp tình trạng kinh nguyệt ra ít kéo dài có màu đen, nữ
cần nhanh chóng đi khám nam khoa để được kết luận chính xác căn nguyên gây ra bệnh, Vì vậy chọn lựa
cách trị phù hợp. Trên thực tế, cơ thể gặp hiện tượng kinh nguyệt màu đen, ra ít có khả năng sử dụng một
trong các biện pháp sau:

trị bằng thuốc Tây y
những bác sĩ chuyên khoa sẽ kê đơn thuốc Dựa vào hiện tượng cũng như căn nguyên dẫn tới bệnh của
đã từng người. 1 Số trường hợp có khả năng được kê đơn thuốc ổn định nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt.
Một số người bệnh bị rối loạn đông máu có thể được kê đơn thuốc nhằm tống máu đen ra bên ngoài, giúp
màu kính trở lại bình thường. Những dạng thuốc thường được kê đơn phải kể tới:
•
•
•

Thuốc tránh thai: giúp cho điều hòa nội tiết tố Bởi vậy khắc phục hiện tượng rối loạn kinh nguyệt.
Thuốc cho thêm Progesterone: giúp củng cố niêm mạc tử cung khi chưa trứng rụng, Bởi vậy giúp
cho nữ hạn chế hiện tượng mất máu trong chu kỳ.
Thuốc nội tiết: giúp cho cho thêm estrogen, Từ đó điều hòa kinh nguyệt, kiểm soát máu kinh.

Nếu như mắc kinh nguyệt màu đen ra ít bởi bị bệnh phụ khoa, những bác sẽ kê đơn để điều trị tận gốc các
tình trạng này. Khi tác nhân bệnh được xóa bỏ, tình trạng kinh nguyệt ra ít, lâu ngày, màu đen sẽ tan biến.

Trong quá trình chữa, bệnh nhân cần phải tuân theo phác đồ của chuyên gia, dùng đúng thuốc, đúng liều
lượng, chớ nên tự tiện mua thuốc Nếu như không có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
một số trường hợp khác, những bác sĩ chuyên khoa có thể dùng những phương pháp ngoại khoa chi phối
thẳng đến bộ phận sinh con nhằm xử lý tận gốc căn nguyên gây ra bệnh. Giải pháp này thường được sử
dụng cho những tình huống nhiễm trùng phụ khoa như viêm lộ tuyến, bệnh viêm âm đạo, viêm dạ con, u
xơ tử cung…. Mà không cung ứng với thuốc.
giải pháp ngoại khoa cần phải được tiến hành vì bác sĩ chuyên khoa trình độ và trình độ kỹ thuật cao. Quá
trình làm cũng cần phải được đảm bảo mức độ an toàn, hiệu quả…

được coi NGAY: Rong kinh sau lúc sử dụng thuốc tránh thai có sao không?
Cần phải chữa trị ra sao
trị kinh nguyệt ra ít kéo dài có màu đen bằng mẹo dân gian
nữ giới có thể áp dụng các mẹo dân gian, sử dụng thảo dược thiên nhiên để điều hòa kinh nguyệt, tống lùi
tình trạng máu kinh ra ít, kéo dài, cụ thể:
•
•
•

lấy gừng: gừng giúp cho hành khí, nâng cao khí huyết, kiện tỳ. Mỗi ngày sử dụng một ly trà gừng
tươi có khả năng giúp tăng số lượng máu kinh, giảm sút đau bụng, trướng bụng cũng như rút
ngắn chu kỳ hữu hiệu.
Đu đủ: Đu không thiếu giúp gây dịu dạ con, tống máu kinh ra bên ngoài. Mỗi ngày, bạn có thể lấy
đu không thiếu 2-3 lần để nâng cao hiện tượng kinh nguyệt ra ít, kéo dài.
Củ dền: Củ dền giúp cho bù đắp số lượng máu cũng như sắt mất đi trong chu kỳ. Ẳn củ dền
cũng giúp cho kinh nguyệt thường xuyên cũng như thuận lợi hơn.

