Phải làm gì khi bị rối loạn kinh nguyệt
sau dùng thuốc tránh
dùng thuốc ngừa thai là đưa 1 số lượng nhất định hormone sinh dục của mình nữ vào người nhằm ngăn
cản hoặc làm chậm lại việc trứng rụng, có thể ngăn chặn vấn đề gây tổ của trứng, khiến thay đổi lớp nội
mạc tử cung cũng như có thể phòng tránh quá trình mang thai. Lợi ích của thuốc cũng khiến cho dịch
nhầy ở cổ tử cung đặc lại cũng như dày lên để ngăn tinh binh tấn công tử cung. Kết quả là quá trình có
bầu sẽ không xảy ra. Phản ứng phụ của thuốc thường gặp là rối loạn kinh nguyệt vì thay đổi nội tiết tố
cần chu kỳ kinh có thể tới sớm hay muộn hơn, số lượng cùng với màu sắc máu kinh cũng có khả năng
thay đổi. Vậy phải làm gì khi bị rối loạn kinh nguyệt sau áp dụng thuốc tránh thai, hãy cùng Tìm Hiểu
trong bài viết dưới đây:

1. Dấu hiệu nhận biết kinh nguyệt không đều sau sử
dụng thuốc ngừa thai
dùng thuốc phòng tránh thai có thể Tạo ra kinh nguyệt không đều tạm thời bởi vì nội tiết tố trong người
bất ổn. Tuy nhiên việc dùng lâu ngày thường gây nên kinh nguyệt không đều nặng hơn do sự thiếu hụt
canxi kèm theo những băn khoăn Sức khỏe không giống như giảm sút hưng phấn, căng tức ngực, nhức
đầu,... Bài viết này là các dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt vì thuốc phòng tránh thai thường gặp:
https://benhviendalieuct.vn/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi.html
https://benhviendalieuct.vn/dich-vu-tu-van-benh-phu-khoa.html
https://benhviendalieuct.vn/dia-chi-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot-o-ha-noi.html
https://trungtamytechauthanhag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=18
https://trungtamytechauthanhag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=16
https://trungtamytechauthanhag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=17
Vô kinh
thường một số trường hợp vô kinh là bởi dùng thuốc phòng tránh thai khẩn cấp không đúng cách, dẫn
đến kìm hãm quá trình rụng trứng. Khi trứng rụng không xảy ra, chu kỳ kinh nguyệt cũng vẫn không thấy.
Kinh nguyệt tới muộn
sử dụng thuốc tránh thai có thể gây ra tình trạng kinh nguyệt đến muộn hơn 7 ngày so đối với chu kỳ
bình thường. Tình trạng này có khả năng kéo dài trong rất nhiều tháng lúc duy trì dùng thuốc phòng tránh
thai.
Kinh nguyệt tới sớm
thường hay những ngày kinh nguyệt tại chị em phụ nữ kéo dài từ 28 - 32 hôm, có khả năng giữa những
chu kỳ không đều nhau mà chênh lệch 2 - 3 ngày. Tuy nhiên Nếu kinh nguyệt đến kịp thời hơn 1 tuần, có
nghĩa là 1 chu kỳ rụng trứng của Các bạn chỉ tầm khoảng 21 hôm thì được gọi là hiện tượng kinh nguyệt
tới kịp thời.
Rong kinh

Rong kinh cũng là một trong số các kinh nguyệt bị rối loạn mà cơ thể sử dụng thuốc phòng tránh thai bị
phải. Tình trạng rong kinh khiến cho nhiều chị em lầm tưởng rằng kinh nguyệt lâu ngày hơn thông
thường, nhưng mà đi kèm với đó là máu chảy tốn kém hơn. Rong kinh lâu ngày sẽ khiến chị em cần phải
đối mặt đối với Nguy cơ thiếu máu, da xanh xao, cơ thể mệt mỏi.
ra máu âm hộ không liên quan đến chu kỳ kinh
căn nguyên khiến những chị em dùng thuốc phòng tránh thai hàng ngày có hiện tượng xuất huyết bất
thường là bởi cho thêm hàm số lượng rất lớn hormone nội tiết khiến quá trình trứng rụng bị trở ngại.
Thường hay tình trạng này không quá trầm trọng, nên cẩn thận ra máu có thể là dấu hiệu nhận biết
chứng bệnh phụ khoa nghiêm trọng hơn.
dấu hiệu không giống
kinh nguyệt bị rối loạn bởi thuốc tránh thai có khả năng đi kèm với những triệu chứng như: máu kinh màu
đen, máu kinh vón cục, máu cũng như dịch tiết âm đạo có mùi hôi,…

2. Rối loạn kinh nguyệt sau dùng thuốc phòng tránh
thai có sao không?
cùng với kinh nguyệt bị rối loạn thì chị em còn có khả năng gặp các băn khoăn như:
•

xuất huyết "cô bé" giữa chu kỳ kinh.

•

cảm giác căng tức ngực trong 2 - 3 tuần đầu liên tục khi áp dụng thuốc phòng tránh thai.

