Rong kinh ra máu đen là nỗi hoang mang ăn ngủ không ngon của nhiều phụ nữ. Đây là hiện
tượng cảnh báo những bất thường trong sức khỏe sinh sản mà chị em phụ nữ tránh xem thường.
Vậy tình trạng ra máu thì có màu sắc bất thường tác nhân vì đâu cũng như mức độ nguy hiểm
như vậy nào?
trạng thái rong kinh ra máu đen là biểu hiện của dạng căn bệnh nào?

Rong kinh xuất huyết đen là chứng bệnh gì của cơ thể?
Rong kinh là giai đoạn hay gặp tại phụ nữ dấu hiệu là kinh nguyệt lâu ngày vượt quá 1 tuần,
lượng máu kinh tiết ra cũng nhiều, khoảng hơn 80ml (trong lúc số lượng máu xuất ra bình quân
chỉ tầm 50 – dưới 80ml).
bình thường, đối với nữ giới bị rong kinh, máu chảy ra phía ngoài người sẽ liệu có màu đỏ sẫm
hay đỏ nâu. Nhưng ở không ít trường hợp, phái đẹp mắc rong kinh xuất hiện thấy màu nâu hoặc
đen thất thường cùng với lâu ngày. Tình trạng này được gọi là rong kinh chảy máu đen.
lúc mắc phải tình trạng này nữ giới thường cực kỳ lo lắng, tâm trạng bất an, không hiểu lý bởi vì
nào khiến cho chính mình gặp phải tình trạng này. Liệu rằng rong kinh xuất huyết đen có đúng là
độ bệnh lý rất lớn của cơ thể?
Theo giải thích từ Thầy thuốc ưu tú Lê Phương – Giám đốc tay nghề Trung tâm Phụ Khoa Đông
y Việt đấng mày râu, nguyên do khiến cho phái đẹp bị rong kinh xuất huyết đen thường là:
một số căn bệnh phụ khoa
nhiều phái đẹp bắt gặp trạng thái rong kinh xuất huyết đen bởi người bị một số chứng bệnh phụ
khoa như: nhiễm trùng nấm men chỗ kín, viêm "cô bé" hoặc một số chứng bệnh truyền nhiễm
qua những đường tình dục. Hiện tượng nhiễm trùng này gây nên trạng thái viêm cổ tử cung làm
cho máu kinh mắc ứ đọng lại nhiều ngày trong người. Bởi vậy đến khi bị đào thải ra bên ngoài sẽ
chuyển sang màu đen hay nâu sẫm.
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"yêu" tình dục trong lúc thì có kinh nguyệt
vấn đề quan hệ tình dục trong quá trình đang thì có kinh nguyệt sẽ là sẽ vô tình tống lượng máu
kinh ngược vào sâu ở trong dạ con gây lắng đọng nhiều ngày ở đó. Khi đó, máu kinh sẽ không
nên bài tiết ra bên ngoài mà tích tụ, sót lại. Và phỏng đoán tới vòng kinh kế tiếp chúng mới bị
đào thải ra gây rong kinh máu màu nâu đen, trầm trọng hơn còn có thể gây mức độ viêm lạc nội
mạc dạ con.
sử dụng nhiều thuốc phòng tránh thai
dùng thuốc phòng tránh thai là cách kế hoạch hóa phổ thông của rất nhiều phụ nữ. Tuy nhiên
trong tình huống sử dụng nhiều hoặc sử dụng không đúng giải pháp thuốc phòng tránh thai có
thể gây ra nhiều hậu quả tác động tới sức khỏe. Rõ ràng, thuốc ngừa thai sẽ gây nên mức độ mất
cân bằng nội đào thải tố trong cơ thể khiến cho đe dọa tới quá trình đông máu cũng như là
nguyên nhân hàng đầu gây nên độ rong kinh ra máu đen.
thay đổi nội bài tiết tố
mức độ căng thẳng, lo âu kéo dài là nguyên do chính gây những không bình thường nội tiết tố.
Việc đó có thể gây ra hiện tượng kinh nguyệt không đều khiến cho những ngày kinh nguyệt lâu
ngày hơn thường thì dẫn đến vấn đề máu trong tử cung bị dồn ứ, tích tụ lại làm cho kinh nguyệt
có quá trình mất cân bằng từ màu đỏ sẫm sang nâu đen.
các tác nhân khác biệt
Rong kinh ra máu đen có thể là 1 biểu hiện của các thói quen sống không được bảo vệ bắt nguồn
từ chế độ sinh hoạt mất cân bằng, khoảng thời gian lao động và ngồi nghỉ không cân đối, hay vệ
sinh âm đạo không đúng biện pháp, không sạch,…
Nội bài tiết tố mất cân bằng là nguyên nhân phổ biến dẫn tới rong kinh ra máu đen.

