Bài 5
Theo nghiên cứu từ các chuyên gia sản khoa tại Việt bạn nam liệu có đến 65% nữ giới từ 25 đến 45 tuổi
đã ít nhất một lần trong đời bị viêm âm hộ. Đây là một trong số các bệnh phụ khoa thậm chí ở nữ. Bệnh
không những gây những khó chịu trong sinh hoạt mà lại có thể dẫn tới một số biến chứng nguy hiểm như
viêm đường niệu đạo, vô sinh, hiếm muộn,… Vậy làm thế nào để nhận thấy cùng với trị bệnh hiệu quả?

Viêm âm hộ cùng với những dạng bệnh hay gặp
âm đạo là mô cơ cùng với ống của bộ phận sinh dục phái đẹp. Bộ phận này kéo dài từ âm đạo đến cổ dạ
con, vừa liệu có cấu trúc sâu bên trong, vừa chạm đối với bên ngoài nên khả năng nhiễm trùng là vô
cùng cao. Theo thầy thuốc ưu tú, chuyên gia Lê Phương – Giám đốc Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt
bạn nam (đơn vị trực thuộc Nhất nam Y Viện), viêm "cô bé" là mức độ cơ quan sinh dục chị em phụ nữ
mắc một số nhân tố dẫn đến bệnh như vi khuẩn, nấm, vi khuẩn xâm nhập, tấn công dẫn đến viêm nhiễm
kèm với một số dấu hiệu như tiết dịch, ngứa ngáy cảm giác đau.
chứng bệnh này khiến cho một số nữ giới mặc cảm, đe dọa rất lớn tới sinh hoạt đặc biệt là sức khỏe sinh
sản. Nhưng, do yếu tố nhạy cảm cần không ít chị em phụ nữ thường hay ngần ngại trong việc xét
nghiệm chữa trị, làm cho bệnh trầm trọng hơn, đặc biệt dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm như viêm
đường tiết niệu, đau vùng chậu, niêm mạc tử cung, hay bệnh vô sinh, sảy thai,…
Viêm âm hộ là bệnh tình nhiễm trùng thường thấy tại chị em phụ nữ
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Cũng theo chuyên gia Lê Phương, viêm âm hộ được chia thành không ít dạng không giống nhau trong
đó phải nhắc tới:
•

•

Viêm "cô bé" bởi vì nấm Candida: Đây là dạng nấm xuất hiện tại đường tiêu hóa, đường sinh sản
tại nam giới. Khi môi trường cân bằng vi khuẩn, nấm men trong âm hộ phái đẹp mắc thay đổi,
nấm Candida phát triển dẫn đến ngứa ngáy bỏng rát, tăng tiết dịch nhầy tại khu vực kín của chị
em phụ nữ dẫn đến không dễ chịu trong sinh hoạt hằng ngày.
Viêm âm hộ bởi vi khuẩn: Là trạng thái âm đạo bị mất nên với về số lượng virus, lợi khuẩn
Lactobacillus giảm sút cũng như các hại khuẩn tiến triển đối với số lượng lớn dẫn đến mức độ
viêm nhiễm.

•
•
•

Viêm âm hộ bởi vì ký sinh trùng Trichomonas: Đây là trường hợp mắc bệnh do Trichomonas –
một dạng vi khuẩn đơn bào lây nhiễm qua con đường tình dục. Loại trùng roi này thường ký sinh
ở âm hộ, huyết trắng và một số nếp nhăn da của cơ quan sinh dục hay tử cung, buồng trứng,…
Viêm teo âm đạo: nguyên do bởi nồng hiện tượng estrogen suy giảm trong giai đoạn hết kinh
khiến niêm mạc "cô bé" mỏng, dễ mắc kích ứng và viêm nhiễm.
Viêm "cô bé" vì bệnh lậu: bệnh lậu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm đạo.
Những vi rút liệu có tên Neisseria Gonorrhea hay nhưng mà cầu trùng Gram sẽ lây lan mau
chóng qua những đường tình dục gây ra nhiễm trùng.

