Kinh nguyệt kéo dài 15 hôm là hiện tượng không ít gặp, song, cấp độ này làm cho không ít người
cảm thấy hoang mang, không biết chính mình thì có câu hỏi gì hoặc không? Vậy nguyên nhân của
cấp độ này là như thế nào, làm thế nào để chữa trị, hãy cùng tham khảo kiến thức dưới đây?

Kinh nguyệt kéo dài 15 ngày là bởi vì đâu?
Theo cung cấp của Thầy thuốc ưu tú Lê Phương, GĐ chuyên môn Trung tâm Phụ Khoa Đông y
Việt nam, chu kỳ của chị em tùy thuộc vào không ít yếu tố như tuyến yên, tuyến dưới đồi, buồng
trứng, tâm trạng, bệnh lý,… bình thường, kinh nguyệt sẽ xuất hiện 2-7 hôm trong 1 chu kỳ. Nếu
chu kỳ kéo dài quá 7 ngày được coi là kinh nguyệt kéo dài. Kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm xem là
tình huống không bình thường.
Kinh nguyệt kéo dài 15 hôm bởi không ít nguyên do khác nhau
rối loạn hormone người
vòng kinh ở phụ nữ được thay đổi bởi vì số lượng hormone trong người. Nếu số lượng hormone
tăng đột ngột có nguy cơ dẫn tới tình hình kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm hay 20 ngày….
bởi vì thay đổi tại tuyến giáp
Tuyến giáp tại phụ nữ có sự mất cân bằng cũng là nguyên nhân làm cho khoảng thời gian hành
kinh lâu ngày hơn bình thường. Sự mất cân bằng của tuyến giáp thường thấy tại nữ giới trong lứa
tuổi 30-40.
vì sử dụng thuốc ngừa thai
Thuốc phòng tránh thai thì có chứa những đối tượng cơ thể không thích ứng là nguyên nhân chi
phối đến chu kỳ của nữ. Sử dụng thuốc tránh thai có nguy cơ khiến cho chu kỳ ngắn lại hoặc dài
bất thường.

cần phải THAM KHẢO: Đón nhận hạnh phúc nhân đôi sau khi sử dụng Phụ
Khang nghiền
Lạc nội mạc dạ con
Là tình trang một số tế bào niêm mạc dạ con tiến triển ngoài tử cung, gây chảy máu như những
ngày kinh nguyệt. Tuy vậy các mô lạc nội mạc này không thoát ra phía ngoài người làm cho người
bệnh gặp hiện tượng rong kinh cảm giác đau bụng quằn quại, đau vùng thắt lưng, đau lúc "lâm
trận", ra máu nhiều….
Bên cạnh đó, hiện tượng kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm cũng có nguy cơ thấy ở nam giới trong thời
kỳ dậy thì, tại việc tiền mãn kinh. Do đây là thời điểm cơ thể nữ liệu có quá trình thay đổi đột ngột,
bất ổn, tâm trạng stress lâu ngày, mệt mỏi… Bên cạn đó, khẩu phần ăn uống không hợp lý, không

đủ hợp lý cũng có nguy cơ là một trong số các nguyên nhân làm cho kinh nguyệt lâu ngày 15 ngày
đến 20 ngày.

GỬI VẤN ĐỀ GIẢI ĐÁP KẾT LUẬN BÁC SĨ

Kinh nguyệt kéo dài 15 ngày có vấn đề gì không?
trạng thái kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm phía ngoài gây ra dấu hiệu nhận biết khổ sở còn có thể
nguy hại hơn. Bởi lẽ độ này nhiều khi là dấu hiệu của một số căn bệnh phụ khoa, cụ thể:
kinh nguyệt bị rối loạn
Kinh nguyệt lâu ngày 15-20 ngày còn được gọi là rong kinh. Đây là giai đoạn hay gặp tại những
người thay đổi nội tiết tại chỗ dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng… các người này thường liệu có số
lượng estrogen mắc rối loạn Từ đó khiến cho niêm mạc dạ con bong tróc không đều, kéo dài. Hiện
tượng rong kinh có khả năng gây thương tổn niêm mạc tử cung, khiến cho cơ dạ con co kém chất
lượng, mất máu không ít.
Kinh nguyệt kéo dài có khả năng là dấu hiệu nhận biết của không ít bệnh lý phụ khoa
Bệnh polyp cổ dạ con, plyp "cô bé"
thấy kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm cũng có thể cảnh báo polyp cổ tử cung cũng như âm đạo. Những
cấp độ này gây thương tổn niêm mạc dạ con, niêm mạc "cô bé", làm cho số lượng máu chảy kéo
dài. Phụ nữ có thể dễ dàng nhận dạng qua những biểu hiện như máu kinh bất ổn, khi có, khi không.
Bệnh đường tình dục
Kinh nguyệt kéo dài có nguy cơ nâng cao nguy cơ bị một số bệnh đường tình dục như bệnh lậu,
chlamydia,…
Đa nang buồng trứng
Đa nang buồng trứng là bệnh lý ảnh hưởng lớn đến chu kỳ kinh. Một số người mắc phải tình hình
này thường liệu có sự rụng trứng không đều, Chính vì vậy, chu kỳ có thể sớm, chậm, kéo dài…
tùy đã tháng. Tình trạng kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm cũng có khả năng là biểu hiện của đa nang
buồng trứng.
Vì thế, chị em cần tuyệt đối lưu ý tới những ngày kinh nguyệt của mình. Nếu xuất hiện kinh nguyệt
kéo dài 15 ngày bất thông thường, hãy gọi điện với chuyên gia để được giải đáp giải pháp khoa
học.