Rong kinh chảy máu đen có nguy hại đối với sức khỏe không?

giai đoạn rong kinh chảy máu đen không những gây ra những rắc rối cũng như nỗi lo sợ cho nữ
mà lại là sự cảnh báo một số băn khoăn sức khỏe có con tiềm tàng cần tuyệt nhiên lưu ý. Rong
kinh màu nâu hay đen không nên điều trị đúng giải pháp cùng với sớm có nguy cơ dẫn đến một
số hậu quả nguy hại như sau:

tác động đến sức khỏe tổng quan và ngoại quan của người bệnh
lúc bị phải tình hình rong kinh xuất huyết đen lâu ngày, cơ thể sẽ mất đi một lượng máu tương
đối không nhỏ khiến cho người bệnh mắc suy giảm, mệt mỏi, da xanh xao… Nếu số lượng máu
không còn quá nhiều phụ nữ có khả năng gặp phải cấp độ ngất xỉu đột ngột. Lâu ngày sẽ làm cho
sức khỏe của phái đẹp bị suy nhược, cơ thể luôn trong tình trạng uể oải, khó chịu và đe dọa nhiều
tới công việc cùng với sinh hoạt.
Rong kinh kéo dài có khả năng gây một số ảnh hưởng đến ngoại quan của nữ giới
Ngoài ra, rong kinh chảy máu đen bắt nguồn không ít từ nội tiết tố cùng với có đe dọa lớn tới
tâm sinh lý người bị bệnh. Chính Điều đó gây nên những bất lợi trong vấn đề đào thải độc tố ra
khỏi người. Độc tố tích lũy khiến cho xuất hiện những vết tàn nhang, nám, da mất đặc tính đàn
hồi, sạm đen, mẫn cảm hơn và không khó mắc thương tổn, lão hóa.

Rong kinh lâu ngày gây nên các bệnh phụ khoa trầm trọng
Rong kinh chảy máu đen Trong khi dài sẽ tạo môi trường hợp lý cho những căn nguyên gây ra
hại sinh sôi tiến triển như các loại vi khuẩn, nấm men hoặc ký sinh trùng gây ra nhiễm trùng, lở
loét,…tấn công từ khu vực kín lan rộng ra. Nếu không nên điều trị đúng giải pháp cùng với kịp
thời, vi khuẩn gây nên các tai biến nặng tiêu biểu là những dạng bệnh phụ khoa như: lạc nội mạc
dạ con, u xơ cổ dạ con, u nang buồng trứng…
Việc đó cho rằng rằng, rong kinh chảy máu đen có thể bắt nguồn từ các kiểu bệnh phụ khoa
nhiễm trùng. Ngoài ra, chính mức độ rong kinh có nguy cơ là tác nhân gây nên các chứng bệnh
rất lớn. Hàng đầu Do đó, vấn đề vệ sinh chỗ kín sạch sẽ trong mọi tình huống là điều rất cần thiết
để thì có sức khỏe có con khỏe mạnh.

ảnh hưởng đến tâm sinh lý cũng như tinh thần
Rong kinh xuất huyết màu đen khiến cho vùng mẫn cảm của chị em phụ nữ luôn trong tình hình
ẩm ướt, ngứa làm cho người bệnh có cảm giác e ngại, xấu hổ, ngại giao tiếp, Từ đó nguy hiểm
nặng nề tới đời sống liên tiếp.
Thêm vài đó, màu sắc của máu kinh nguyệt bất thường cùng với mất máu dài hôm sẽ làm cho
người bị bệnh luôn trong trạng thái hoang mang, lo sợ cũng như định kiến tiêu cực. Nếu lâu ngày
lâu chớ nên giải quyết, vô cùng không khó gây ra stress, nguy hiểm nhất là trầm cảm cực kỳ
nguy hại.

coi THÊM: hiện tượng rong kinh cảm giác đau bụng dưới có sao không?
Chữa như thế nào?

ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ vợ chồng
Rong kinh kéo dài ảnh hưởng rất nhiều tới khoảng thời gian "yêu" tình dục. Cộng với sự dè dặt,
thiếu tự tin làm giảm sút hưng phấn, nhiều ngày nữ giới sẽ đánh mất cảm xúc trong chuyện
giường chiếu.
không chỉ nguy hiểm đến uy tín chuyện vợ chồng, rong kinh ra máu đen có thể khiến cho đời
sống tình cảm cùng với hạnh phúc lứa đôi rạn nứt.

gây hiếm muộn, bệnh vô sinh ở nữ
Rong kinh kéo dài làm cho lớp niêm mạc ở dạ con bong ra rất nhiều, nhiều ngày khiến cho địa
điểm niêm mạc trở thành mỏng thất thường. Mặt khác, lúc niêm mạc dạ con mỏng, thiếu khỏe
mạnh sẽ rất khó để trứng có nguy cơ khiến cho tổ cùng với tiến triển thành thai nhi được. Chính
Vì thế, rong kinh là một trong số những nguyên do chính gây ra trạng thái khó khăn có con, vô
sinh – hiếm muộn nếu không sớm nhận biết và chữa trị.
như vậy, có thể cho biết rằng, rong kinh xuất huyết đen không phải là một dạng căn bệnh gây
nên nguy hại tới tính mạng. Song bản chất của rong kinh có thể là dấu hiệu nhận biết đặc trưng
cho biết những dạng bệnh lý nguy hiểm hay là tác nhân hàng đầu chẩn đoán một số câu hỏi cơ
thể rất lớn nếu không được giải quyết đúng và kịp thời.

biện pháp chữa rong kinh xuất huyết đen
Để chấm dứt mức độ rong kinh màu nâu đen và các ảnh hưởng phiền toái của nó, vấn đề xét
nghiệm cũng như chữa trị bệnh ở các bệnh viện chuyên khoa chuyên khoa là vô cùng quan trọng.
Sau đây là các giải pháp điều trị rong kinh công hiệu cho chị em phụ nữ vận dụng.

chữa rong kinh ra máu đen bằng mẹo dân gian ở nhà
Từ xa xưa dân gian đã liệu có các “công thức vàng” trong việc khống chế rong kinh cũng như
giảm sút những cục máu đen mà không cần thiết lấy thuốc hỗ trợ. Cụ thể các giải pháp như sau:
•

•

dùng cỏ nhọ nồi: Cây cỏ nhọ nồi trong tự nhiên chứa dược đặc điểm cao thì có chức năng cầm
máu, bổ huyết, đả thông kinh mạch. Đồng thời, kiểu thảo dược này còn thì có công dụng cho
thêm một số dinh dưỡng như kẽm, magie, phospho cho biết cơ thể, thích hợp với các người mắc
rong kinh suy giảm. Nữ chỉ cần rửa sạch cỏ nhọ nồi đối với nước muối tinh loãng Rồi vò nát, lọc
lấy nước cốt sử dụng tầm khoảng 2 lần 24 giờ vào kỳ kinh nguyệt. Chứng rong kinh màu nâu,
đen sẽ được nâng cao nhanh chóng sau khi dùng.
lấy lá huyết dụ: Để chữa rong kinh chảy máu đen đối với lá huyết dụ cần chuẩn bị: 20gr huyết dụ
tươi, 8gr rễ cỏ gừng cũng như 10gr đài quả mướp, 10gr rễ cỏ tranh thái nhỏ sắc trong 30-40
phút Rồi vắt dùng nước sử dụng.

nữ giới có khả năng dùng huyết dụ để điều trị rong kinh ra máu đen.

đối với giải pháp này, người bị bệnh cần kiên trì để đạt hiệu quả tốt. Mẹo dân gian thường hay
khá lành tính, thân thiện cùng với hầu như chưa có tác dụng phụ đối với cơ thể. Nhưng mà mẹo
chỉ thích hợp với một số tình huống rong kinh nhẹ do biến đổi nội tiết tố hoặc bởi vì khẩu phần
ăn uống cùng với sinh hoạt không điều cấp độ.

chữa rong kinh với tây y
trị rong kinh với tây y là phương pháp được chỉ định bởi vì bác sĩ chuyên khoa trị. Điểm nổi bật
của biện pháp này là đem lại hiệu quả nhanh chóng, đơn giản làm cũng như có thể chữa rong
kinh xuất huyết đen 1 cách tận gốc.
rõ ràng, sau khi thăm khám cũng như xét nghiệm tác nhân dẫn đến giai đoạn rong kinh, chị em sẽ
được chỉ định lấy một số dạng thuốc chữa trị rong kinh như lấy thuốc tránh thai liên tiếp khiến
cho ức chế quá trình rụng trứng; dùng Progesterone trộn 2 khiến tăng độ dày của niêm mạc dạ
con mà không bong ra thành kinh nguyệt hoặc Thuốc chứa Orgametril cản trở quá trình thấy của
kinh nguyệt,…
lưu ý, sử dụng tây y chữa rong kinh có thể dẫn đến rất nhiều phản ứng phụ như tăng cân, biến đổi
cảm xúc tiêu cực, nhức đầu, buồn nôn,…Người bệnh nên tiến hành dùng thuốc theo chỉ định y
khoa cũng như ngưng thuốc khi liệu có dị ứng hoặc rối loạn thất thường quá nhiều.
được xem THÊM
bác sĩ giải đáp: điều trị rong kinh với thuốc tránh thai có hiệu quả NHƯ LỜI ĐỒN?