Củ dền giúp điều hòa kinh nguyệt, tống lùi tình trạng kinh nguyệt ra ít kéo dài có màu đen
các mẹo dân gian đơn giản, an toàn, giúp cho xử lý hiện tượng kinh nguyệt không bình thường tuy nhiên
nữ cần kiên trì dùng Trong thời gian dài mới thấy hiệu quả. Ngoài ra, cách này thường hay khoa học với
các tình huống nhẹ. Nếu tại giai đoạn trầm trọng, kinh nguyệt kéo dài, ra ít hoặc có màu đen là bởi vì một
số bệnh lý phụ khoa khác, người bệnh cần phải liên hệ đối với bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn biện
pháp rõ ràng.

chữa trị kinh nguyệt ra ít lâu ngày màu đen bằng Đông y
Trong Đông Y, tình trạng kinh nguyệt ra ít kéo dài, có màu đen là bởi hư nhiệt, huyết nhiệt, dịch tiết âm
đạo, khí uất, tỳ hư, đàm không cao, can thận hư trong cơ thể làm cho khí huyết tắc nghẽn, lưu thông kém
mà thành. Để chữa trị hiện tượng này, Đông y sử dụng nhiều thảo dược thiên nhiên có tác dụng tuần hoàn
máu, điều hòa nội tiết. Việc này giúp cho người bị bệnh gia tăng sức khỏe, điều hòa kinh nguyệt.
Để có hiệu quả tốt, chị em phụ nữ cần phải liên hệ đối với chuyên gia và xác định đến một số đơn vị khám
chữa tin cậy để được giải đáp phác đồ khoa học. Bên cạnh đó, cần chú ý, việc chữa bằng Đông y không
cho kết quả mau chóng. Người bệnh cần phải nhẫn lại, tuân thủ liệu trình của bác sĩ chuyên khoa để đạt
kết quả tốt nhất.

lưu ý khi bị kinh nguyệt ra ít lâu ngày có màu đen

bên cạnh việc xét nghiệm cũng như điều trị đúng lúc, đúng phương pháp, chị em phụ nữ cũng cần phải
chú ý các băn khoăn sau để ngăn bệnh tái phát sau điều trị:
•
•
•
•

"làm chuyện ấy" tình dục an toàn nhằm không nên nhiễm trùng phụ khoa thường bắt gặp một số
bệnh xã hội khác.
rửa ráy khu vực kín sạch sẽ hàng ngày, nhất là trong giai đoạn hành kinh, trước cùng với sau
"làm chuyện ấy"
Không thụt rửa quá sâu hoặc sử dụng dung dịch vệ sinh có số lượng chất tẩy rửa mạnh.
tập thể thao, thể dục liên tục, Điều này giúp nâng cao hệ miễn dịch, tống lùi bệnh lý

tập luyện thể dục, thể thao liên tiếp giúp tăng cường sức khỏe sinh con
•
•
•

Cân với chế độ sinh hoạt, ăn dùng liên tục để đảm bảo chia sẻ đầy đủ dưỡng chất cho người
dùng không thiếu nước để thanh lọc, giải độc cơ thể
xét nghiệm phụ khoa theo định kỳ 6 tháng 1 lần hay lúc gặp các dấu hiệu nhận biết không bình
thường của người.

tình trạng kinh kinh nguyệt ra ít kéo dài có màu đen có thể là sự cảnh báo rất nhiều bất thường của cơ thể.
Chính vì vậy, Nếu mà mắc phải hiện tượng này, chị em nên nhanh chóng liên hệ đối với chuyên gia để
được trả lời, tư vấn căn nguyên cùng với đưa ra phương pháp trị khoa học nhất, tránh để lâu bệnh có khả
năng gây ra không ít tai biến đáng tiếc.

