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Tu!i Tr" và Tình D#c

3 )i/u C0n Nh1
B#n hãy nh2 k3 3 %i.u:
1. B#n tr4 tu&i, nh$ng %òi h5i tình d,c c6a b#n r/t m#nh. B#n có th!
quy7t %8nh kiêng c$*, t9c không giao h:p, cho %7n khi thành hôn.
2. B#n v0n ph;i chu<n b8 s=n bao cao su %! khi nào B#n giao h:p, B#n
không b8 lây nhi*m b+nh và th, thai (hay gây th, thai) ngoài ý mu-n.
3. Giao h:p không ph;i là m>t hành %>ng nh/t th?i, vì có th! %@a %7n
nhi.u h)u qu; lâu dài mà B#n s" ph;i ch8u trách nhi+m. B#n c1n hi!u
rõ sinh lý c6a hành %>ng giao h:p %! kh5i mang hAa vào thân hay gây
hAa cho ng@?i b#n tình.
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Dàn bài
Gi1i thi3u
1. Tu!i D2y Thì (Puberty)
a. Tu!i d2y thì 4 ng%5i N6
b. Tu!i d2y thì 4 ng%5i Nam
c. Thay 7!i tánh tình trong tu!i d2y thì
2. B8 ph2n sinh d#c
a. B8 ph2n sinh d#c nam
b. B8 ph2n sinh d#c n6
3. Sinh lý tình d#c
4. Nh6ng ham mu9n tình d#c (Sexual desires)
5. Quan h3 tình d#c (Sexual relations)
6. Tình Yêu và Th(t tình
7. Th: Dâm (Masturbation)
8. );ng tình luy-n ái (Homosexuality)
9. Trinh ti-t (Virginity)
10. Áp l<c t= bè b,n (Peer pressure)
11. >nh h%4ng c:a Phim >nh, Sách Báo Khiêu Dâm (Pornography)
12. Kinh nguy3t (Menstruation)
a. Chu k? kinh nguy3t
b. Nh6ng xáo tr8n kinh nguy3t
c. )i/u hoà kinh nguy3t
d. M(t kinh và Không có kinh
e. Ra máu 7en
f. “Rong kinh”
13. Th# thai (Pregnancy)
a. Th# thai là gì
b. D(u hi3u th# thai
c. Th@ nghi3m th# thai
d. Gi6 gìn sAc khBe khi mang thai
i. Cn u9ng khi mang thai
ii. R%&u và Thu9c Hút khi mang thai
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Dùng thu9c khi mang thai
BD b3nh khi mang thai
Ch#p X-quang khi mang thai
V2n 78ng khi mang thai
Quan h3 tình d#c khi mang thai

14. Sanh 7"
i. ChuyEn b#ng
ii. VF túi n%1c 70u 9i
iii. Gây tê
iv. RGn
v. CHt cu9ng nhau*
vi. KiEm soát nhau*
b. SAc khBe sIn ph#
c. Quan h3 tình d#c sau khi sanh
15. H% thai (Spontaneous Abortion)
16. Th# thai ngoài t@ cung* (Ectopic pregnancy)
17. Hi-m mu8n (Infertility)
a. Nguyên nhân th%5ng gGp
b. Cách tìm ngày trAng* r#ng
c. Tìm hiEu nguyên nhân hi-m mu8n
18. K- ho,ch gia 7ình (Family Planning)
19. Ph%'ng pháp ng=a thai (Birth Control)
a. Kiêng c6 (abstinence)
b. Theo Chu k? r#ng trAng*
c. )Gt vòng (Intrauterine devices)
d. Dùng bao cao su* (condom)
e. Dùng thu9c di3t tinh trùng (spermaticide)
f. CHt 9ng dJn trAng* (Tubal ligation)
g. CHt 9ng dJn tinh dDch* (Vasectomy)
h. Dùng thu9c ng=a thai (Birth control medications)
i. Các thu9c ng=a thai
ii. Thu9c ng=a thai khKn c(p
iii. Các Inh h%4ng ph# c:a thu9c ng=a thai
20. Phá thai (Artificial Abortion)
21. H2u quI c:a vi3c phá thai (Consequences of Artificial Abortion).
22. GiIi pháp giúp tránh Phá Thai (Options besides Abortion).
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23. Nh6ng b3nh lây nhi.m do quan h3 tình d#c (STD = Sexually Transmitted
Diseases)
A. Nguy c' truy/n nhi.m b3nh do quan h3 tình d#c (Risks of
transmission of STDs)
a. Nh6ng l9i truy/n b3nh do quan h3 tình d#c (Modes of
transmission of STDs)
i. Ti-p xúc tr<c ti-p gi6a b8 ph2n sinh d#c nam
và n6
ii. Ti-p xúc gi6a mi3ng và b8 ph2n sinh d#c
iii. Ti-p xúc gi6a tay và b8 ph2n sinh d#c
b. Làm th- nào 7E 7%&c an toàn mLi khi quan h3 tình
d#c?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

B. Nh6ng b3nh lây nhi.m do quan h3 tình d#c:
B3nh Chlamydia
Viêm Âm 7,o* do Gardnerella
Viêm Âm 7,o do N(m (Fungus)
Viêm Âm 7,o do Trichomonas
B3nh L2u (Gonorrhea)
B3nh Giang Mai (Syphilis)
B3nh M#n R8p (Herpes)
B3nh H, Cam (Chancroid)
B3nh M;ng Gà (Warts)
B3nh Viêm Vùng Ch2u (Pelvic Inflammatory Disease)
B3nh Viêm Gan (Hepatitis A, B, C, D, E)
B3nh Li3t Kháng (HIV-AIDS (SIDA))
Chí (Lice)
B3nh gh" (Scabies)

24. Nh6ng b3nh b8 ph2n sinh d#c ph# n6:
a. Vú bD 7au
b. Vú nhB. Vú quá to.
c. B3nh U Nang Bu;ng TrAng
d. B3nh U X' T@ cung*
e. B3nh L,c n8i m,c t@ cung* (Endometriosis)
f. Huy-t trHng (Leucorrhea)
g. Viêm C! T@ cung* (Cervicitis)
h. Viêm L8 tuy-n c! t@ cung (Cervicitis in Cervical Ectropion)
i. Viêm Âm 7,o* (Vaginitis)
25. Nh6ng b3nh b8 ph2n sinh d#c nam
a. Viêm Tinh hoàn* (Orchitis)
b. Viêm Mào Tinh hoàn* (Epididymitis)
c. B3nh XoHn Tinh hoàn* (Testicular torsion)
d. T2t tinh hoàn* Mn (Cryptorchidism)
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e.
f.
g.
h.
i.

Tràn DDch Tinh m,c (Hydrocele)
Giãn T$nh m,ch Th=ng tinh* (Varicocele)
Viêm Tuy-n Ti/n Li3t* (Prostatitis)
GiIm NNng Tuy-n sinh d#c Nam (Hypogonadism in the male)
TNng NNng Tuy-n sinh d#c Nam (Hypergonadism in the male).

26. Nh6ng v(n 7/ tình d#c (Sexual dysfunctions):
a. Tinh dDch* (semen) khác th%5ng
b. Xu(t tinh* s1m (Early ejaculation)
c. Lãnh cIm (Frigidity).
d. Li3t D%'ng (Sexual Impotence)
e. Kính th%1c c:a d%'ng v2t* (Dimensions of the penis)
f. HOp Bao da qui 70u (Phimosis). CHt da quy 70u (circumscision)
g. MAc 78 sinh ho,t tình d#c (Sexual performance)
h. Thu9c “kích thích tình d#c” (Aphrodisiacs)
i. “Th%&ng Mã Phong”
27. Hi-p dâm (Rape)
a. Tránh bD hi-p dâm
b. Tránh ph,m t8i hi-p dâm
c. Làm gì sau khi bD hi-p dâm
28. Qu(y nhi.u tình d#c (Sexual harassment)
29. Bán Dâm (Prostitution)
30. Mua Bán Ph# n6 (Trafficking of Women and Girls)
31. Mua Dâm (Prostitution Patronizing)
32. “Th2n” và SAc khBe Tình D#c.
33. T< trPng, T< bIo v3 (Self-condidence, Self-Protection)
34. Giá trD con ng%5i.
3 )i/u C0n Nh1
GiIi thích nh6ng t= chuyên môn
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Gi!i thi"u
Chúng tôi biên so,n quyEn “Tu.i tr/ và Tình d-c”
cho các b,n tr" Vi3t Nam.
Quy!n sách này giúp B#n hi!u rõ nh$ng thay %&i trong c' th! ( tu&i d)y thì
và chB d0n cho B#n bi7t cách thích 9ng v2i nh$ng %òi h5i sinh lý tình d,c
c6a B#n. Bài vi7t dùng nh$ng ch$ gi;n d8 %! B#n d* dàng hi!u nh$ng %i.u
c1n bi7t v. c' th! và sinh lý, h1u B#n có %6 ki7n th9c, sáng su-t và tC tin.
Sách này cDng s" giúp B#n tránh %@:c nh$ng ch9ng b+nh nguy hi!m %! tC
b;o v+ s9c kh5e c6a mình.
Tình d,c là m>t b;n tánh c6a con ng@?i. BEt %1u tF tu&i d)y thì, mAi ng@?i,
nam hay n$, %.u có nh$ng nhu c1u tình d,c c1n tho; mãn. B;n tánh tình d,c
khi7n con ng@?i mu-n quan h+ tình c;m và th! xác v2i m>t ng@?i khác và %i
%7n vi+c giao h:p, t9c làm tình v2i nhau. Giao h:p %@a %7n th, thai, mang
b1u và sanh con. Không nh@ vi+c Gn khi %ói, u-ng khi khát, hay nHm xu-ng
ng6 khi m+t m5i, hành %7ng giao h4p %'a %)n m7t h8u qu9 dài lâu và
nghiêm tr(ng: %ó là sC th, thai và sanh con. Cho nên tr@2c khi tho; mãn
tình d,c, ng@?i nam cDng nh@ ng@?i n$ %.u c1n hi!u rõ nh$ng gì hành %>ng
này có th! %@a %7n, và bi7t chu<n b8 tr@2c %! tránh nh$ng h)u qu; ngoài ý
mu-n và có khi gây tai h#i %7n su-t cu>c %?i c6a chính mình, cu>c %?i c6a
ng@?i b#n tình và %9a con do mình t#o ra.
Sau khi hi!u rõ nh$ng nhu c1u tình d,c c6a chính mình, B#n có th! bi7t cách
thích 9ng v2i nh$ng %òi h5i c6a c' th! và ki!m soát %@:c hành %>ng tình
d,c c6a B#n, h1u tránh v/p ph;i nh$ng lIi l1m tai h#i cho b;n thân và cho
ng@?i khác.
Chúng tôi biên so#n quy!n sách này v2i nh$ng kinh nghi+m thu th)p trong
khi gi;i %áp nh$ng câu h5i c6a thính gi; và %>c gi; tr4 c6a "Ch@'ng trình
V/n Jáp SKNG KHLE". B#n có th! tìm th/y ( %ây gi;i %áp cho h1u h7t
mAi thEc mEc c6a B#n v. tình d,c.
B,n hãy nhìn qua bIng M#c L#c
7E bi-t nh6ng 7i/u 7%&c nói 7-n trong sách.
Nh6ng ch6 có d(u * 7%&c giIi thích thêm 4 ph0n cu9i.
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1
Tu#i d$y thì (Puberty)
Tu!i d2y thì là lúc c' th! và tâm tánh %9a tr4 thay %&i %! tr( thành ng@?i
l2n.