căn nguyên dẫn đến viêm âm đạo thường bắt gặp
Theo bác sĩ Lê Phương, thì có không ít căn nguyên gây viêm âm đạo, trong số đó thường bắt gặp nhất
phải nhắc tới:
•

•
•
•

rửa ráy khu vực kín không sạch sẽ: việc rửa ráy chỗ kín không sạch, đặc biệt là trong kỳ kinh
nguyệt, trước cũng như sau "làm chuyện ấy" tình dục, thói quen tụt rửa "cô bé",… chủ yếu là
những căn nguyên chủ yếu tạo điều kiện cho biết virus, virus, nấm,… thâm nhập, xâm nhập cùng
với gây viêm âm hộ.
"làm chuyện ấy" tình dục không an toàn: quan hệ đối với không ít bạn trai cùng lúc hoặc đối tác
bị những bệnh viêm nhiễm đường sinh sản có thể làm cho tổn thương khu vực kín, lây truyền
những virus, vi khuẩn, nấm,… dẫn đến bệnh.
Nạo, phá thai quá độ lần: việc nạo bỏ thai không ít lần hoặc can thiệp một số phẫu thuật ngoại
khoa như dùng dụng cụ ngừa thai không giữ gìn có nguy cơ gây thương tổn chỗ "cô bé", cổ dạ
con,… cũng là tác nhân dẫn đến bệnh.
âm hộ chứa số lượng lớn hại khuẩn: khi môi trường vi rút âm hộ biến đổi, một số hại khuẩn, nấm
lấn át lợi khuẩn sẽ gây ra hiện tượng viêm âm đạo.

Đồng thời, vấn đề sử dụng nhiều thuốc kháng sinh Trong thời gian dài, mặc quần chíp chật, ẩm ướt, đặt
thuốc "cô bé" lâu ngày, biến đổi nội tiết tố,… cũng là tác nhân dẫn đến viêm "cô bé".

dấu hiệu nhận biết viêm âm đạo đặc trưng
Để phát hiện viêm âm hộ, phụ nữ có nguy cơ Tùy vào những triệu chứng, dấu hiệu điển hình như sau:
•

ngứa ngáy chỗ kín: "cô bé", niêm mạc "cô bé" bị kích ứng gây nên độ sưng tấy, thì có lớp nhầy
màu trắng, nguy hiểm nhất mụn nước lân cận dẫn tới ngứa bỏng rát, nóng bỏng. Ngứa ngáy có
nguy cơ âm ỉ, dai dẳng, xuất hiện đã đợt cũng như tăng dần.

Bệnh gây nên dấu hiệu nhận biết ngứa không dễ chịu ở vùng kín
•
•
•
•

vùng kín có mùi hôi: tác nhân là bởi vì virus, nấm, ký sinh phát triển, phân hủy trong khu vực kín
gây nên mùi, tuyệt nhiên khó chịu nhất sau lúc "lâm trận".
huyết trắng bất thường: khi mắc viêm "cô bé", dịch âm đạo ra nhiều thất thường, thì có màu
vàng, trắng đục, xanh, nâu hay nâu đỏ bởi vì có máu. Cùng với đó là mùi hôi không dễ chịu,
tanh,…
đau lúc giao hợp: một số chị em phụ nữ sẽ thì có đau đớn rát buốt, khó chịu khi "làm chuyện ấy"
tình dục nếu bị viêm âm hộ. Căn nguyên là do niêm mạc mắc kích ứng do những yếu tố gây ra
bệnh.
khắt khe khi đi tiểu: Viêm âm hộ còn khiến một số nữ giới nóng rát lúc tiểu. Nước tiểu dính vào
khu vực bị viêm nhiễm, tổn thương sẽ gây nên tiểu đau đớn, đi đái buốt, rát buốt,…

Ngay lúc nhận diện những dấu hiệu nhận biết của bệnh hay nghi ngờ chính mình nhiễm bệnh, nữ giới
nên mau chóng gọi điện đối với chuyên gia để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh để lâu bệnh biến
chứng nguy hại.