ĐỌC NGAY: Kinh nghiệm điều hòa kinh nguyệt BỀN VỮNG – AN TOÀN
của mẹ bỉm

chẩn đoán và trị kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm
Nếu cấp độ kinh nguyệt xuất hiện nhiều ngày cũng như chưa có dấu hiệu nhận biết thuyên suy
giảm hay nặng hơn, bạn nên mau chóng gọi điện với bác sĩ chuyên khoa để được xử lý đúng cách,
kịp thời.

cho biết bệnh thế nào?
Để tìm tác nhân, hiện tượng của kinh nguyệt lâu ngày chính xác, các bác sĩ có nguy cơ tiến hành
thăm khám các băn khoăn như:
•
•
•
•
•

Số hôm liệu có kinh
số lượng băng vệ sinh/ tampon lấy trong một chu kỳ
thói quen sinh hoạt, "yêu"
những dấu hiệu điển hình
Tiền sử y tế mình, gia đình

Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần làm một số thăm khám chức năng vùng chậu để tìm các triệu
chứng chứng bệnh như:
•
•
•
•
•

thăm khám máu, xét nghiệm lượng hormone
Sinh thiết
Siêu âm
Nội soi dạ con
kiểm tra pap tế bào dạ con

một số phương pháp chữa trị kinh nguyệt lâu ngày hiệu quả cao
Tùy thuộc vào nguyên do cũng như độ của mỗi bệnh nhân, các bác sĩ nam khoa sẽ chỉ định giải
pháp điều trị sao cho hợp lý. Trong số đó, các biện pháp hay gặp phải nói đến
lấy thuốc Tây y
với một số trường hợp kinh nguyệt lâu ngày 15 hôm, người bệnh có nguy cơ được kê đơn các loại
thuốc như sau:
•
•
•
•
•

Thuốc chống viêm: giúp giảm sút đau bụng kinh, hạn chế mất máu, tiêu biểu như Ibuprofen hoặc
Naproxen natri…
Thuốc hạn chế mất máu: thường bắt gặp nhất phải nhắc tới axit tranexamic.
Thuốc hạn chế thai: giúp hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, không nên máu chảy.
Hormone progesterone đường uống: giúp cân với hormone, gia tăng chu kỳ.
vòng ngừa thai nội tiết: giúp giải bắn hormone levonorgestrel, làm cho mỏng thành dạ con, điều
hòa số lượng máu kinh.

lấy thuốc Tây y giúp cho điều hòa kinh nguyệt

vấn đề lấy thuốc chữa trị kinh nguyệt lâu ngày cần được tuân theo theo chỉ dẫn của bác sĩ. Người
bệnh hạn chế tự ý mua thuốc về dùng bởi vì Căn cứ vào tác nhân gây nên bệnh sẽ có một số loại
thuốc điều trị khác biệt nhau. Việc tự ý mua thuốc về lấy có khả năng không thu được kết quả như
nguyện vọng, dẫn đến trạng thái nhờn thuốc, nhờn thuốc hoặc thậm chí dẫn tới đe dọa gan, thận,…

coi THÊM: chữa trị kinh nguyệt lâu ngày bằng thuốc phòng tránh thai liệu
có nguy hại không?
thực hiện biện pháp ngoại khoa
Trong 1 số trường hợp rất lớn, bệnh nhân có thể được chỉ định tiểu phẫu để làm giảm số ngày trong
chu kỳ. Những thủ thuật thường hay được áp dụng phải kể tới:
•