a
Tu#i d$y thì % ng&'i N(
M tr4 gái, tu&i d)y thì th@?ng bEt %1u tF 9 %7n 13 tu&i. Thay %&i %1u tiên là
hai vú. Hai vú bEt %1u nhô lên, và trong lúc %1u có th! h'i %au nh9c và
không l2n %Nng %.u, nh@ng sau vài nGm hai vú th@?ng l2n bHng nhau. Lông
cDng bEt %1u mAc ( gi$a hai háng, d@2i nách và ( hai -ng chân. C#o lông
không c1n thi7t, nh@ng n7u B#n mu-n c#o thì nên dùng xà bông và dao c#o
riêng, không nên dùng dao c#o c6a ng@?i khác. Hai háng, eo, mông tF tF
thay %&i thành hình th! c6a m>t thi7u n$. Da ti7t ch/t nh?n và ra nhi.u mN
hôi h'n, và mOt th@?ng n&i m,n. B#n nên tEm rPa hHng ngày và gi$ da mOt
%@:c s#ch %! tránh m,n b8 nhi*m trùng. N7u m,n mAc nhi.u, b#n nên t@ v/n
m>t bác sQ %! b2t m,n và sGn sóc da mOt %! tránh b8 thRo.
Tu&i d)y thì cDng là lúc tr4 gái bEt %1u có kinh nguy3t. Khi tr4 gái bEt %1u
có kinh thì có th! th, thai (t9c là có con). Jây là %i.u các thi7u n$ c1n hi!u
rõ.
Trong th?i kS d)y thì, hai bu;ng trAng* trong b,ng thi7u n$ hHng tháng
cho r,ng ra trAng*. N7u tr9ng* này gOp tinh trùng c6a m>t ng@?i nam sau
khi quan h+ tình d,c thì s" tr( thành m>t phôi thai* và ng@?i thi7u n$ th,
thai. Phôi thai* s" phát tri!n trong lòng tP cung* và tr( thành thai nhi*.
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Trong chu kS kinh nguy+t, lòng tP cung* dày lên và có nhi.u m#ch máu %!
chu<n b8 nuôi d@Tng phôi thai*. N7u thi7u n$ không th, thai thì nh$ng thay
%&i trong lòng tP cung* này không c1n thi7t n$a và %@:c bài ti7t ra kh5i âm
h>*( hình th9c ch;y máu, t9c hành kinh. Trong lúc có kinh, thi7u n$ nên
dùng nh$ng mi7ng bGng %! thEm máu kinh, và gi$ cho qu1n kh5i b8 dáy
máu, %Nng th?i gi$ v+ sinh vùng âm h>. Th?i gian kinh nguy+t th@?ng kéo
dài tF 3 %7n 7 ngày. Chu k? kinh nguy3t (th?i gian gi$a hai kS có kinh) có
th! tF 3 %7n 6 tu1n và có th! dài ngEn không %.u.
Trong th?i gian có kinh, thi7u n$ có th! có nh$ng tri+u ch9ng nh@ %au b,ng,
b,ng %1y h'i, hai vú h'i %au hoOc s@ng lên, nh9c %1u, d* gi)n dIi, bCc b>i,
buNn chán.
Trong m>t s- tr@?ng h:p nh@ %au -m, tinh th1n b8 cGng thUng, v)n %>ng quá
%>, thi7u n$ có th! không có kinh trong m>t, hai tháng rNi có tr( l#i. M(t
kinh cDng có th! là do th, thai sau khi quan h+ tình d,c.
N7u
• kinh nguy+t kéo dài quá 10 ngày, hoOc
• máu ra quá nhi.u, hoOc
• còn b8 %au b,ng h'n 2 ngày sau khi bEt %1u có kinh, hoOc
• b8 ch;y máu gi$a hai kS kinh nguy+t,
thì B#n nên %7n bác sQ %! %@:c ch<n %oán và %i.u tr8.
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b
Tu#i d$y thì % ng&'i Nam
Tu&i d)y thì ( tr4 trai th@?ng bEt %1u vào kho9ng 10-16 tu.i, t9c tr* h'n so
v2i tr4 gái. Thân th! bEt %1u cao l2n h'n. GiAng nói c6a con trai ( tu&i d)y
thì b8 thay %&i (b! ti7ng), nh@ng sau m>t th?i gian thì tr( thành bình th@?ng
( m9c tr1m. Lông bEt %1u mAc ( d@2i nách, ( chân, tay, và ( phía trên
d%'ng v2t*. Râu cDng bEt %1u mAc ( môi và cHm. N7u mu-n c#o râu thì nên
dùng xà bông và dao c#o riêng, không nên dùng dao c#o c6a ng@?i khác. Da
ti7t ch/t nh?n và ra nhi.u mN hôi h'n và mOt th@?ng n&i m,n. B#n nên tEm
rPa hHng ngày và gi$ da mOt %@:c s#ch %! tránh m,n b8 nhi*m trùng. N7u
m,n mAc nhi.u, b#n nên t@ v/n m>t bác sQ %! b2t m,n và sGn sóc da mOt %!
tránh b8 thRo.
Trong tu&i d)y thì, d@'ng v)t* và tinh hoàn (hòn dái) tGng kích th@2c. Tr4
trai th@?ng mu-n bi7t d@'ng v)t* c6a mình có to và dài bHng các b#n không.
B#n nên bi7t rHng kích th@2c c6a d@'ng v)t* không bi!u hi+n s9c kh5e tình
d,c c6a ng@?i %àn ông và cDng không có ;nh h@(ng gì trên sC sanh con, cho
nên B#n không nên quan tâm v. kích th@2c d@'ng v)t* c6a mình. D@'ng
v)t* có th! tC nhiên c%'ng cAng, và ban %êm có th! tC nhiên xu(t tinh*,
t9c tinh dDch* %@:c xu/t phát ra ngoài %1u d@'ng v)t. Xu/t tinh trong lúc
ng6 %@:c gAi là m8ng tinh*. Jây là m>t hi+n t@:ng bình th@?ng ( tu&i d)y
thì, sau m>t th?i gian thì h7t. Tinh dDch* là m>t ch/t l5ng do tinh hoàn và
các tuy-n sinh d#c ti7t ra, trong tinh d8ch* có tinh trùng. Tinh trùng là
nh$ng t7 bào c6a ng@?i nam, khi h:p v2i trAng* c6a ng@?i n$ s" thành
phôi thai* và tr( thành m>t %9a bé.
TF lúc tu&i d)y thì, n7u ng@?i con trai có quan h+ tình d,c thì có th! làm cho
ng@?i con gái th, thai, t9c sanh con, và ng@?i nam là cha c6a %9a bé.
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c
Thay )#i tánh tình trong tu#i d$y thì
Thêm vào nh$ng thay %&i trong c' th!, trai hay gái ( tu&i d)y thì cDng tr;i
qua nh$ng thay %&i v. c;m nghQ. Các thi7u niên nhi.u khi c;m th/y tay chân
mình v,ng v., và d* h?n gi)n khi có ng@?i trêu chAc vì nh$ng thay %&i trong
c' th! mình. HA cDng bEt %1u %! ý %7n ng@?i khác phái và có ham mu-n
tình d,c.
Quy!t "#nh có quan h$ tình d%c hay không khi ch@a có v:, có chNng
là m>t trong nh$ng quy7t %8nh quan trAng nh/t trong %?i ng@?i. Ngày nay,
phim ;nh, sách báo, l-i s-ng c6a nh$ng tài tP, b#n bè trang l9a, v.v. là
nh$ng thúc %<y r/t m#nh khi7n các thi7u niên ( tu&i d)y thì nghQ rHng quan
h+ tình d,c là %i.u nên làm và ph;i làm. Vì %ây là m>t vi+c làm có th! %@a
%7n nhi.u h+ l,y quan trAng, ;nh h@(ng %7n su-t cu>c %?i, nên trai hay gái (
tu&i d)y thì %.u c1n tìm hi!u rõ vi+c này và suy nghQ chín chEn tr@2c khi
quy7t %8nh có quan h+ tình d,c hay không. B#n c1n hi!u quan h+ tình d,c là
gì, và quan h+ tình d,c %@a %7n nh$ng h)u qu; gì. B#n không nên ng1n ng#i
h5i nh$ng ng@?i l2n tu&i trong gia %ình %! %@:c gi;ng gi;i rõ ràng h'n. B#n
không nên %! nh$ng áp lCc c6a b#n bè hay nh$ng thúc d,c c6a nhu c1u tình
d,c c6a mình khi7n B#n quan h+ tình d,c khi b#n ch@a s=n sàng %;m nh)n
nh$ng h)u qu; c6a vi+c làm này, t9c b&n ph)n nuôi d@Tng m>t %9a con.
B#n c1n hi!u rHng quan h+ tình d,c không chB là m>t hành %>ng nh/t th?i,
xong rNi thôi, nh@ng là m>t vi+c làm h+ trAng, vì mIi khi quan h+ tình d,c,
ng@?i con trai có th! gây cho ng@?i con gái th, thai, và ng@?i con trai là
cha, và ng@?i con gái là mR c6a thai nhi*. Cho nên các thanh niên nam, n$
c1n s=n sàng %;m nh)n trách nhi+m làm cha, làm mR tr@2c khi nghQ %7n vi+c
th5a mãn nh$ng %òi h5i tình d,c c6a mình.
N7u B#n quy7t %8nh có quan h+ tình d,c thì nên dùng nh$ng ph@'ng pháp
h$u hi+u %" ng:a thai và tránh lây nhi1m b&nh do quan h& tình d-c.
Tu&i d)y thì là th?i kS c' th! và tinh th1n phát tri!n m#nh. Các b#n thi7u
niên ( trong l9a tu&i này không nên luôn nghQ %7n chuy+n tình d,c, mà nên
%! tâm hAc h5i, rèn luy+n thân th!, t)p thói quen t-t, xây dCng cho t@'ng lai,
%! có m>t %?i s-ng phong phú, lành m#nh và góp ph1n vào vi+c phát tri!n xã
h>i, qu-c gia.
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2
B* ph$n sinh d+c
a
B* ph$n sinh d+c nam
B> ph)n sinh d,c c6a ng@?i nam gNm có:
- Tinh Hoàn (hòn dái/testicle) ( trong bìu dái (scrotum).
- Mào Tinh Hoàn*
- *ng dJn tinh (spermatic cord)
- Tuy-n Ti/n li3t* (nhi7p h> tuy7n, prostate)
- Tuy-n hành ni3u 7,o (bulbo-urethral gland)
- Túi tinh (seminal vesicle)
- D%'ng v2t*
Kng d0n tinh, tuy7n ti.n li+t, tuy7n hành ni+u %#o và túi tinh nHm phía
trong b,ng nên không th/y ( bên ngoài.
Tinh hoàn là n'i s;n xu/t tinh d8ch*, t9c ch/t l5ng ch9a tinh trùng.
Tinh trùng là nh$ng t7 bào gi2i tính nam. Nh$ng tinh trùng này khi k7t h:p
v2i tr9ng* c6a ng@?i n$ s" thành t7 bào phôi thai* %1u tiên. Tinh d8ch* theo
-ng d0n tinh (mIi bên m>t -ng) ch;y vào ni+u %#o ( trong d@'ng v)t* và x8t
ra bên ngoài khi xu/t tinh*.
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B8 ph2n sinh d#c Nam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bàng quang
X@'ng ch)u
D@'ng v)t
Thân d@'ng v)t
J1u d@'ng v)t
Da bao qui %1u
Mi+ng ni+u %#o
(Ru>t già)
(Ru>t thUng)

10. Túi tinh
11. Kng xu/t tinh
12. Tuy7n Ti.n li+t
13. Tuy7n Hành-Ni+u %#o
14. (H)u môn)
15. Kng d0n tinh
16. Mào tinh hoàn
17. Tinh hoàn
18. Bìu dái

13

Tu!i Tr" và Tình D#c

b
B* ph$n sinh d+c n(
C' quan sinh d,c ph, n$ gNm có:
• Hai bu;ng trAng*
• Hai 9ng dJn trAng*
• T@ cung*
• Âm 7,o*
• Âm h8*
MIi bu;ng trAng* n-i li.n v2i tP cung* bHng 9ng dJn trAng*. T@ cung*
thay %&i theo chu kS kinh nguy+t và là n'i nuôi d@Tng thai nhi*.
Hai buNng tr9ng, hai -ng d0n tr9ng, tP cung và âm %#o ( trong b,ng d@2i,
nên chB có âm h> m2i th/y ( bên ngoài. Âm h> là ngõ %@a vào âm %#o, và có
hai mép ( mIi bên, mép l1n* ( phía ngoài và mép nhB* ( phía trong, và
sau mép nh5 ( %1u âm %#o là màng trinh*.
BEt %1u tF tu&i d)y thì, buNng tr9ng* hHng tháng vào gi$a chu k? kinh
nguy3t cho r2t ra m>t cái tr9ng*. Tr9ng* này theo -ng d0n tr9ng* %i vào t@
cung*. Khi tinh d8ch* c6a ng@?i nam %@:c %@a vào âm %#o* c6a ng@?i n$,
tinh trùng s" b'i %! gOp trAng*. N7u %@:c k7t h:p v2i tinh trùng c6a ng@?i
nam, tr9ng* s" tC %>ng bám vào thành tP cung* và tr( thành phôi thai*, t9c
là ng@?i n$ th, thai.
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B8 ph2n sinh d#c N6
1.
2.
3.
4.
5.