•

cảm nhận buồn nôn liên tiếp trong khoảng tầm 3 tháng đầu khi sử dụng thuốc ngừa thai, tốt nhất
là lúc uống thuốc khi đói.

•

Tăng cân bất thường, không ít chị em sử dụng thuốc tránh thai có cân nặng tăng cao nhanh
chóng khó khăn kiểm soát.

•

đau đớn nửa đầu có thể thấy ở chị em phụ nữ sử dụng thuốc phòng tránh thai thường xuyên bởi
vì người chưa quen với hormone nội tiết tố cho thêm.

•

giảm sút tiết dịch âm đạo: thường hay Trong khi đầu dùng thuốc phòng tránh thai, giảm sút tiết
dịch âm đạo khiến bạn nữ bị giảm sút hứng thú, cản trở Làm tình.

•

Khô mắt: không những bị khô khí hư, phản ứng phụ của thuốc phòng tránh thai còn giảm thiểu
tiết dịch chung trong người dẫn tới hiện tượng khô mắt.

•

mất cân bằng tâm lý: Tâm trạng của bạn nữ khi áp dụng thuốc tránh thai thường hay không ổn
định, đặc biệt các khảo sát chỉ ra các thuốc sử dụng có thể làm tăng Nguy cơ trầm cảm ở chị em
phụ nữ.

những nguy hiểm của thuốc ngừa thai như kinh nguyệt không đều chỉ xảy ra trong một vài tháng đầu lúc
bắt đầu sử dụng. Sau đó, khi nội tiết tố ổn định hơn, cơ thể sẽ dần trở về trạng thái thông thường. Nhưng
mà nên lưu ý dùng thuốc phòng tránh thai đúng phương pháp, theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để
đảm bảo Sức khỏe và hữu hiệu của thuốc.

3. Cần phải làm sao khi bị kinh nguyệt không đều bởi
sử dụng thuốc không nên thai?

bình thường, khi mới dùng thuốc ngừa thai, cơ thể sẽ nên thời điểm để làm cho quen đối với một số thay
đổi do việc dùng thuốc mang lại. Hai bạn cũng cần phải sắp trước tinh thần đối với một số phản ứng phụ
như sây sẩm mặt mày, nhức đầu cũng như đau đớn bụng. Hãy nhờ chuyên gia tư vấn về Kiểu thuốc
cùng với liều thuốc tránh thai khoa học nhất. Nếu như các phản ứng phụ diễn ra quá liên tiếp hoặc hiện
tượng kinh nguyệt bị rối loạn trở nên trầm trọng, Các bạn cũng có khả năng hỏi ý kiến bác sĩ chuyên
khoa để được điều chỉnh Loại thuốc hoặc liều dùng hợp lý.
Để giúp sức chữa trị kinh nguyệt bị rối loạn do áp dụng thuốc ngừa thai, bạn nữ nên thử thay đổi thói
quen sinh hoạt Lành mạnh hơn, bao gồm:
•

chế độ dinh dưỡng Thuận lợi

Ẳn không ít Kiểu rau củ, trái cây, đặc biệt là những thức ăn chứa phytoestrogen – những hợp chất thiên
nhiên trong thực vật (đặc biệt là mầm đậu nành) có cấu trúc hóa học và Điểm tốt tương tự hormone
estrogen đối với chế độ ăn Lành mạnh giúp Các bạn duy trì cân nặng ổn định, trợ giúp chữa trị rối loạn
kinh nguyệt bởi vì áp dụng thuốc phòng tránh thai.
•

tập luyện thể dục thể thao đều đặn: cũng là phương pháp điều hòa kinh nguyệt tự nhiên.

•

suy giảm căng thẳng, stress

các bài tập luyện thở, luyện tập yoga, đi dạo, nghe nhạc, đọc sách,... Liên tiếp có thể giảm sút lo lắng,
thoải mái Yêu đời hơn. Việc đó sẽ giúp các Dạng thuốc phòng tránh thai vận động hữu hiệu hơn, giúp
điều hòa hormon cùng với điều hòa kinh nguyệt tự nhiên.
•

Cân bằng nội tiết

dùng đồ ăn bảo vệ Chính Mình có chứa những chất chống lão hoá (acid alphalipoic cùng với selen), hoạt
chất mầm đậu nành, giúp bổ sung khí huyết, cân với nội tiết tố, kiềm chế một số triệu chứng khó chịu,
kinh nguyệt không đều.
rối loạn kinh nguyệt sau lúc dùng thuốc phòng tránh thai hầu hết là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên,
Nếu gặp thắc mắc Bản thân nghiêm trọng hơn, hãy chủ động đến xét nghiệm bác sĩ chuyên khoa để
được tư vấn điều trị.
Liên hệ phòng khám phụ khoa Thái Hà
https://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io/
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+ph%E1%BB%A5+khoa+uy+t%C3%A
Dn+t%E1%BB%91t+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0139492,105.8138016,15z/data=
!4m5!3m4!1s0x3135abdc001cdaaf:0x749605bfb33f374c!8m2!3d21.0094734!4d105.8234056?hl=vi-VN