•
•

•

•

làm cho giãn tử cung, loại bỏ niêm mạc tử cung: Đây là giải pháp giúp suy giảm số hôm hành
kinh. Mặc dù là giải pháp thường bắt gặp nhưng chị em phụ nữ cần phải trao đổi kỹ lưỡng với
bác sĩ trước lúc áp dụng do nó có nguy cơ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Thuyên tắc động mạch tử cung: Được dùng chẩn đoán người bị bệnh u xơ, giúp thu hẹp kích cỡ
khối u thông qua việc chặn động mạch, cắt đứt nguồn máu phỏng đoán u bướu.
tiểu phẫu cắt đi phì đại tử cung: Nếu vị trí cùng với kích thước u bướu có thể loại bỏ được, các
chuyên gia nam khoa sẽ thực hiện mổ mở ổ bụng, hay phẫu thuật nội soi qua "cô bé" cũng như
cổ tử cung.
Cắt nội mạc tử cung: giải pháp này có nguy cơ được tiến hành bằng tia laser hay tần số vô tuyến
hoặc nhiệt áp. Vấn đề loại bỏ nội mạc tử cung có thể tác động tới khả năng mang thai. Bởi vì thế,
nếu chưa sinh con hay liệu có ý định sinh con thì không nên sử dụng.
cắt bỏ tử cung: loại bỏ dạ con giúp cho kết thúc kinh nguyệt vĩnh viễn. Người bệnh cần gọi điện
đối với bác sĩ liệu có chuyên môn cao để giữ gìn an toàn, không nên rủi ro không mong muốn.

chữa kinh nguyệt lâu ngày bằng mẹo dân gian
Nếu chu kỳ kinh lâu ngày không bình thường, khiến cho bạn khó giữ gìn một số hoạt động thường
hay hôm, bạn có thể áp dụng những mẹo dân gian để xử lý hiện tượng, trong đó phải nhắc tới:
•

•

•

dùng gừng: gừng tươi tính nóng, vị cay, giúp cho chống lạnh, làm ấm, điều hòa kinh nguyệt hiệu
quả. Người bị bệnh có thể dùng gừng, đun sôi đối với nước, thêm chút mật ong Sau đó sử dụng
vào ban tối.
Cây nhọ nồi điều trị kinh nguyệt kéo dài: Nhọ nồi thì có đặc điểm lạnh, vị ngọt, là thảo dược giúp
cho cầm máu tương đối tốt Bởi vậy nó cũng có khả năng lấy để đẩy lùi độ rong kinh, kinh nguyệt
lâu ngày. Phái đẹp sử dụng 2-3 năm lá nhọ nồi tươi, xay nhuyễn, vắt lấy nước sử dụng, làm
trước cũng như trong các ngày kinh.
lấy cây huyết dụ: Huyết dụ liệu có công dụng mát huyết, nghiền máu, cầm máu… vô cùng hữu
hiệu. Bạn nam bị kinh nguyệt kéo dài có nguy cơ lấy 3-4 lá huyết dụ tươi chế biến với 200ml
nước. Đun cạn phỏng đoán tới khi còn 1/2 thì dừng. Hôm sử dụng 2 lần, áp dụng liên tiếp 2-3
tuần trước lúc kì kinh tới.

các mẹo dân gian tương đối dễ dàng, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên cần phải an toàn, lành đặc
tính với người bệnh. Cũng Vì thế, liệu có không ít bạn nam vô cùng ưa chuộng việc trị kinh nguyệt

lâu ngày 15 ngày với mẹo dân gian. Song, cần chú ý những cách này chỉ có tác dụng trợ giúp mà
không thể thay hoàn toàn cách đặc trị. Nó thường thích hợp với một số tình huống nhẹ. Nếu tình
hình kinh nguyệt kéo dài từng lâu, mức độ nghiêm trọng, người bị bệnh vẫn cần phải liên hệ đối
với bác sĩ để được trả lời.

chữa kinh nguyệt kéo dài 15 ngày với Đông y
Theo quan điểm của đông y, chứng kinh nguyệt lâu ngày là bởi vì huyết nhiệt, hư nhiệt, dịch tiết
âm đạo, huyết ứ, can thận không ổn định mà thành. Muốn tống lùi tận gốc giai đoạn này cần khôi
phục chức năng tỳ vị, can thận Vì vậy điều hòa kinh nguyệt cũng như phòng tránh tái phát.
lấy thuốc Đông y điều trị kinh nguyệt dài hôm
trị kinh nguyệt lâu ngày bất thường với Đông y là giải pháp được nhiều người đánh giá cao vì nó
dùng dược liệu tự nhiên, an toàn, lành tính với bệnh nhân. Không những vậy, phương pháp này đe
dọa vào tác nhân gây bệnh nên giúp cho chữa trị triệt để, tránh độ tái phát hữu hiệu. Song, để đạt
hiệu quả tốt nhất, người bệnh nên kiên trì tuân theo liệu trình của bác sĩ bởi vì thuốc Đông y không
cho hiệu quả nhanh chóng như những giải pháp khác.
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