Âm %#o
TP cung
Kng d0n tr9ng
BuNng tr9ng
C& tP cung
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3
Sinh lý tình d+c
Nh$ng b#n tr4 ( tu&i d)y thì c1n hi!u rõ nh$ng thay %&i sinh lý trong c' th!
c6a mình khi7n mình bEt %1u có nh$ng %òi h5i tình d,c, và bi7t làm th7 nào
ki!m soát nh$ng %òi h5i tình d,c, h1u tránh b8 nhi*m b+nh và gây th, thai
ngoài ý mu-n.
Quan h+ tình d,c là sC ti7p xúc gi$a hai ng@?i tình. Nh$ng ch$ “quan h&
tình d-c” th@?ng %@:c dùng %! chB sC ti7p xúc th! xác gi$a hai ng@?i nam
và n$, và %Oc bi+t vi+c giao h:p, t9c vi+c %út d@'ng v)t* vào âm h>*, %@a
%7n vi+c ng@?i nam xu/t tinh* trong âm h>* ng@?i n$, khi7n cho ng@?i n$
th, thai. Tuy nhiên, trong quan h+ tình d,c không nh$ng chB có ti7p xúc th!
xác mà còn có nh$ng tình c;m th@'ng yêu, l@u luy7n gi$a hai ng@?i nam,
n$, và chính nh+ng tình c9m %8m %à, th'5ng yêu và tinh th;n tôn tr(ng
l<n nhau, ch3 không ph9i quan h& tình d-c th" xác, m3i là %i*u gi+ v+ng
m=i liên h& dài lâu gi+a hai ng'>i tình. Vi+c quan h+ tình d,c th! xác
không ph;i là bHng ch9ng c6a tình yêu, mà %ó chB là vi+c th5a mãn nh/t th?i
m>t %òi h5i sinh lý. Khi hai ng@?i nam, n$ %ã thành hôn thì quan h+ tình d,c
%@a %7n vi+c sanh con và s" k7t chOt m-i liên h+ gi$a hai v: chNng.
Khi thi7u niên nam, n$ quen bi7t nhau, hoOc có khi chB m2i trông th/y nhau,
thì có th! n;y sinh nh$ng tình c;m và nh$ng ph;n 9ng sinh lý trong c' th!
khi7n hA mu-n g1n gDi nhau. Khi %ã g1n l#i nhau thì hA mu-n s? mó, hôn hít
nhau. Nh@ th7 là hA %ã bEt %1u quan h+ tình d,c. Nh$ng %,ng ch#m da th8t,
hôn hít %ó kích thích thêm c' th! hA, khi7n hA mu-n thCc hi+n hành %>ng
giao h&p*, t9c vi+c ng@?i nam %út d@'ng v)t* vào âm %#o* ng@?i n$, và
sau m>t lúc cA sát d@'ng v)t* trong âm h>*, ng@?i nam xu/t tinh*. Xu/t
tinh* là vi+c tinh d8ch* x8t tF %1u d@'ng v)t* ra bên ngoài. N7u ng@?i nam
xu/t tinh* vào âm %#o* ng@?i n$ thì ng@?i n$ có th! th, thai. Mu-n tránh
th, thai thì ng@?i nam c1n trùm m>t bao cao su* quanh d@'ng v)t* %! tinh
d8ch* không vào %@:c âm h>* ng@?i n$.
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4
Nh(ng ham mu,n tình d+c
(Sexual desires)
Khi vào l9a tu&i d)y thì, d@2i sC ;nh h@(ng c6a kích-thích-t- (còn gAi
là n>i-ti7t-t-, hormone), thân th! ng@?i nam và n$ thay %&i r/t nhi.u. Khác
v2i thân th! tr4 em, sC khác bi+t v. ngo#i hình nam n$ bEt %1u xu/t hi+n rõ
r+t h'n. M ng@?i nam thì giAng nói tr1m %i, râu và lông mAc trên c' th!, bEp
th8t và chi.u cao phát tri!n. M ng@?i n$ thì cOp vú bEt %1u nhô ra, x@'ng
ch)u phát tri!n chi.u ngang t#o ra %ôi eo thon th; và cô thi7u n$ bEt %1u có
kinh nguy+t.
Ngoài sC phát tri!n v. th! xác, n>i-ti7t-t- gi2i tính (sex hormone) ti7t
ra nhi.u ? l9a tu&i d)y thì làm cho ng@?i thanh niên, thi7u n$ có nh$ng c;m
giác r#o rCc trong c' th!. HA bEt %1u chú ý %7n thân th! mình nhi.u h'n và
có nh$ng thích thú hay kích thích tình d,c khi nhìn thân th! ng@?i khác
phái. Ng@?i khác phái lúc bé th' chB là m>t ng@?i b#n bây gi? có th! tr(
thành %-i t@:ng c6a ham mu-n. SC vô tình %,ng ch#m thân th! ng@?i khác
phái t#o nên c;m giác tình d,c thích thú và có th! làm cho %9a tr4 v8 thành
niên (t9c ch@a %7n 21 tu&i) %5 mOt b-i r-i.
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Ham mu9n tình d#c 4 phái nam th@?ng nghiêng v. vóc dáng c' th!
h'n là tánh tình c6a ng@?i con gái. Nh$ng c)u con trai ( tu&i d)y thì thích
nhìn thân th! ng@?i con gái. Khi nhìn nh$ng b> ph)n nh@ ngCc và mông
ng@?i con gái, c)u con trai c;m th/y kích thích v. tình d,c. Khi nhìn c' th!
ph, n$, ng@?i con trai v2i lòng kích d,c thích t@(ng t@:ng c' th! h/p d0n
tr1n truNng c6a ng@?i con gái lúc không có m;nh áo qu1n che thân. Ngoài ra
thanh niên vào l9a tu&i này thích nhìn nh$ng b9c ;nh ph, n$ khiêu dâm và
có ;o t@(ng chi7m %o#t c' th! ng@?i ph, n$ %ó. Ð-i v2i ng@?i con trai, tình
yêu th@?ng %Nng nghQa v2i tình d,c.
Ham mu9n tình d#c 4 phái n6 khác h'n. Ng@?i thi7u n$ d)y thì hay
m>ng m' m>t ng@?i yêu th@'ng m7n mình, b;o v+ mình và ( v2i mình su-t
%?i. Ng@?i thi7u n$ khi nhìn ng@?i khác phái thì thích nhìn %ôi mEt, n, c@?i,
vóc dáng cao ráo c6a ng@?i con trai h'n là chú tâm vào vùng quanh b> ph)n
sinh d,c. Ham mu-n ( ng@?i con gái d)y thì nghiêng v. tình c;m nhi.u h'n.
Ngay c; khi t@(ng t@:ng ng@?i thanh niên ôm hôn mình thì hA ph;i t@(ng
t@:ng tình yêu %7n tr@2c n, hôn. Ng@?i ph, n$ d)y thì không th! b8 kích
thích tình d,c v2i ý nghQ %,ng ch#m xác thân mà không có tình yêu. Thân
th! b8 %,ng ch#m b(i ng@?i nam mà hA không quen bi7t làm hA s: hãi nhi.u
h'n là thích thú.
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5
Quan h" tình d+c (Sexual relations)
M nh$ng xã h>i tân ti7n quan h+ tình d,c x;y ra s2m b(i ;nh h@(ng
c6a sách báo và phim ;nh. Khi có internet, vi+c xem hình ;nh khiêu dâm có
th! thCc hi+n d* dàng, không c1n ph;i ra ti+m sách hay %7n r#p chi7u phim.
Thông th@?ng nh$ng phim ;nh trên chB h@2ng v. sC th5a mãn xác th8t ch2
không có giáo d,c ng@?i xem v. luân lý, cách ngFa thai hay cách tránh lây
b8nh truy.n nhi*m. V/n %. thi7u giáo d,c trên gây ra r/t nhi.u th;m k8ch
trên th7 gi2i nh@ ng@?i thi7u n$ ph;i %@'ng %1u v2i nh$ng v/n %. mà hA
không l@?ng %@:c nh@ b8nh nhi*m trùng b> ph)n sinh d,c gây ra hi7m
mu>n, b8 lây b8nh HIV-AIDS (SIDA), có thai ngoài ý mu-n, ph;i phá thai và
ph;i ch8u ;nh h@(ng tâm lý không t-t v. vi+c phá thai. Ðôi khi phá thai gây
nhi*m trùng nguy hi!m %7n tính m#ng.
M>t s- %ông ph, n$ b8 d0n dEt %7n quan h+ tình d,c ngoài ý mu-n hA.
Thí d, nh@ trong bu&i ti+c nh;y nhót hA b8 ph,c r@:u cho say hoOc u-ng
ph;i nh$ng ch/t kích thích làm hA m/t tC ch6. M>t s- ng@?i khác do áp lCc
b#n bè, mu-n mình cDng thành “ng@?i l2n” nh@ b#n bè mình mà có quan h+
tình d,c lúc hA ch@a th)t sC chu<n b8 cho vi+c %ó. Có nhi.u thi7u n$ trao
mình trong m-i tình %1u vì hA th)t sC yêu ng@?i con trai và hy vAng mình
%@:c yêu th@'ng nhi.u h'n sau l1n trao thân %ó. Tuy nhiên, m>t s- %ông b8
th/t vAng nOng n. vì ng@?i con trai lúc ch@a %@:c thì th. non hRn bi!n và
sau cái l1n %Oc bi+t %ó, %a s- nh$ng anh chàng vào l9a tu&i %ôi m@'i ch@a
chu<n b8 cho m>t cu>c s-ng trách nhi+m làm chNng. Tình yêu vì th7 mà tan
vT nhanh.
M ph, n$, quan h+ tình d,c s2m d* %@a %7n nh$ng c'n th/t tình tr1m
trAng khi ng@?i thanh niên “qu/t ngCa truy phong”, %! l#i cô gái m>t mình
v2i c;m giác nh@ k4 b8 g#t m/t cái quý giá nh/t %?i mình. Hoàn c;nh này có
th! %@a %7n tC v)n trong c'n tuy+t vAng hay d0n %7n b8nh tr1m c;m. Tri+u
ch9ng c6a b8nh này là ng@?i con gái c;m th/y chán ch@?ng cu>c s-ng, hay
cau có, mang mOc c;m mình làm vi+c gì sai trái, m/t tC tin, có nhi.u %êm
m/t ng6, %1u óc suy nghQ v2 v<n. Nhi.u cô mu-n tr-n tránh c;m giác này
trong r@:u chè hay bám víu vào nh$ng cu>c tình và quan h+ không có ngày
mai. HA vô tình %i vào con %@?ng tình yêu v)t ch/t mà m/t c' h>i có m>t
cu>c s-ng tình c;m lành m#nh.
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6
Tình Yêu và Th-t Tình
Tr@2c khi nói %7n th/t tình, ta nên tìm hi!u v. tình yêu nói chung.
Lúc còn nh5 khi ch@a có phân bi+t gi2i tính thì c;m nh)n tình yêu %1u
%?i ( %9a tr4 là tình th@'ng c6a cha mR. Quan h+ th@'ng yêu c6a cha mR
%óng m>t vai trò h7t s9c quan trAng trong cu>c s-ng tâm lý c6a %9a tr4, làm
g@'ng m0u %1u tiên cho nh$ng quan h+ tình yêu sau này. Ði.u mà %9a tr4
c1n nh9t là c;m giác an tâm. C;m giác này chB có khi hai cái r@?ng c>t mà
nó n@'ng tCa (cha, mR) s-ng hài hòa và th@'ng yêu l0n nhau. Khi cha mR cãi
vã nhau tr@2c mOt %9a tr4, t5 ra là hA không hòa h:p v2i nhau, thì vô tình hA
phá vT cái c;m giác an tâm trong con mình. Chính vì th7 tình yêu, ch2
không ph;i tình d,c, là n.n t;ng h#nh phúc gia %ình.
M-i tình %1u là m>t m-i tình h7t s9c quan trAng trong cu>c s-ng tình
c;m c6a con ng@?i. M-i tình này cDng là m-i tình l:i h#i nh9t có th! gây ra
nh$ng c'n tuy+t vAng %7n nIi ng@?i thanh niên thi7u n$ th/t tình có ý %8nh
tC tP. Khi yêu l1n %1u, tình yêu %ó r/t mãnh li+t. Ng@?i thanh niên thi7u n$
ch@a có kinh nghi+m %?i nên h7t s9c %am mê trong m-i tình %1u %?i này. HA
cho nhau t/t c;, hA hy vAng s-ng bên nhau su-t %?i, hA yêu nhau bHng t/t c;
nhi+t tình c6a trái tim m2i l2n, b/t k! nh$ng %òi h5i c6a th7 gi2i thCc t7
chung quanh hA.
BuNn thay, %a s- m-i tình %1u không tr( thành m-i tình muôn thu(.
HA t@(ng hi!u nhau nh@ng th)t sC hA không hi!u nhau. HA có cái ;o t@(ng
là ng@?i kia s-ng trong tâm hNn hA và hi!u hA nh@ chính mình hi!u mình
v)y. Chính cái hy vAng và mong %:i ng@?i kia %áp 9ng nh$ng %òi h5i tình
c;m không nói ra c6a mình làm tình yêu d* tan vT. Nh$ng c'n h?n gi)n, cãi
vã s" x;y ra. Hy vAng nhi.u %em %7n th/t vAng nhi.u. Ng@?i ta có ý mu-n
tC tP, vì khi m/t tình yêu %ó thì k4 th/t tình lâm vào tr#ng thái tuy+t vAng
tr1m trAng. Ng@?i th/t tình có c;m t@(ng nh@ b8 t@2c %o#t cái th7 gi2i êm
%.m h#nh phúc.
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Tâm tr#ng th/t tình có nhi.u tri+u ch9ng c6a cGn b8nh tr1m c;m và ám
;nh. Ng@?i th/t tình 6 rD buNn bã, m/t h7t thích thú trong cu>c s-ng, ng@?i
th? th0n hay lo ra, nh9c %1u hay %au nh9c mình m<y, m/t Gn, m/t ng6,
ng@?i b9t r9t hay cau có, %1u óc bi quan, thi7u tC tin, có ý nghQ tuy+t vAng.
HA có th! b5 bê vi+c hAc hay vi+c làm, nHm co ro trong phòng, c;m th/y
không có ai có th! giúp thoát %@:c tâm tr#ng buNn bã này. Ng@?i th/t tình
còn có nh$ng suy nghQ nh2 nhung ng@?i yêu %ã b5 mình, hA mu-n %u&i
chúng %i mà chúng c9 l<n qu<n trong %1u hoài nh@ m>t lo#i ám ;nh. Nh$ng
ám ;nh này th@?ng x;y ra bu&i t-i làm hA m/t ng6.
Th?i x@a có nh$ng ng@?i th/t tình m/t Gn, m/t u-ng cho %7n ch7t vì
c' th! y7u d1n. Ngày nay, b8nh th/t tình có th! ch$a tr8 %@:c thành công n7u
%@:c %i.u tr8 s2m. Ng@?i th/t tình có th! %@:c tr8 bHng khoa tâm lý tr8 li+u
hI tr: giúp ng@?i %ó c;m th/y %T cô %'n và tìm %@:c ni.m hy vAng m2i.
Ngoài ra còn có khoa tâm lý tr8 li+u %i.u chBnh nh)n th9c và hành vi
(cognitive behavioral therapy), chuyên tr8 nh$ng t@ t@(ng chán ch@?ng bi
quan, giúp ng@?i th/t tình có nh)n xét trung thCc và ho#t %>ng bình th@?ng
tr( l#i. N7u không có ph@'ng ti+n tr8 li+u bHng tâm lý, ng@?i th/t tình có th!
gia nh)p các %oàn th! tôn giáo %! c;m th/y v'i b2t ph1n nào sC cô %'n.
N7u b8nh nOng ;nh h@(ng %7n Gn và ng6, ;nh h@(ng %7n vi+c hAc
hành hay công Gn vi+c làm, thì ng@?i %ó có th! u-ng nh$ng lo#i thu-c an
th1n tr: gi/c ng6 hay lo#i thu-c tr8 b8nh tr1m c;m và ám ;nh trong th?i gian
ngEn h#n. B8nh th/t tình gi-ng nh@ b8nh tr1m c;m có th! d0n %7n nguy c' tC
tP khi không %@:c phát giác và %i.u tr8. Cho nên %i.u tr8 tâm tr#ng th/t tình
là m>t %i.u r/t c1n thi7t. Khi b8nh nOng, cách %i.u tr8 t-t nh9t là k7t h:p tâm
lý tr8 li+u và thu-c men. Thu-c an th1n giúp ng@?i th/t tình mau bình ph,c
h'n và tâm lý tr8 li+u giúp %T hA nhìn ra nh$ng nguyên nhân tâm lý gây tr,c
trOc trong quan h+ tình yêu. HA s" hAc h5i %@:c nh$ng cách giao ti7p tránh
xung %>t làm quan h+ tình yêu v$ng chEc h'n.
Nói tóm l#i “b8nh” th/t tình là m>t b8nh có th! tr8 %@:c và ng@?i th/t
tình nên %7n chuyên viên tâm lý %! %@:c tr8 li+u cho %úng m9c. SC tr8 li+u là
m>t cánh cPa m(, %@a %7n hy vAng và h#nh phúc t@'ng lai. N7u không, hA
s" có thái %> bi quan, thi7u tC tin và không tin ng@?i khác, có th! ;nh h@(ng
%7n nh$ng m-i tình sau. Chính vì th7, hA c1n có sC h@2ng d0n và giúp %T
c6a chuyên viên tâm lý m2i nh)n ra và v@:t qua %@:c nh$ng <n khu/t c6a
tâm hNn %! có m>t cu>c s-ng h#nh phúc.
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Th. Dâm (Masturbation)
Th6 dâm có nghQa là dùng tay tC t#o cho mình kích thích và khoái l#c
tình d,c khi ch@a có b#n tình.
Vào tu&i d)y thì trên c' th! n<y sinh ra nh$ng vùng nh)y c;m sinh lý
gAi là vùng kích d#c* (erogenous zones). Khi vô tình %,ng vào %ó thì ng@?i
thanh niên, thi7u n$ c;m nh)n %@:c khoái l#c c6a tình d,c. Thông th@?ng là
vùng quanh vú, mông và %ùi và còn có nhi.u vùng ph,, có th! khác nhau
theo tFng ng@?i nh@ c&, vành tai, bàn chân, ngón tay hay ngón chân.
Khi vô tình %,ng ch#m vào nh$ng vùng %ó, nh@ trong lúc t/m chUng
h#n, thì nó t#o ra cái ph;n x# tình d,c, t#o sC cGng thUng trong c' th!. Ng@?i
thanh niên, thi7u n$ dùng tay s? mó b> ph)n sinh d,c và tC phát hi+n ra cách
th6 dâm. M8ng tinh*, xu/t tinh* vào bu&i t-i lúc ng6, và ph;n x# tC nhiên
c6a d@'ng v)t* c@'ng lên vào bu&i sáng d* làm c)u thanh niên chú ý vào b>
phân sinh d,c và thP th6 dâm. Thông th@?ng th6 dâm %7n v2i phái n$ tr*
h'n so v2i nam gi2i. M>t s- bi7t th6 dâm qua trao %&i v2i b#n bè hay %Ac
sách báo.
Ða s- thanh niên th6 dâm %ang lúc nhìn xem hình ;nh hay phim ;nh
khiêu dâm v2i ;o t@(ng mình làm tình v2i tài tP hay ng@?i m0u trong sách
hay phim. Phim càng trEng tr:n l> li*u v2i c;nh làm tình thì l#i càng t#o sC
kích thích tình d,c cho phái nam. Các cô thi7u n$ thì thích th6 dâm sau khi
xem phim lãng m#n và t@(ng t@:ng nam tài tP nh@ m>t chàng hoàng tP %Rp
trai yêu mình và làm tình v2i mình. M>t s- ph, n$ không b8 kích thích tình
d,c khi xem lo#i phim kích d,c v2i c;nh làm tình trEng tr:n và m#nh b#o,
ng@:c l#i hA c;m th/y ghê t(m. Nh$ng màn hôn hít, nâng niu, và l?i thì
th1m yêu %@'ng d@2i ánh %èn m? ;o t#o sC h@ng ph/n nhi.u h'n cho ph,
n$.
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M>t s- thanh niên, thi7u n$ c;m th/y h& thRn x/u h& sau khi th6 dâm
vì có c;m giác làm m>t vi+c sai trái. C;m giác này có th! do tôn giáo, xã h>i
hay giáo d,c gia %ình khEc khe mà sanh ra. Nói chung, các nhà giáo d,c
không mu-n tu&i tr4 b8 lôi cu-n vào v/n %. sinh lý quá s2m lúc mà tình c;m
%9a tr4 v8 thành niên ch@a %6 chín chEn %! có nh$ng quy7t %8nh %úng và có
m>t cu>c s-ng có trách nhi+m. Có l" vì th7 trong dân gian có tin %Nn rHng
th6 dâm nhi.u s" m/t trí nh2 hay mai sau sinh con t)t nguy.n.
M>t s- thanh thi7u niên c;m th/y cô %'n sau th6 dâm và vì th7 mà
cu>c s-ng hA có th! xoay quanh vi+c tìm b#n tình và th5a mãn sinh lý. Vi+c
hAc hành và tham gia vào công vi+c hAc %@?ng hay xã h>i có th! b8 sa sút.
Ngoài ra th6 dâm quá %> d0n %7n sC %òi h5i h@(ng th, ích kV c6a c' th! và
coi nhR tình yêu trao %&i.
SC cGng thUng c6a th! xác có th! gi;i quy7t bHng t)p th! d,c, th! thao,
t)p v5, thay vì th6 dâm. Th6 dâm th@?ng x;y ra ( gi2i tr4 ( thành th8 nhi.u
h'n thôn quê vì ( thành th8 lao %>ng chân tay thì ít mà phim ;nh, sách báo
v2i nh$ng hình ;nh khêu g:i thì nhi.u, t#o ra nhi.u cGng thUng sinh lý.
Ngoài ra, thi7u n$ thành ph- bi7t ch@ng di+n, Gn mOc h( hang theo th?i
trang nên vô tình khêu g:i d#c tính (libido) ( phái nam.
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/0ng tình luy1n ái (Homosexuality)
Hi+n nay ch@a ai bi7t %@:c nguyên nhân c6a %Nng tình luy7n ái. Có
nhi.u gi; thuy7t %@a ra là có th! ng@?i cha hay mR quá khEc khe trong vi+c
ch/p nh)n sinh lý và nói x/u ng@?i khác phái nên %9a tr4 %âm ra thích ng@?i
cùng phái. Có gi; thuy7t khác là lúc m2i l2n khi ch@a có c' h>i tìm %@:c
b#n tình thì ng@?i con trai hay con gái làm tình v2i ng@?i cùng phái và sau
%ó l#i thích ng@?i cùng phái h'n là khác phái. Gi; thuy7t khác cho rHng có
th! b> não có gì b/t th@?ng khi7n bi7n ng@?i cùng phái thay vì ng@?i khác
phái thành %-i t@:ng tình d,c. CDng có th! là %Nng tình luy7n ái là m>t hi+n
t@:ng có nhi.u nguyên nhân khác nhau.
Ði!m chung c6a nh$ng ng@?i b8 %Nng tình luy7n ái là hA không có
kích thích tình d,c khi nhìn thân th! ng@?i khác phái. Nh@ng khi nhìn hay
%,ng ch#m thân th! ng@?i cùng phái thì hA c;m th/y r#o rCc. HA c;m th/y
yêu ng@?i cùng phái nh@ %a s- nam, n$ khác yêu ng@?i khác phái. Nh$ng
ng@?i này th@?ng gOp ph;i r/t nhi.u rEc r-i v. tình c;m vì xã h>i và tôn giáo
(thí d,: Kitô giáo) không ch/p nh)n %Nng tình luy7n ái.
Nhi.u nGm tr@2c, tâm lý hAc cho rHng %Nng tình luy7n ái là m>t cGn
b8nh tâm th1n c1n %@:c ch$a tr8. Tâm lý hAc hi+n %#i xem %Nng tình luy7n ái
nh@ m>t s( thích tình d,c c6a m>t thi!u s-. Ðó là sC s( thích cá nhân ch2
không ph;i là cGn b8nh tâm th1n c1n ch$a tr8. Tuy nhiên các bác sQ khuyên
nh$ng cOp nam %Nng tình luy7n ái nên dùng bao cao su* trong lúc làm tình
%! tránh lây b8nh HIV/AIDS (SIDA).
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Trinh ti1t (Virginity)
Nghiên c9u cho th/y khi ng@?i ph, n$ m/t trinh càng s2m thì kh; nGng hA
có nhi.u b#n tình càng cao d0n %7n nhi.u nguy c' nhi*m trùng ( b> ph)n
sinh d,c. M>t khi %ã m/t trinh rNi ng@?i ph, n$ ít th)n trAng trong vi+c giao
thi+p tình d,c. Khi thanh thi7u n$ m/t trinh s2m thì sC tr@(ng thành tâm lý
và hi!u bi7t v. sinh lý còn thi7u sót nên nh$ng ph, n$ này th@?ng mang
chPa hoang. Ðang ( vào l9a tu&i vô t@ mà bây gi? hA ph;i %@'ng %1u v2i
nh$ng quy7t %8nh r/t ph9c t#p nh@ là có nên gi$ bào thai không và v/n %.
th?i gi? hay tài chánh %! nuôi d@Tng %9a nh5 không cha. Vì th7 th?i x@a và
th?i nay, trinh ti7t lúc nào cDng %óng vai trò quan trAng trong %?i ng@?i ph,
n$.
Màng trinh còn mang ý nghQa tinh th1n và tình c;m. Màng trinh t@:ng
tr@ng cho sC trong trEng c6a ng@?i ph, n$ và hA gi$ gìn sC trong trEng %ó %!
trao tOng cho ng@?i hA yêu và yêu hA th)t s@, và khi ng@?i %ó nh)n lãnh
trách nhi+m làm chNng và làm cha. Màng trinh %@:c coi là món quà tuy+t
%-i c6a tình yêu ( nhi.u xã h>i trên th7 gi2i. Nh$ng ph, n$ m/t trinh th@?ng
%@:c coi là nh$ng ph, n$ lang ch# và có th! làm cho sC tin t@(ng trong tình
yêu b8 t&n th@'ng.
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Áp l2c t3 bè b4n (Peer pressure)
Ai cDng mu-n có nhi.u b#n và mu-n %@:c b#n @a m7n. Vì v)y, dù có xúi
bi!u hay không, bè b#n cDng có ;nh h@(ng r/t l2n t2i hành vi và s( thích
c6a thanh thi7u niên, nhi.u khi còn có ;nh h@(ng nhi.u h'n là cha mR. TF
vi+c chAn y ph,c, trang s9c, %7n l-i %i %9ng hay Gn nói, thanh thi7u niên
th@?ng làm theo các b#n trang l9a. Vi+c có b#n tình và quy7t %8nh quan h+
tình d,c cDng ch8u ;nh h@(ng c6a bè b#n.
B#n c1n ý th9c rõ ;nh h@(ng này, và không nên %! áp lCc tF bè b#n khi7n
mình quy7t %8nh quan h+ tình d,c khi mình không mu-n, hay ch@a s=n sàng
nh)n lãnh h)u qu; c6a vi+c làm này. B#n c1n có %6 tC tin ( sC suy xét và
quy7t %8nh c6a mình %! tránh hành %>ng theo áp lCc tF b#n bè và làm ng@:c
l#i ý mu-n c6a mình. B#n cDng c1n có %6 tC tin và tC trAng %! c@Tng l#i l?i
b#n bè r6 rê %i tìm khoái l#c v2i gái mãi dâm.
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5nh h&%ng c.a nh(ng Phim 6nh, Sách báo
Khiêu Dâm (Pornography)
Thanh thi7u niên th@?ng hay tò mò mu-n tìm hi!u nh$ng sinh ho#t tình d,c
c6a ng@?i l2n, và khi hA bEt %1u c;m nh)n nh$ng kích thích tình d,c thì hay
tìm nh$ng sách báo, hình ;nh khiêu dâm %! th5a mãn nh$ng %òi h5i sinh lý
c6a tu&i d)y thì. Vi3c xem hình Inh khiêu dâm có thE gây nên m8t s9 Inh
h%4ng tai h,i %7n thanh thi7u niên v.:
• sAc khBe: Xem phim ;nh, sách bào khiêu dâm th@?ng g:i lên nhi.u
r#o rCc tình d,c liên t,c, %@a %7n thói th6 dâm th@?ng xuyên, hoOc
nh$ng quan h+ tình d,c v2i b#n gái d* tính hay gái mãi dâm. Nh$ng
vi+c làm này t&n h#i cho s9c kh5e th! xác và tâm th1n.
• phát triEn tâm tánh: Nh$ng phim ;nh, sách báo khiêu dâm chB chú
trAng %7n vi+c th5a mãn nh$ng %òi h5i tình d,c th! xác, khi7n ng@?i
xem cDng quen chú trAng %7n nh$ng d,c vAng th! ch/t mà xem nhR
nh$ng quan h+ tinh th1n và tình c;m.
• ý thAc 7,o 7Ac: Nh$ng phim ;nh, sách báo khiêu dâm th@?ng cho
th/y nh$ng quan h+ tình d,c có tánh %Ni tr,y, làm gi;m nhân ph<m
c6a c; hai gi2i nam, n$, nh/t là ph, n$. Vì v)y, nh$ng phim ;nh, sách
báo khiêu dâm khi7n ng@?i xem d1n d1n quen %i v2i hành %>ng tình
d,c ph;n %#o %9c c6a con ng@?i.
Vì v)y mà các b)c ph, huynh th@?ng lo ng#i và tìm cách ngGn c/m khi bi7t
con em mình b5 nhi.u th?i gian xem phim ;nh khiêu dâm. B#n không nên
%! phim ;nh, sách báo khiêu dâm khi7n cho các b#n b5 bê vi+c hAc, hay thCc
hành nh$ng %>ng tác quan h+ tình d,c ph;n luân lý hay %Ni tr,y nhân ph<m.
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Kinh nguy"t (Menstruation)
a