Viêm âm hộ có nguy hại không? Có con được không?
rất nhiều phái đẹp khi bị bệnh đều thì có băn khoăn Viêm âm hộ thì có nguy hại không hay viêm đạo thụ
thai được không? Giải đáp thắc mắc này, chuyên gia Lê Phương chẩn đoán biết: “Viêm âm đạo bản thân
không gây nguy hiểm tới tính mạng kết luận người bị bệnh tuy vậy nó gây ra cảm giác không dễ chịu,
ngứa ngáy cùng với bất tiện trong cuộc sống. Đáng kể, nếu không nên xử lý sớm, bệnh có thể lây truyền
sang một số cơ quan sinh sản không giống bao gồm cả HIV, viêm cùng chậu, vô sinh, khiến tăng nguy
cơ sinh non, sảy thai,…”
Viêm âm hộ có nguy cơ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hại nếu không được chữa trị tốt
Mặt khác, bệnh còn gây nên hàng loạt một số phiền toái cho cuộc sống thường xuyên của chị em như:
•
•
•
•

đe dọa cuộc sống đời thường, gây ngứa, không dễ chịu, e ngại,…
Tăng nguy cơ bị một số bệnh như giang mai, bệnh mào gà, bệnh lậu…
Tăng nguy cơ vô sinh, hiếm muộn, ung thư buồng trứng, cổ dạ con,…
chi phối nghiêm trọng tới sinh hoạt tình dục, cản trở trong chuyện chăn gối.

Còn về câu hỏi viêm âm hộ liệu có sinh con được hay không, bác sĩ Phương cho biết biết: “Viêm âm hộ
có thể giảm thiểu số trường hợp có con thành công ở một số chị em. Bởi vì bệnh làm cho chị em phụ nữ
mất tự tin, không đủ hưng phấn trong quá trình "lâm trận". Đáng nói, môi trường "cô bé" bị thay đổi cũng
trở ngại tinh binh xác định gặp trứng. Vì thế, nếu muốn sinh em bé, tăng chức năng có con thành tựu, nữ
giới cần chữa vĩnh viễn bệnh.”

Viêm âm hộ điều trị thế nào hiệu quả?
Để chữa viêm âm hộ hữu hiệu, an toàn, ngay lúc chẩn đoán một số dấu hiệu nhận biết bệnh, nữ giới cần
phải gọi điện đối với những phòng khám, bệnh viện chất lượng để được cho biết cùng với chữa trị khoa
học đối với giai đoạn, mức độ bệnh. Thực tế hiện nay có rất nhiều giải pháp điều trị viêm "cô bé", trong
đó phải nhắc tới chữa bệnh với Tây y, sử dụng những mẹo dân gian hoặc dùng thuốc Tây y. Từng giải
pháp đều thì có ưu, khuyết điểm riêng, Bởi vậy, người bệnh cần suy nghĩ kỹ chọn biện pháp thích hợp
với chính mình.

trị viêm âm hộ với Tây y
Tây y chính dùng thuốc điều trị có chức năng kháng sinh, kháng viêm, kháng khuẩn, giảm sút ngứa ngáy
tại vùng. Tùy vào từng tình hình, mức độ viêm nhiễm cũng như tác nhân dẫn tới bệnh bác sĩ chuyên
khoa sẽ kê đơn sử dụng thuốc hợp lý. Không ít tình huống bệnh nhẹ, có nguy cơ suy giảm dấu hiệu nhận
biết cũng như khỏi ngay sau khi dùng thuốc.
Căn cứ vào đã từng bệnh tình chuyên gia sẽ kê đơn dùng thuốc hợp lý
Trong trường hợp viêm âm hộ nặng, việc lấy thuốc không đem tới hữu hiệu như mong đợi, người bệnh
có nguy cơ được chữa bằng các biện pháp ngoại khoa bằng giải pháp đưa thiết bị y tế chuyên dụng vào
địa điểm mắc viêm nhiễm nhằm diệt mầm bệnh. Đồng thời, bệnh nhân cũng được chỉ dẫn lấy cộng với
thuốc trợ giúp nhằm đẩy lùi cấp độ nhiễm trùng.