điều trị rong kinh chảy máu đen với Đông Y
Nguyên lý vận động của phương pháp chữa Đông y là Tùy vào bồi bổ khí huyết, cầm máu. Từ
đó, xử lý những thắc mắc viêm nhiễm trong người để chữa trị rong kinh hữu hiệu nhất. Người
bệnh có khả năng tham khảo các phương thuốc trị kinh nguyệt kéo dài dưới đây:
•

•

phương thuốc 1: sử dụng những loại thảo dược gồm: hoàng bá, ích mẫu, đương quy, bạch
thược, trinh chị em phụ nữ hoàng cung…. Sắc đối với nước sạch sẽ, sử dụng hàng ngày một
thang, chia thành 2-3 lần.
bài thuốc 2 Phụ Khang Tán: sử dụng các thảo dược bao gồm: trinh nữ giới hoàng cung, kim ngân
hoa, đương quy, đan sâm,…sắc dùng 1 ngày 1 thang để giảm sút rong kinh chảy máu đen rõ rệt.
Ngoài ra người bị bệnh nên kết hợp chữa trị ở chỗ bằng thuốc Phụ Khang xay ngâm rửa sẽ cho
hiệu quả tối ưu hơn.

một số bài thuốc Đông y cho kết quả chữa bệnh vô cùng tốt.
các bài thuốc Đông y điều trị rong kinh an toàn, hiệu quả cao, bồi bổ sức khỏe tổng quan mà
không gây ra bất kỳ phản ứng phụ nào. Tuy nhiên chị em phụ nữ cần phải nhẫn lại chữa trị mới
nhận được hiệu quả như yêu cầu. Nên đi xét nghiệm kỹ, kết hợp với những cho tiên tiến để vấn
đề chữa trị đạt được kết quả tốt hơn hết..

chữa rong kinh với phương pháp can thiệp ngoại khoa
Trong tình huống cấp độ rong kinh ra không ít máu đen dẫn tới ảnh hưởng trầm trọng mà không
dùng được những giải pháp điều trị trên, bác sĩ sẽ chỉ dẫn người bị bệnh những phẫu thuật ngoại
khoa.
những phương pháp có khả năng được làm là tiểu phẫu nạo buồng dạ con kèm sử dụng thuốc nội
đào thải, tiểu phẫu cắt polyp tử cung nếu bị rong kinh bởi khối polyp gây ra hay xóa bỏ dạ con đã
từng mắc tổn thương rất lớn để tránh lây truyền sang các bộ phận không giống.
song thủ thuật ngoại khoa là phương pháp cuối cùng được cân nhắc thực hiện. Vì cách này
thường tiềm ẩn nhiều hệ lụy như người phải chịu nhiều cảm giác đau, thương tổn, cần không ít
khoảng thời gian để bình phục. Bên cạnh đó, cách này cũng mang lại nhiều khả năng như viêm
nhiễm sau phẫu thuật, để lại sẹo dạ con, hoặc tác động lớn tới sức khỏe sinh sản.

một số chú ý khi mắc rong kinh xuất huyết đen
Để tránh bị phải độ chảy máu màu đen trong kỳ kinh nguyệt, nữ nên lưu ý:
•
•
•
•
•
•

đảm bảo chế độ ăn uống và sinh hoạt: Ẳn uống không thiếu chất, đầy đủ bữa, đúng giờ; ngủ
không thiếu giấc cũng như làm việc cân bằng với nằm nghỉ.
làm sạch vùng kín sạch sẽ cùng với hợp lý đối với hỗn hợp vệ sinh lành đặc điểm, không co rửa
sâu.
giao hợp tình dục thủy chung, kiêng tuyệt đối vào các ngày đèn đỏ.
không nên hoạt động mạnh, quá sức vào hôm hành kinh.
tập những bài tập luyện lưu thông huyết mạch từ từ như yoga, kegel,…
thăm khám bác sĩ chuyên khoa lúc thì có một số triệu chứng không bình thường cùng với điều trị
dứt điểm những bệnh phụ khoa nếu liệu có.

Vừa rồi là mọi một số thông tin về rong kinh chảy máu đen kết luận nữ để tâm tham khảo. Hy
vọng đối với những chia sẻ cụ thể của bài viết sẽ giúp bạn đọc có định hướng tốt để khắc phục
những băn khoăn căn bệnh của chính mình gặp phải.