Chu k7 kinh nguy"t
Thi7u n$ ( tu&i d)y thì bEt %1u có kinh nguy+t. Chu kS kinh nguy+t %@:c
%i.u hòa b(i nh$ng thay %&i m9c l@:ng kích-thích-t- (hormone) trong
ng@?i. Chu kS kinh nguy+t %@:c tính tF ngày %1u khi ng@?i n$ “có kinh”
(t9c có máu ch;y ra ngoài âm h>*) cho %7n ngày tr@2c khi ng@?i ph, n$ có
kinh l1n k7 ti7p. Ch;y máu khi có kinh là do n>i m#c tP cung b8 tróc ra.
Ch;y máu ti7p t,c trong vài ngày rNi d9t. Sau %ó thì n>i m#c mAc lên l#i
trong ph1n %1u chu kS. MIi tháng, m>t cái tr9ng* tF buNng tr9ng r,ng ra và
di chuy!n %7n tP cung qua -ng d0n tr9ng. N7u tr9ng gOp tinh trùng và th#
tinh* thì tr9ng s" gEn vào n>i m#c tP cung, ng@?i ph, n$ mang thai và s"
không có ra máu kinh. N7u ng@?i n$ không th, thai thì n>i m#c l#i tróc ra,
và ng@?i ph, n$ l#i có kinh. Chu kS kinh nguy+t trung bình là 28 ngày,
nh@ng cDng có th! ngEn hoOc dài h'n (tF 21 %7n 40 ngày).