Để vấn đề chữa trị bệnh cho kết quả tối ưu nhất, bệnh nhân cần tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ chuyên
khoa, đặc biệt không tự tiện mua thuốc về dùng bởi Điều đó có nguy cơ gây những tác dụng phụ có hại
kết luận cơ thể. Lưu ý, khi lấy thuốc, chị em phụ nữ cũng không nên dùng rượu, bia trong khoảng 72h
Rồi.

chữa trị viêm âm đạo với mẹo dân gian
trị viêm "cô bé" ngay tại nhà với một số mẹo dân gian là cách được nữ giới dùng từ vô cùng lâu bởi vì
đặc tính dễ thực hiện, an toàn với sức khỏe. Đa số một số cách này dùng dược liệu tự nhiên không khó
kiếm như trầu không, ngải cứu, tỏi,…
những mẹo trị dân gian thích hợp trong trường hợp bệnh nhẹ
•
•
•

chữa trị viêm âm hộ với trầu không: dưỡng chất trong lá trầu có tính diệt khuẩn, kháng viêm vô
cùng tốt. Bệnh nhân có nguy cơ lấy lá trầu tươi, vò nát, đun sôi đối với một ít muối Tiếp đó lấy
xông hơi 2 – 3 lần/ ngày để thì có hữu hiệu tốt nhất.
chữa viêm âm hộ với lá ngải cứu: dùng lá ngải cứu nghiền nát Sau đó đun sôi phần bột nhão với
2 cốc nước. Dùng nước đã đun rửa âm đạo 1 ngày nhằm giảm những dấu hiệu bệnh.
chữa trị viêm âm đạo với tỏi: Tỏi được xem là một dạng kháng sinh tự nhiên giúp cho kìm chế sự
phát triển của vi rút, nấm mốc hiệu quả. Bệnh nhân có thể bổ sung tỏi vào những thực phẩm liên
tiếp nhằm trợ giúp điều trị bệnh.

trị viêm âm đạo với mẹo dân gian thường hay được sử dụng cho một số tình huống giai đoạn kịp thời,
trạng thái nặng nề cần đến phòng khám chuyên khoa điều trị theo chỉ định của chuyên gia. Không những
vậy, một số biện pháp này cũng chỉ giúp cho giảm biểu hiện của viêm âm đạo như suy giảm ngứa ngáy
rát, mùi hôi không dễ chịu,… Bởi vậy, nam giới nếu tình trạng trầm trọng, phụ nữ vẫn cần cùng với một
số giải pháp hữu hiệu không giống để tống lùi bệnh triệt để.

chữa viêm âm đạo bằng Đông y
kể về vấn đề chữa trị viêm âm hộ bằng Đông y, bác sĩ Phương phỏng đoán biết: “Theo quan niệm của
Đông y, viêm âm hộ có nguy cơ bắt nguồn từ 3 căn nguyên hàng đầu gồm: nguyên do bên trong (tâm
trạng không ổn định, thế chất giảm sút khiến can, tỳ mắc ảnh hưởng), nguyên nhân phía bên ngoài (do
thấp nhiệt, phong hàn, khiến khí huyết hư tổn), Ngoài ra bệnh còn có thể bởi âm huyết thương tổn mà
thành.”
Thuốc đông y nguy hiểm vào triệt để nguyên do bệnh
Cũng theo bác sĩ chuyên khoa Phương, để chữa trị triệt để bệnh không chỉ đơn giản là khử khuẩn gây
bệnh mà còn nên định vị cùng với loại bỏ tác nhân gây bệnh, Mặt khác trị can đởm thực hỏa, giảm sút
quá trình nhiễu loạn trong người nhằm kháng khuẩn, kháng viêm chỗ kín, điều hòa khí huyết, tỳ vị,
dưỡng can thận, sơ can khí, nâng cao sức đề kháng tự sinh của người.
chữa trị bệnh viêm âm đạo với Đông y không chỉ chú trọng suy giảm dấu hiệu nhận biết mà lại tập luyện
trung tới tính chất sinh dục, bệnh lý Từ đó đem lại hữu hiệu ưu việt, đầy đủ nhất chẩn đoán bệnh nhân.
Tuyệt đối, giải pháp này dùng một số thảo dược thiên nhiên cần an toàn, lành đặc tính với phần đa người
bị bệnh, hạn chế tác dụng phụ.
Thực tế hiện nay, thì có không ít phương thuốc Đông y điều trị viêm âm hộ, song tiêu biểu nhất phải nhắc
tới bài thuốc Phụ Khang tán từ Trung tâm Phụ Khoa Đông y Việt phái mạnh. Bài thuốc đã cũng như đang
được dùng chữa cho hàng nghìn bệnh nhân viêm phụ khoa đối với hữu hiệu ấn tượng.