b

Nh(ng xáo tr*n kinh nguy"t
Nhi.u y7u t- làm xáo tr>n kinh nguy+t, gNm có: sC lo lEng, cGng thUng, xáo
tr>n th1n kinh, xáo tr>n tình c;m tâm t@, thi7u ng6 hay th9c khuya, làm vi+c
quá m9c, thi7u dinh d@Tng, quá -m hay m)p phì, thay %&i trAng l@:ng c'
th! trong th?i gian quá ngEn, th+ d,c th! thao quá %>, m>t s- b+nh t)t, quan
h+ tình d,c, b8 kích thích tình d,c, m>t s- thu-c men và thCc ph<m Gn u-ng.
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c

/i8u hòa Kinh nguy"t
M tu&i d)y thì khi ng@?i n$ m2i bEt %1u có kinh nguy+t, kinh nguy+t th@?ng
b8 không %.u. M>t th?i gian sau kinh nguy+t s" tC nhiên %.u d1n. N7u kinh
nguy+t b/t th@?ng kéo dài mà không ph;i do nh$ng y7u t- tâm lý tình c;m
gây ra thì b#n nên t@ v/n Bác sQ %! làm xét nghi+m và cho thu-c %i.u kinh.
Thu-c %i.u kinh th@?ng cDng là thu-c ngFa thai, lo#i viên u-ng hHng ngày.
Nh$ng thu-c ngFa thai này còn có tác d,ng %i.u kinh, giúp hành kinh d*
dàng, b2t %au %2n và %.u %On mIi tháng, không trNi không s,t.

d

M-t kinh và Không có kinh
M/t kinh có nghQa là trong tháng ng@?i n$ không hành kinh, không có máu
ch;y ra ngoài âm %#o. Khi tr9ng th, tinh, ng@?i n$ mang thai và b8 m/t
kinh, t9c là không hành kinh trong su-t th?i kS mang thai. N7u có th, thai
thì n>i m#c tP cung không b8 tróc ra và ch;y máu nên ng@?i ph, n$ không
có kinh. Nh@ v)y, vi+c “m/t kinh” là m>t trong nh$ng tri+u ch9ng th, thai.
Nhi.u b+nh t)t, nh/t là b+nh v. buNng tr9ng, cDng có th! làm ng@?i n$
không có kinh. Khi %7n tu&i 40 tr( %i, ng@?i n$ có th! b8 m/t kinh d1n vì hA
b@2c vào giai %o#n mãn kinh*, t9c là tr9ng không còn r,ng mIi tháng nh@
lúc còn tr4 n$a và không còn kinh nguy+t. Sau khi mãn kinh hoàn toàn trong
12 tháng thì ph, n$ không còn có th! th, thai n$a.
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e

Ra máu )en
Bình th@?ng, máu kinh nguy+t có màu %5 t@'i hoOc h'i s)m. Trong hai
tr@?ng h:p sau %ây, máu ch;y ra kh5i âm %#o màu %en ch2 không %5 nh@
máu kinh nguy+t:
1. Trong th?i kS kinh nguy+t, máu ra có màu %en, %5 s)m nhi.u và %Oc h'n,
không loãng ch;y thành dòng nh@ kinh nguy+t bình th@?ng, thì %ó là d/u
hi+u hành kinh khó khGn. Tr@?ng h:p này có th! do m>t s- y7u t- làm xáo
tr>n kinh nguy+t, nh@ thi7u ch/t kích thích t- n$ Estrogen, khi7n n>i m#c tP
cung khó tróc ra kh5i tP cung. CDng có th! máu nHm 9 %Ang trong tP cung
m>t th?i gian cho nên khi %@:c %<y ra âm %#o máu có màu %en s)m. Ng@?i
n$ khó ra kinh th@?ng b8 %au b,ng d@2i.
2. Ngoài th?i kS kinh nguy+t, n7u máu ch;y ra ngoài âm %#o %Oc c,c l#i thì
không ph;i do có kinh mà là do m>t b+nh tr#ng nào %ó, khi7n tP cung b8
ch;y máu. Nh$ng trình tr#ng này c1n %@:c bác sQ khám nghi+m và %i.u tr8.
Huy7t trEng cDng có th! ra theo máu trong th?i gian có kinh.

f

Rong kinh (Prolonged menstruation)
Bình th@?ng, th?i gian hành kinh c6a 1 chu kS là 5 %7n 7 ngày và s- máu b8
m/t kho;ng 20-60 ml. B8 Rong kinh là khi th?i gian hành kinh kéo dài h'n 7
ngày liên t,c, cho nên máu b8 m/t nhi.u h'n. Rong kinh có th! d0n %7n trình
tr#ng thi7u máu nguy hi!m. Vì v)y, n7u b8 Rong kinh th@?ng xuyên, 2-3
tháng li.n, thì B#n nên %i gOp Bác sQ %! %@:c khám b+nh và %i.u tr8 k8p th?i.
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Th+ thai (Pregnancy)
a. Th+ thai là gì
Th, thai là khi tr9ng* c6a ng@?i n$ gOp tinh trùng* c6a ng@?i nam sau khi
quan h+ tình d,c, và tr9ng tr( thành t7 bào phôi thai* (embryo).

T7-bào phôi-thai này bi7n thành 2 t7 bào, 2 t7 bào bi7n thành 4 t7 bào, 4 t7
bào bi7n thành 8, và c9 nh@ th7 s- t7 bào c6a phôi thai* tGng lên. Phôi thai*
d1n d1n bi7n thành thai nhi* (fetus). Thai nhi* ( trong tP cung c6a mR 9
tháng 10 ngày và %@:c nuôi d@Tng qua cu-ng nhau*.

(Hình trích t= quyEn “Nuôi D'?ng và D!y D@ Con Tr/”, 2005)
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b. D-u hi"u th+ thai
D/u hi+u th, thai %1u tiên là không có kinh trong tháng. Sau %ó, trong vòng
tháng %1u m>t s- ph, n$ c;m nh)n m>t s- thay %&i trong c' th! nh@ %au
nh9c vú, màu %1u vú s)m l#i và %1u vú n( to lên, vùng b,ng d@2i có v4 h'i
phình h'n tr@2c chút ít, c;m th/y u! o;i c' th! và c;m giác nh@ b8 c;m cúm.
Trong 3 tháng %1u, ph, n$ mang thai có d/u hi+u -m nghén, t9c hay b8 nôn
mPa khi Gn hoOc khi ngPi mùi th9c Gn nào %ó. Nhi.u ph, n$ có thai không
có nh$ng tri+u ch9ng này.

c. Th9 nghi"m th+ thai
J7 s2m bi7t %@:c và %! xác nh)n có mang thai hay không, ph, n$ có th!
làm thP nghi+m n@2c ti!u hoOc máu. Hai thP nghi+m này ki!m tra sC hi+n
di+n c6a kích thích t- %Oc bi+t %@:c ti7t ra tF phôi thai* (HCG = Human
Chorionic Gonadotropin).
• Que th@ thai là thP nghi+m n@2c ti!u, ki!m tra sC hi+n di+n c6a
HCG. ThP nghi+m này r/t %'n gi;n nên ph, n$ có th! mua que thP
thai v. %! tC làm ( nhà. Các que thP thai khá chính xác. Khi b8 tr*
kinh 1-3 ngày là có th! dùng que thP thai. N7u k7t qu; không %@:c rõ
ràng thì có th! thP l#i 1 l1n n$a (ngày hôm sau) hoOc %i làm xét
nghi+m máu.
• Xét nghi3m máu %! %o s- l@:ng HCG trong máu là thP nghi+m thai
chính xác nh/t. Bác sQ th@?ng cho làm xét nghi+m này %! xác nh)n
chEc chEn ng@?i n$ có mang thai hay không.
B#n không nên dCa trên nh$ng d/u hi+u thay %&i c6a c' th! %! %oán ng@?i
n$ có mang thai hay không. Siêu âm không c1n thi7t cho vi+c ch<n %oán tình
tr#ng th, thai.
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Phôi thai 1 tháng (4 tu0n)

Phôi thai 2 tháng (8 tu0n)

Thai nhi 3 tháng (12 tu0n)
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d. Gi( gìn s:c kh;e khi mang thai
i. <n u,ng khi mang thai
Ph, n$ có thai c1n Gn u-ng %i.u %>, %1y %6 nh$ng ch/t dinh d@Tng %6 lo#i.
Trong 3 tháng %1u, ph, n$ mang thai th@?ng b8 -m nghén, nên không th! Gn
u-ng bình th@?ng. TF tháng th9 4 tr( %i, %#i %a s- ph, n$ mang thai có th!
Gn u-ng l#i bình th@?ng và Gn kh5e h'n tr@2c.
Ph, n$ có thai nên chú ý %7n nh$ng th9c Gn u-ng, vì c1n có %6 ch/t b&
d@Tng %6 lo#i, không Gn t#p, không Gn nhi.u ch/t béo, ch/t %@?ng. C1n
u-ng thêm n@2c trong (n@2c lã / n@2c lAc) và u-ng thêm s$a: s$a t@'i hoOc
s$a %)u nành %.u t-t. Có th! u-ng thêm n@2c cam t@'i, n@2c dFa tu'i hoOc
n@2c su-i.

ii. U,ng R&=u và Hút Thu,c Lá khi mang thai
Ph, n$ mang thai nên hoàn toàn không hút thu-c lá và hoàn toàn không
u-ng r@:u/bia. Thu-c lá và r@:u bia là ch/t %>c cho bào thai! N7u ph, n$
mang thai mà hút thu-c hoOc u-ng r@:u/bia, thì không nh$ng h#i cho s9c
kh5e c6a ng@?i mR, b8 nhi.u bi7n ch9ng nguy hi!m trong lúc mang thai, mà
ng@?i mR còn d* b8 sanh non, thi7u tháng, tr4 sanh ra b8 thi7u cân, y7u %u-i
d* mEc b+nh t)t, và nguy c' tP vong sau khi chào %?i.

iii. Dùng thu,c khi mang thai
Ph, n$ có thai c1n th)n trAng khi c1n sP d,ng thu-c men trong th?i gian
mang thai. Không nên u-ng b/t kS thu-c gì, dù là thu-c BEc, thu-c Nam hay
thu-c Tây, n7u không bi7t chEc chEn là chúng có gây h#i cho bào thai hay
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không. N7u có chút nghi ng? thì t-t nh/t là không u-ng và nên h5i bác sQ s;n
khoa.
N7u b8 c;m cúm, hoOc b+nh t)t gì thì c1n %7n gOp Bác sQ và cho bi7t rHng
mình %ang mang thai, và h5i rõ Bác sQ và D@:c sQ %! bi7t chEc rHng thu-c
men sP d,ng không có tác h#i gì cho bào thai.
Khi mang thai, ng@?i mR c1n u-ng thu-c b& hHng ngày, thu-c b& thai t&ng
h:p cho ng@?i mang thai. Ph;i chAn lo#i có ch9a axít Folique 1 mg m>t
ngày (có th! cao h'n, t-i %a là 5 mg), và mAi vitamin v2i ch/t khoáng c1n
thi7t khác, nh/t là ch/t sEt và calxi.
Ng@?i mR có th! u-ng thu-c Paracetamol hoOc Acetaminophen khi b8 %au
nh9c ê <m c' th!, hoOc khi b8 nh9c %1u, c;m nhR.

iv. B> b"nh khi mang thai
Ng@?i mR có th! u-ng thu-c Paracetamol hoOc Acetaminophen khi b8 %au
nh9c ê <m c' th!, hoOc khi b8 nh9c %1u, c;m nhR.
N7u có b8 c;m l#nh, hEt h'i s& mDi, có th! dùng d1u khuynh di+p pha n@2c
nóng %! xông mDi, xông h'i, u-ng n@2c chanh nóng pha m)t ong.
Nh$ng ng@?i mang thai b8 b+nh Suy!n thì có th! dùng thu-c b'm tr8 suy!n.
Nh$ng ng@?i mang thai b+nh Ti!u %@?ng thì chB có th! dùng thu-c chích
Insuline mà thôi, không nên u-ng các thu-c tr8 b+nh ti!u %@?ng khác.
N7u b8 b+nh Cao huy7t áp trong lúc mang thai, c1n ph;i gOp bác sQ khám thai
và khám s9c kh5e th@?ng xuyên h'n %! %@:c %i.u tr8 %úng m9c vì nó r/t
nguy hi!m, có th! gây bi7n ch9ng lúc sanh %4 n7u b+nh cao huy7t áp không
%@:c ki!m soát chOt ch".
N7u có nh$ng tri+u ch9ng %@?ng ru>t nh@ nôn mPa, h'i nhi.u trong b,ng,
Gn khó tiêu, thì ph, n$ mang thai có th! u-ng thu-c n@2c Gaviscon hoOc %7n
gOp bác sQ %! xin thu-c m#nh h'n, nhóm thu-c ch-ng ch9ng d@ axít nh@
thu-c omeprazole.
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v. Ch+p X-quang khi mang thai
Ph, n$ mang thai nên tránh ch,p X-quang ( b/t c9 b> ph)n nào c6a c' th!,
k! c; rGng hàm mOt, cDng không nên %7n g1n n'i có các ch/t phóng x#,
quang tuy7n, vì nh$ng ch/t này gây h#i %7n bào thai, nh/t là trong 3 tháng
%1u c6a thai kS. N7u vì m>t b+nh tr#ng nào %ó mà ph, n$ có thai c1n ph;i
dùng %7n X-quang thì nên ch? %7n sau th?i kS 3 tháng %1u, và nên h5i ý ki7n
c6a bác sQ %i.u tr8, xem vi+c ch,p X-quang có th! ch? qua kh5i th?i kS 3
tháng %1u, hoOc %@:c mi*n hay không.

vi. V$n )*ng khi mang thai
M th?i kS 3 tháng %1u mang thai, ph, n$ c1n c<n th)n trong vi+c v)n %>ng
c' th! vì th?i kS này có nguy c' b8 s<y thai cao. Không ch#y nh;y hay xách
vác nOng, tránh hoOc h#n ch7 Um bNng tr4 em, con nh5 c6a mình.
M th?i 6 tháng sau, ph, n$ mang thai nên v)n %>ng c' th! theo s9c mình.
Cách t-t là %i b> ch)m ch)m, b@2c nh5, %i d-c không quá cao. Có th! b'i l>i
nhR nhàng, làm nh$ng %>ng tác giãn tay chân / thEt l@ng / vai và c&, xoay lEc
vùng eo nhè nhR và ch1m ch)m. N7u có ph@'ng ti+n, ph, n$ mang thai có
th! %7n chuyên viên th! d,c th! thao cho ph, n$ mang thai %! %@:c h@2ng
d0n và t)p th! d,c %úng m9c.

vii. Quan h" tình d+c khi mang thai
T-t h'n h7t là không quan h+ tình d,c khi mang thai %! tránh r6i ro, nh/t là
tr@?ng h:p nhi*m trùng và xu/t huy7t âm %#o. Nên gi2i h#n quan h+ tình
d,c khi mang thai, nh/t là 3 tháng cu-i vì b,ng r/t to và %1u thai nhi* nHm
sát c& tP cung, nên vi+c giao h:p d* dàng %>ng %7n thai nhi*.
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N7u có quan h+ tình d,c thì ng@?i nam l0n ng@?i n$ ph;i r/t c<n th)n, tìm t@
th7 thích h:p %! tránh ép b,ng mang thai, làm ph, n$ %au và khó th(, %Nng
th?i tránh sC va ch#m m#nh làm %>ng t2i bào thai hoOc gây xu/t huy7t âm
%#o, sanh non và tGng nguy c' nhi*m trùng âm h>.

14
Sanh )?
i. Chuy@n b+ng
Chuy!n b,ng là khi có sC co thEt tP cung tr@2c khi sanh. Nh$ng l1n co thEt
càng lúc càng x;y ra th@?ng h'n và %.u %On mIi 5 phút.

ii. VA túi n&!c )Bu ,i
Túi n@2c ch9a bào thai b8 vT ra làm n@2c trong túi xà ra ngoài qua %@?ng
âm %#o. Khi túi n@2c %1u -i* vT ra thì thai nhi* trong b,ng ph;i %@:c sanh
ra k8p th?i, n7u không s" gây nguy h#i %7n thai nhi* vì thai nhi* không còn
túi n@2c %! b;o v+.
Khi nh$ng co thEt x;y ra th@?ng và %.u %On, và nh/t là n7u túi n@2c %1u -i
vT thì ng@?i mang thai nên %7n b;o sanh vi+n %! %@:c khám và giúp %T lúc
sanh.

iii. Gây tê
Sau khi túi n@2c %1u -i vT ra, tP cung d1n dà co thEt m#nh h'n %! %<y thai
nhi* ra ngoài. SC co thEt m#nh m" này làm ng@?i mR %au quOn, càng lúc
càng %au nhi.u. Bác sQ có th! cho chích thu-c c1m %au hoOc chích thu-c gây
tê vào t6y s-ng l@ng %! giúp ng@?i mR b2t c;m giác %au %2n. Cách này nói
chung không nguy hi!m lEm, nh@ng c1n có bác sQ có kinh nghi+m v. vi+c
chích thu-c tê vào bên trong t6y s-ng l@ng (spinal hoOc epidural injection).
Th6 thu)t gây tê bHng cách spinal anesthesia này có th! gây ch9ng nh9c %1u,
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%au ê vùng l@ng eo, n'i b8 chích thu-c trong m>t th?i gian ngEn. Nhi.u ph,
n$ sanh %4 d* dàng không c1n dùng %7n thu-c gi;m %au hay chích thu-c tê.

iv. RCn
Tr@2c ngày sanh, ph, n$ mang thai c1n bi7t rõ và t)p luy+n %! bi7t rOn %úng
cách cho vi+c sanh con %@:c d* dàng. Nên nh2 hít th( sâu và th( ra tF tF %!
l/y h'i và s9c. Ph, n$ sanh con nên bình tQnh, tránh b8 b/n lo#n tâm trí và la
hét vì nh@ th7 s" làm mình m+t m5i h'n.
Khi sEp sanh, tP cung co thEt theo m>t nh8p %i+u th@?ng kéo dài kho;ng 1-2
phút. Khi tP cung có d/u hi+u bEt %1u co thEt, ta hít sâu vô %1y h'i rNi nín
th(, l/y h7t s9c mình rOn ra th)t m#nh. C- gEng rOn ( cPa âm h> mà không
ph;i là rOn ( h)u môn. Sau %ó ti7p t,c chu kS này: hít sâu rNi rOn. Ta có th!
rOn 3 l1n nh@ v)y cho mIi l1n tP cung mIi l1n co thEt. Bác sQ hoOc bà m,
cùng v2i y tá s" giúp chúng ta trong lúc này. Khi tP cung giãn ra, s;n ph,
ng@ng rOn và hít th( %! l/y l#i s9c, %Nng th?i chu<n b8 %! rOn ti7p khi tP
cung co thEt tr( l#i.