trị viêm phụ khoa bằng phương thuốc thảo dược Phụ
Khang xay từ Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt bạn nam
Phụ Khang nghiền là phương pháp điều trị viêm âm hộ hiệu quả ưu việt nhờ kế thừa rất nhiều thế mạnh
từ Y học Hoàng cung Triều Nguyễn. Phương thuốc được tìm hiểu hoàn thiện dựa trên không ít bài thuốc
của Thái Y Viện lưu trong Châu Bản Triều Nguyễn – Ngự dược Nhật ký. Các bài thuốc sưu tầm khoảng
từ Châu Bản đều đã từng được vua Triều Nguyễn phê chuẩn, chấp nhận tiến cung để trị bệnh đới hạ
(viêm phụ khoa) kết luận một số bậc Cung Phi chốn hậu cung.
Phụ Khang xay chữa trị viêm âm hộ hữu hiệu dựa trên kinh nghiệm của Thái Y Viện
Qua khảo sát kỹ lưỡng, Phụ Khang nghiền hội tụ các giá chữa trị tinh hoa nhất cùng với liệu có tính ứng
dụng cao từ Y học Triều Nguyễn. Nhờ vậy, bài thuốc Phụ Khang nghiền mang tới hữu hiệu chữa ưu việt
phỏng đoán người bị bệnh viêm âm hộ Hiện nay.

Cơ chế trị từ gốc tới ngọn
Trong quan niệm của Đông y, tác nhân gây viêm "cô bé" chủ yếu bởi vì cơ thể bất ổn thể chất giảm sút
làm cho các căn nguyên ở ngoài không khó xâm nhập, gây ra viêm nhiễm. Để xử lý một số tác nhân này,
phương thuốc Phụ Khang nghiền được phối chế theo quy định tinh hoa từ Thái Y Viện: Bổ chính khu tà.
Cụ thể:
•
•

Bổ chính: phương thuốc giúp cho bồi bổ khí huyết, dưỡng can thận, kiện tỳ, nhằm nâng cao
hàng đầu khí, tăng cường hệ miễn dịch của người Từ đó kích hoạt sức đề kháng tống lùi vi
khuẩn, tạp khuẩn gây ra bệnh ra khỏi cơ thể.
Khu Tà: Thuốc giúp kháng viêm, khử khuẩn giúp cho khử các nguyên nhân gây nên bệnh từ bên
ngoài Ngoài ra lập lại cân với vi sinh trong cơ thể. Việc này giúp cho khử một số biểu hiện ngứa
ngáy bỏng rát, mùi hôi hữu hiệu.