v. CDt cu,ng nhau*
Khi %1u tr4 lAt lòng mR xong, bác sQ hoOc bà m, giúp mang tr4 hUn ra bên
ngoài, cho hút %àm trong mDi và mi+ng tr4 ngay l)p t9c %! giúp tr4 th( bình
th@?ng. Sau %ó tr4 %@:c lau chùi cho b2t ch/t nh1y bám quanh ng@?i và
%@:c cEt cu-ng nhau*.

vi. Ki@m soát nhau*
Bác sQ hoOc bà m, ph;i ki!m soát nhau* sau khi tr4 lAt lòng mR xong %!
tránh tr@?ng h:p b8 sót nhau*. Sót nhau* r/t nguy hi!m vì nó làm ng@?i mR
b8 ch;y máu âm %#o âm B kéo dài, %au %2n và nhi*m trùng.
C1n gi$ gìn s#ch s" cu-ng nhau* ( tr4 s' sinh hang ngày bHng cách dùng
bông nhúng al-col %! chùi quanh vùng r-n và cu-ng nhau* c6a tr4. M>t th?i
gian sau, cu-ng nhau* s" r,ng.
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vii. Giây phút gCp g% )Bu tiên
gi(a mE và con
Sau khi cEt cu-ng nhau* xong, tr4 s' sinh c1n %@:c =m %7n ng@?i mR. Giây
phút %1u tiên gOp gT gi$a mR và con này vô cùng quan trAng cho c; %ôi bên
v. mOt tâm lý. Tr4 c1n %@:c cho bú tF vú mR nh$ng giAt s$a trong %1u tiên.
Tuy rHng nh$ng giAt s$a %1u tiên này (colostrum) không trEng %,c nh@ s$a
mR sau này nh@ng nó %óng vai trò vô cùng quan trAng vì nó ch9a r/t nhi.u
kháng th! c6a ng@?i mR. Tr4 s' sinh c1n nh$ng kháng th! này %! ch-ng l#i
b+nh t)t. Tr@2c khi cho tr4 bú giAt %1u tiên, ng@?i mR c1n vEt %1u vú %! giAt
s$a trong này ti7t ra ngoài %1u vú tr@2c rNi k. con tr4 vào cho bú. Khi cho
bú, %Ot sát ng@?i tr4 lên da th8t ng@?i mR %! l/y h'i /m và l/y khGn ph6 kín
l@ng tr4 %! gi$ /m thêm.
Sau %ó trao tr4 cho ng@?i cha %! %9a tr4 gOp gT ng@?i cha l1n %1u tiên rNi
trao l#i cho y tá %! chGm sóc tr4.

e. S:c kh;e s6n ph+
Sau khi sanh xong, s;n ph, m/t nhi.u s9c lCc, tr( nên r/t y7u %u-i, toàn thân
r; r?i, vùng mông và âm %#o ê <m %au nh9c, di chuy!n cDng nh@ ti!u ti+n r/t
khó khGn. Máu ti7p t,c ch;y ra nh@ng gi;m d1n trong 2-3 ngày sau. S;n ph,
c1n %@:c u-ng thu-c c1m %au (Naproxen hoOc Paracetamol) và tEm rPa s#ch
s", nh/t là th@?ng xuyên thay bGng, rPa s#ch vùng âm h>, v7t may và h)u
môn v2i n@2c /m có pha chút mu-i. N7u v7t may b8 %au thì thoa kem nh?n
Lidocaine %! gi;m %au. N7u s;n ph, b8 b+nh TrQ, sau khi sanh trQ s" s@ng to
lên, cho nên c1n bôi thu-c ch-ng s@ng %! trQ xRp xu-ng.
S;n ph, c1n %@:c nHm nghB ng'i, bNi b& s9c kh5e v2i th9c Gn dinh d@Tng
và Gn dOm thêm bánh ngAt bu&i tr@a %! tGng c@?ng l@:ng s$a trong ng@?i
cho con bú. S;n ph, r/t c1n sC giúp %T c6a ng@?i khác trong vi+c ti7p tay
chGm sóc tr4 s' sinh cDng nh@ chGm sóc s9c kh5e, sC %i l#i c6a chính s;n
ph,.
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g. Quan h" tình d+c sau khi sanh
Ph;i kiêng cP, hoàn toàn không quan h+ tình d,c trong 8 tu1n %1u, sau khi
sanh xong. M>t s- s;n ph, c1n nhi.u th?i gian h'n, 3-6 tháng, tr@2c khi có
th! quan h+ tình d,c l#i, nh/t là trong nh$ng tr@?ng h:p sanh khó, xu/t
huy7t kéo dài, b8 tét và rách nhi.u, v7t may vá ch@a lành k8p, hoOc b8 m/t
nhi.u máu và s9c lCc lúc sanh, v.v...
M>t s- s;n ph, còn mEc ph;i ch9ng b+nh Tr1m c;m* (depression) sau khi
sanh. Nh$ng ng@?i này c1n %7n gOp Bác sQ %! %@:c %i.u tr8 %úng m9c.

15
H& thai/SFy thai
(Spontaneous Abortion)
TF 10 %7n 15% ph, n$ có thai có th! s<y thay. Thông th@?ng, 45% tr@?ng
h:p h@ thai x;y ra ( 3 tháng %1u mang thai.

Nguyên nhân h@ thai th@?ng là:

• Thai nhi* có d8 t)t, không s-ng %@:c nên b8 h@ và b8 t-ng ra ngoài tP
cung
• Nhi*m trùng
• TP cung b8 ch/n th@'ng, thành nhau* b8 tét hay nhau* b8 ch;y máu,
v.v…
• Ng@?i mR b8 b+nh Ti!u J@?ng, Cao Huy7t Áp, Suy Th)n, Xáo tr>n
Tuy7n Giáp Tr#ng (thyroid gland) hay b8 nh$ng nhi*m trùng nh@ b+nh
s(i.
• Xáo tr>n bài ti7t n>i-ti7t-t- (hormone).
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Tri"u ch:ng:
• Ra máu ( âm h>: Ch;y máu ( âm h> khi có thai là m>t tri+u ch9ng có
nguy c' s<y thai. M>t s- ph, n$ ch;y máu chút ít trong nh$ng tháng
%1u có thai, nh@ng s" ng@ng ch;y máu và s" mang thai bình th@?ng
cho %7n ngày sanh.
• Jau b,ng hay %au l@ng.
• Choáng váng.
• Ji ti!u rát.

/i8u tr>: N7u ph, n$ bi7t mình %ã th, thai và th/y có ch;y chút máu (
âm h> thì nên t8nh d@Tng và ng@ng quan h+ tình d,c. N7u ch;y máu nhi.u
và b8 choáng váng thì nên %7n b+nh vi+n c/p c9u ngay. Bác sQ s" khám
nghi+m %! bi7t phôi thai* còn có th! gi$ %@:c hay không, và s" chB %8nh
cách %i.u tr8.

16
Th+ thai ngoài t9 cung*
(Ectopic pregnancy)
Trong tr@?ng h:p này, tr9ng %@:c th, tinh không gEn vào thành tP cung, mà
( ngoài tP cung, th@?ng là ( vòi tr9ng hoOc ( trong h-c b,ng. Tr@?ng h:p
này r/t nguy hi!m, nguy h#i %7n tánh m#ng ng@?i mR nên c1n ph;i %@:c gi;i
ph0u %! l/y thai ra càng s2m càng t-t. Nh$ng lý do t#o nguy c' b8 th, thai
ngoài tP cung gNm nh$ng bi7n %&i b/t th@?ng ( -ng d0n tr9ng do nhi*m
trùng ( vùng x@'ng ch)u hoOc do kS phá thai tr@2c %ó gây nên. M>t str@?ng h:p cDng có th! gây b(i nh$ng th6 thu)t nh@ thEt -ng d0n tr9ng, %Ot
vòng xoEn hoOc vi+c l#m d,ng thu-c ngFa thai kh<n c/p.
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17
Hi1m mu*n (Infertility)
Hi7m mu>n là khi ng@?i %àn bà không th, thai trong vòng 12 tháng sau khi
ng@ng mAi bi+n pháp ngFa thai, trong khi sinh ho#t tình d,c và giao h:p (
m9c %> bình th@?ng.

a.

Nguyên nhân th&'ng gCp

i. G /àn ông:
- Các b+nh v. tinh d8ch/tinh trùng: không %6 s- l@:ng tinh trùng, ch/t l@:ng
tinh trùng th/p, tinh trùng non, kh; nGng b'i kém
- B+nh quai b8 (mumps)
- B+nh tinh hoàn

ii. G Ph+ n(:
- B+nh Ja nang buNng tr9ng. Ja nang buNng tr9ng còn là nguyên nhân b8
s<y thai, khó gi$ %@:c thai.
- Các b+nh tP cung: U (b@2u) tP cung, U x' tP cung, l#c n>i m#c tP cung
(endometriosis), dính tP cung (adhesion), …
- Viêm l> tuy7n
- R-i lo#n n>i ti7t t- (LH = luteal hormone, FSH = follicular Stimulating
Hormone, progesterone)
- B+nh tuy7n Giáp tr#ng
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b.

Tìm hi@u nguyên nhân b> Hi1m mu*n

Khám s9c kh5e sinh s;n c6a c; hai ng@?i: nam và n$.
- Ki!m tra hN s' b+nh lý,
- ThP nghi+m máu, thP nghi+m các n>i ti7t t-.
- Phân tích tinh trùng c6a ng@?i nam
- Xác %8nh ngày tr9ng r,ng
- Ch,p hình quang tuy7n hoOc siêu âm, hoOc n>i soi c' quan
sinh s;n c6a ph, n$.
Tùy theo nguyên nhân hi7m mu>n, bác sQ s" cho bi7t nh$ng ph@'ng cách
khác nhau giúp cho cOp v: chNng gi;i quy7t v/n %. hi7m mu>n.

18
K1 ho4ch gia )ình (Family Planning)
K7 ho#ch hoá gia %ình là vi+c tính tr@2c và chu<n b8 %! tránh th# thai ngoài
ý mu9n khi ch@a thành hôn, hoOc khi v: chNng ch@a s=n sàng có con, hoOc
không mu-n có quá nhi.u con. Thanh thi7u niên tF lúc tu&i d)y thì %.u có
th! sanh con mIi khi quan h+ tình d,c. Vì v)y, thanh thi7u niên nam n$ c1n
tC %Ot câu h5i: “Mình %ã s=n sàng có con ch@a?”. N7u ch@a s=n sàng có con
thì các thanh thi7u niên c1n chAn m>t trong hai vi+c:
1. Kiêng cP*, t9c không giao h:p, hoOc
2. Dùng nh$ng bi+n pháp ngFa thai h$u hi+u, nh@ bao cao su*, vFa tránh
th, thai, vFa tránh %@:c nh$ng b+nh truy.n nhi*m do quan h+ tình
d,c.
Vi+c cGn b;n trong k7 ho#ch hóa gia %ình là ngFa thai. Nh@ng ngoài vi+c
ngFa thai, nh$ng cOp v: chNng tr@2c khi sanh con cDng c1n chu<n b8 %! s=n
sàng nu&i d@Tng %9a con cho %7n khi khôn l2n. N7u hoàn c;nh sinh s-ng
ch@a %@:c %1y %6 %! m>t cOp v: chNng có th! nuôi d@Tng thêm m>t %9a con
thì c1n ti7p t,c ph@'ng pháp ngFa thai cho %7n khi gia %ình sung túc h'n.
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19
Ph&Hng pháp ng3a thai
(Birth Control)
Giao h:p* th@?ng gây th, thai. Các b#n thanh thi7u niên nam n$ nên nh2
%i.u này tr@2c khi giao h:p. Các b#n không nên nghQ rHng vi+c th, thai là
chuy+n “hên xui, may r6i”, vì %ây không ph;i là m>t ván bài. Mu-n tránh
th, thai thì ph@'ng pháp h$u hi+u nh/t là kiêng c$, t9c không giao h:p. K7
%7n là ph@'ng pháp dùng bao cao su, vFa giúp ngFa th, thai, vFa tránh %@:c
nh$ng b+nh truy.n nhi*m do quan h+ tình d,c.

a. Kiêng c( (abstinence)
Aây là ph'5ng pháp h+u hi&u nh,t %" tránh th- thai. Kiêng c$ là không
giao h:p, dù chB m>t l1n. Nhi.u b#n thanh niên nam n$ th?i nay quy7t %8nh
không giao h:p cho %7n khi có v:, có chNng, và %ã có th! gi$ %@:c quy7t
%8nh c6a mình cho %7n khi thành hôn. Jây là m>t quy7t %8nh sáng su-t, giúp
các b#n tránh %@:c nhi.u v/n %. liên h+ %7n vi+c giao h:p, tF nh$ng v/n %.
th, thai ngoài ngoài ý mu-n và lây nhi*m b+nh cho %7n nh$ng v/n %. tình
c;m ph9c t#p.
M>t s- b#n thanh thi7u niên nghQ rHng có giao h:p thì m2i th)t sC “sành
%?i”, hoOc %@:c b#n bè khen ng:i. Jây là m>t ý ni+m sai l1m. Giao h:p hay
không là m>t quy7t %8nh ;nh h@(ng %7n %?i c6a B#n, cho nên B#n không th!
%! cho ý ki7n c6a b#n bè, th?i trang hay b/t c9 gì khác quy7t %8nh cho B#n.
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b. Theo Chu k7 r+ng tr:ng*
Trong chu kS kinh nguy+t, giai %o#n tF ngày 12 %7n ngày 19 là lúc ph, n$
d* th, thai nh/t. Tuy nhiên, trong nh$ng ngày khác, ph, n$ v0n có th! th,
thai %@:c, k" c9 lúc %ang có kinh nguy&t, cho nên ph@'ng pháp chAn ngày
trong chu kS kinh nguy+t %! tránh th, thai không h$u hi+u cho m,c tiêu
ngFa thai.