đối với quy định điều trị này, bài thuốc Phụ Khang giã từ Trung tâm Phụ Khoa Đông y Việt bạn nam đem
tới rất nhiều tác dụng như:
– Thông kinh bổ huyết, kháng khuẩn, giảm viêm, ngăn ngừa viêm nhiễm, nâng cao hệ miễn dịch.
– xóa bỏ khí hư, những tế bào hoại tử ứ đọng ở cổ dạ con, đẩy lùi nguyên nhân gây nên bệnh ra khỏi
người
– vệ sinh bộ phận sinh dục, rửa ráy "cô bé", khôi phục vùng niêm mạc mắc tổn thương.
– hạn chế trạng thái huyết trắng, mùi hôi tanh khó chịu, chống khô nóng rát.
Bên cạnh đó, các bác sĩ nam khoa của trung tâm cũng khảo sát và cho thêm vào bài thuốc những thành
phần thì có tốt kết luận sức khỏe sinh con của phụ nữ như ích mẫu, trinh chị em hoàng cung, hoàng bá…
Do đó, bài thuốc Phụ Khang tán không những đơn thuần là phương thuốc điều trị viêm âm đạo mà còn
giúp cho điều dưỡng cơ thể, vừa cải thiện chức năng có con tại người bệnh.

bài thuốc được liệu có cơ sở thích hợp điển hình

địa điểm tạo thành bài thuốc Phụ Khang giã là hàng trăm bài thuốc thảo dược chữa trị bệnh phụ khoa thì
có trong dân gian. Để hoàn thiện bài thuốc, cũng được khảo sát một cách bài bản, ứng dụng thành quả
thích hợp vào phân tích dược tính, sàng lọc thảo dược hợp lý với cơ địa bệnh nhân. Trong số đó, liệu có
rất nhiều thảo dược chữa nhiễm trùng hoàn toàn tự nhiên, an toàn cao nhờ kết hợp gần 20 kiểu kháng
sinh thực vật vô cùng tốt cho việc điều trị một số bệnh phụ khoa.
Phụ Khang giã sở hữu nhiều đối tượng giàu hoạt chất kháng sinh, kháng viêm hiệu quả
đặc biệt, bài thuốc còn trải qua rất nhiều công đoạn tìm hiểu, kiểm định chặt chẽ với quá trình giúp sức
của Viện thống kê cùng với tiến triển y dược cổ truyền dân tộc (Tradimec) như:
– Phân tích dược đặc tính thảo dược: những đối tượng phương thuốc Phụ Khang giã đều được phân
tích kỹ càng, tách chiết dưỡng chất cẩn thận.
– thăm khám độc tính cấp diễn cùng với bán trường diễn: trước lúc đút vào trị kết luận bệnh nhân, bài
thuốc được làm kiểm tra nhằm tìm độ an toàn khi lấy Trong lúc dài.
– khảo sát nuôi cấy tế bào cùng với thực nghiệm thuốc.

thành phần thảo dược sạch, tiến triển theo liệu pháp cao
một trong những điểm nổi bật của bài thuốc Phụ Khang tán là đối tượng đều là thảo dược sạch, được thu
hái từ các vườn thành phần sạch, bởi vì trung tâm xây dựng và phát triển tại những địa phương như Hòa
Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh,..
Thảo dược của trung tâm được nuôi trồng theo công nghệ sinh học, nguyên liệu được nhân không khác
với cấy mô, bón phân hữu cơ vi sinh.
quá trình sơ chế cùng với bảo quản sử dụng liệu pháp sấy bơm nhiệt phối hợp thể hồng ngoại giúp lưu
duy trì dược tính thảo dược, suy giảm khoảng thời gian sấy và bất hoạt các enzym gây phân hủy thuốc,
khử khuẩn sạch, an toàn, không gây thay đổi tin cậy thuốc.

Combo chữa từ trong ra bên ngoài giúp mang tới hiệu quả ưu việt
Để đem đến hữu hiệu điều trị ưu việt nhất, các chuyên gia nam khoa của Trung tâm Phụ khoa Đông y đã
thống kê, tiến triển bài thuốc dưới hai kiểu là Phụ Khang giã dạng uống cũng như dạng trị tại chỗ nhằm
nguy hiểm đến bệnh cả ở trong lẫn ở ngoài.
những dạng bào chế của Phụ Khang xay
Phụ Khang tán dạng uống
Thuốc gồm có những đối tượng như hoàng bá, ích mẫu, đương quy, trinh nữ hoàng cung, bạch thược,
kim ngân hoa, đan sâm, xa tiền tử, sa sàng tử, liên nhục,… cùng rất nhiều thảo dược quý khác được gia
giảm Tùy vào cơ địa cũng như bệnh tình của mỗi bạn nam.
Thuốc mang đến công dụng:
•
•
•

Thông kinh, bổ huyết
giúp kháng khuẩn, kháng viêm, tăng cường sức khỏe buồng trứng, dạ con,…
chữa, phòng ngừa huyết trắng, loại bỏ mùi hôi khó chịu,..

Phụ khang nghiền chữa trị tại khu vực
Đây là thuốc đối với các đối tượng bao gồm xà sàng tử, thược tương, bạch chỉ, bạch đồng nữ, đan sâm,
xuyên khung, khổ sâm, bạc hà,… Thuốc có tác dụng:
•
•
•
•

Cân bằng trạng thái pH âm hộ
diệt khuẩn, chống viêm
Hoạt huyết, ứ trục, giảm sút phù nề
giúp chỗ kín đẹp thiên nhiên, sạch

kết hợp các chế phẩm thuộc hai nhóm thuốc với nhau sẽ mang đến hữu hiệu chữa trị đầy đủ từ trong ra
bên ngoài.

Xây dựng liệu trình trị phù hợp, tổng quan
tại Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt bạn nam, người bệnh được chữa theo quy trình Phụ Khang xay cụ
thể, đặc trưng. Quy trình này được xây dựng dựa trên giai đoạn thực tế và cơ địa bệnh nhân. Cụ thể gồm
có 3 thời kỳ là chữa trị triệu chứng, trị căn nguyên và trị dự đề phòng bệnh
3 giai đoạn trị từ gốc đến ngọn viêm âm đạo từ Phụ Khang giã
đối với liệu trình này, các triệu chứng của viêm âm đạo sẽ được giải quyết ngay cấp tính giúp cho bệnh
nhân nhận thấy thoải mái, không khó chịu hơn. Quy tắc chữa trị của giai đoạn này là thanh nhiệt, giải
độc, xóa bỏ một số độc tố, nguyên nhân gây ra nhiễm trùng, chống viêm.
đến thời kỳ chữa nguyên do, bài thuốc Phụ Khang giã được thay đổi theo quy định Bổ thận kiện tỳ – Bổ
chủ yếu khu tà. Thành phần bài thuốc gồm một số vị thảo dược thì có công dụng thanh nhiệt, giải độc,
trừ không cao giúp tống lùi tác nhân gây bệnh từ phía bên trong.
lúc căn nguyên dẫn tới bệnh được khử, bài thuốc được điều chỉnh theo quy tắc bổ là chính nhằm điều
hòa khí huyết, bổ thận kiện tỳ. Thuốc giúp cho ổn định nội bài tiết, chữa trị viêm nhiễm, kháng viêm, chữa
lành thương tổn cùng với gia tăng sức đề kháng của cơ thể

hữu hiệu của bài thuốc đã từng được chứng thực trong gần 10 năm
đặc tính tới thời điểm Hiện tại, Phụ Khang tán của Trung tâm Phụ khoa Đông y đã từng chữa trị thành
quả cho hơn 40.500 bệnh nhân nhiễm bệnh phụ khoa. Bài thuốc mang đến hiệu quả tích cực cho bệnh
nhân ngay từ liệu trình trước hết.
một số con số cho thấy hiệu quả trị ưu việt của Phụ Khang nghiền
không ít người bị bệnh sau khi điều trị tại Trung tâm Phụ khoa Đông y Việt nam có hồi âm cực kỳ tốt về
bài thuốc. 1 Trong đó là bạn Minh Anh – người bệnh viêm "cô bé" lâu năm, từng phải tùy thuộc vào thuốc
xoa cùng với kháng sinh. Được coi chi đào thải trong video phía dưới.