Cách tìm ngày tr:ng* r+ng
i. Tính theo chu k7 kinh nguy"t:
M>t chu kS kinh nguy+t c6a ph, n$ l/y gAn là 28 ngày, n7u l/y
ngày th9 nh/t hành kinh làm ngày %1u tiên thì chu kS s" x;y ra
nh@ sau
Giai %o#n 1: Ngày 1 7-n 5: Hành kinh
Giai %o#n 2: Ngày 5 7-n 12: th?i kS tái t#o niêm m#c tP cung
(l2p màng nHm ph6 lên b. mOt bên trong c6a tP cung c6a ph,
n$) chu<n b8 %! %ón tr9ng th, tinh.
Giai %o#n 3: Ngày 12 7-n ngày thA 19: tr9ng có th! r,ng b/t
kS lúc nào trong nh$ng ngày này, nh@ng th@?ng x;y ra ( ngày
th9 14.
Giai %o#n 4: TF ngày 19 7-n 28: n7u tr9ng %@:c th, tinh thì
niêm m#c c6a tP cung ti7p t,c phát tri!n %! cho tr9ng %@:c th,
tinh %i vào làm t&. N7u tr9ng không %@:c th, tinh, thì l2p niêm
m#c này b8 thoái hoá và t-ng xu/t ra ngoài.
Chu kS này %@:c l)p %i l)p l#i nh@ th7 trong su-t th?i kS ph,
n$ có kh; nGng sinh s;n (reproductive period).
Nh@ v)y, n7u dCa trên cách tính ngày theo chu kS kinh nguy+t,
thì giai %o#n tF sau tu1n th9 hai (t9c ngày th9 12 %7n 19) là
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ngày có kh; nGng th, thai cao.

ii. Tính d2a trên thân nhi"t c.a ng&'i ph+
n(:
MIi m>t chu kS kinh nguy+t c6a ng@?i ph, n$ %@:c di*n ra %.u
%On nh@ v)y là nh? các n>i ti7t t- c6a ng@?i ph, n$ %i.u khi!n.
Thân nhi+t c6a ng@?i ph, n$ cDng bi7n %&i theo sC thay %&i này
nh@ sau:
a. Giai %o#n 1 cho %7n tr@2c ngày r,ng tr9ng: Nhi+t %> bình
th@?ng, lên xu-ng trong kho;ng 36.5 78 C cho 7-n 37 78 C.
b. Ngay ngày r,ng tr9ng, nhi+t %> t#t xu9ng so v2i giai %o#n
tr@2c kho;ng 0.3 %7n 0.5 %> C
c. 24 gi? sau r,ng tr9ng, nhi+t %> tGng lên cao h'n so v2i giai
%o#n 1 kho;ng 0.3 %7n 0.5 %> C t9c là kho;ng 37 78 7-n 37.2
hoGc 37.5 78 C.
Nh@ v)y, n7u thCc hi+n ph-i h:p cách ghi l#i ngày kinh nguy+t
cho mIi tháng, c>ng thêm %o thân nhi+t c6a ph, n$ %.u %On
mIi ngày, ghi xu-ng thành m>t bi!u %N, càng nhi.u tháng càng
t-t thì ta s" nh)n ra ngày nào là ngày kh; nGng cao nh/t tr9ng
r,ng. Cách cOp nhi+t %>: mIi bu&i sáng, vào m>t gi? nh/t %8nh
tr@2c khi xu-ng gi@?ng, cOp nhi+t và ghi l#i.

c. /Ct vòng ng3a thai (Intrauterine devices)
JOt vòng (Anh ng$: IUD) là ph@'ng pháp ngFa thai cho ph, n$ có chNng
nh@ng không mu-n th, thai. “Vòng” là m>t mi7ng bHng nhCa (plastic) hình
ch$ T, %Ot trong lòng tP cung và có th! %@:c bác sQ l/y ra n7u không còn
mu-n dùng n$a. Vòng ngFa thai khá h$u hi+u, nh@ng không ngFa thai hoàn
toàn, và không ngFa %@:c lây nhi*m b+nh do quan h+ tình d,c. Ph@'ng pháp
này ít t-n kém nh/t, ít khi gây bi7n ch9ng và không gây %au %2n hay khó
khGn gì trong vi+c giao h:p.

46

Tu!i Tr" và Tình D#c

d. Dùng bao cao su* (condom)
Dùng bao cao su (condom) là m>t ph@'ng pháp ngFa th, thai h$u hi+u,
%Nng th?i cDng ngFa %@:c lây nhi*m nh$ng b+nh do quan h+ tình d,c. Bao
cao su c1n %@:c dùng %úng cách, và dùng trong mIi l1n giao h:p. MIi l1n
giao h:p ph;i dùng bao cao su m2i. Không nên rPa bao cao su %! dùng l#i
l1n th9 hai. Ngày nay, bao cao su %@:c dùng ( khEp th7 gi2i và %@:c xem là
ph@'ng pháp h$u hi+u %7 ngFa lây nhi*m b+nh HIV-AIDS (SIDA).

e. Dùng thu,c di"t tinh trùng (spermaticide)
Thoa hay x8t thu-c này vào âm %#o giúp di+t b2t tinh trùng, nh@ng cách này
không hi+u qu; lEm, ph, n$ dùng thu-c này v0n có th! b8 mang thai.

f. CDt ,ng dIn tr:ng* (Tubal ligation)
Ph, n$ không mu-n có con hay không mu-n có thêm con có th! nh? bác sQ
cEt -ng d0n tr9ng*. Ph@'ng pháp này r/t h$u hi+u, và m>t khi -ng d0n tr9ng
%@:c cEt rNi thì khó n-i l#i, cho nên ph, n$ c1n bi7t chEc là mình s" không
mu-n có con thêm. CEt -ng d0n tr9ng không ;nh hu(ng %7n s9c kh5e t&ng
quát và s9c kh5e tình d,c c6a ng@?i %àn bà.

g. CDt ,ng dIn tinh d>ch* (Vasectomy)
Khi %àn ông không mu-n có con n$a thì có th! nh? bác sQ cEt hai -ng d0n
tinh. CEt -ng d0n tinh r/t h$u hi+u %! tránh gây th, thai. CEt -ng d0n tinh
không ;nh hu(ng %7n s9c kh5e t&ng quát và s9c kh5e tình d,c c6a ng@?i
%àn ông. Tinh d8ch không thay %Ni gì nhi.u, mOc dù trong tinh d8ch s" không
có tinh trùng. N-i -ng d0n tinh l#i sau khi %ã cEt khó thành công, nên %àn
ông c1n bi7t chEc mình không mu-n có con thêm tr@2c khi cEt -ng d0n tinh.

h. Dùng thu,c ng3a thai (Birth control
medications)
i. Các thu,c ng3a thai
Trong nh$ng nGm g1n %ây, ph, n$ có thêm nhi.u lCa chAn trong vi+c ngFa
thai. Tr@2c khi dùng thu-c ngFa thai hàng ngày, ng@?i ph, n$ ph;i %@:c
ki!m tra s9c kh5e t&ng quát %! bi7t mình không có nh$ng b+nh nh@ là cao
huy7t áp, tim m#ch, %au gan c/p tính, ung th@ vú hay tP cung, hay có lý l8ch
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gia %ình có ung th@, máu d* %ông, v.v. N7u mu-n dùng thu-c ngFa thai thì
c1n ph;i ng@ng hút thu-c lá ngay vì hút thu-c lá trong th?i gian u-ng thu-c
ngFa thai s" tGng nguy c' b8 máu nhNi c' tim*, hay b8 tai bi7n m#ch máu
não*, hoOc b8 máu %ông*. Nh$ng tình tr#ng này r/t nguy hi!m. N7u kh5e
m#nh, không b8 b8nh k! trên và không hút thu-c lá thì thu-c ngFa thai %@:c
xem nh@ an toàn. Các lo#i thu-c ngFa thai không có hi+u qu; trong vi+c
phòng ngFa các b+nh lây qua bHng %@?ng tình d,c nh@ là Viêm Gan B,
HIV-AIDS, Giang mai…
• Thu,c ng3a thai hàng ngày
Nh$ng lo#i thu-c ngFa thai m2i sau này ít có ph;n 9ng ph, h'n các lo#i
tr@2c %ây vì li.u thu-c th/p h'n. N7u dùng %úng theo cách chB d0n thì thu-c
ngFa thai có hi+u qu; g1n nh@ 99%.
Có hai lo#i thu-c u-ng %! tránh thai: lo#i thu-c hIn h:p, t9c là lo#i có ch9a
c; 2 ch/t Estrogen và Progesterone và lo#i thu-c chB có ch9a ch/t
Progesterone mà thôi.
1. Lo4i thu,c hJn h=p
Ja s- các thu-c ngFa thai hàng ngày trên th8 tr@?ng thu>c vào lo#i hIn h:p.
Ngoài vi+c tránh thai, các thu-c ngFa thai lo#i hIn h:p còn có nhi.u tác
d,ng khác nh@:
-giúp %i.u kinh;
- giúp gi;m nguy c' b8 u nang buNng tr9ng, ung th@ buNng tr9ng và
ung th@ n>i m#c tP cung.
-giúp gi;m ch9ng th-ng kinh (%au b,ng khi có kinh), b2t m/t máu khi
có kinh. Ngoài ra, thu-c ngFa thai còn giúp tr8 m,n.
Các thu-c ngFa thai %.u %@:c %óng trong vB có 28 viên hoOc 21 viên. Trong
lo#i 28 viên thì 7 viên cu-i cùng không ch9a ch/t thu-c nh@ng v0n u-ng %!
nhEc nh(, %! có thói quen nh2 u-ng thu-c mIi ngày. N7u không c1n nhEc
nh( nh@ th7 thì có th! dùng lo#i vB chB có 21 viên %! u-ng 21 ngày liên ti7p
k7 và 7 ngày sau %ó không u-ng thu-c. Ji.u quan trAng khi dùng thu-c
ngFa thai hàng ngày là không quên u-ng ngày nào và u-ng thu-c %úng gi?
mIi ngày. Thí d, bEt %1u ngày Ch6 nh)t lúc 8 gi? sáng (khi vFa th9c d)y)
thì ti7p t,c u-ng mIi ngày sau %ó vào lúc 8 gi? sáng. Nh@ v)y thì ng@?i
dùng thu-c s" %@:c hi+u qu; t-i %a.
Các phIn Ang ph# c6a thu-c ngFa thai hàng ngày là gây bu;n nôn, ng<c
cNng và 7au.
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M>t l1n n$a, xin nh2 rHng thu-c ngFa thai không có tác d,ng gì trong vi+c
phòng ngFa các b+nh lây nhi*m do quan h+ tình d,c.
Các lo#i thu-c ngFa thai cD có ch9a nhi.u estrogen tGng nguy c' nhNi máu
c' tim, %9t m#ch máo não và máu %ông, nh/t là trong các ph, n$ hút thu-c
lá, b8 cao huy7t áp. Các lo#i thu-c ngFa thai có ch9a ch/t estrogen không
thích h:p cho các ph, n$ trên 35 tu&i và hút thu-c lá, hoOc các ph, n$ có lý
l8ch gia %ình b8 ung th@ vú, b8 máu %ông hoOc b8 b+nh gan. Các ph, n$ b8
cao huy7t áp, ti!u %@?ng, hoOc b8 ch9ng nh9c bán %1u th-ng (migraine) có
nh$ng %i!m báo tr@2c nh@ th/y ánh sáng hay mEt m? %i v0n có th! dùng
thu-c ngFa thai hàng ngày nh@ng c1n %@:c bác sQ theo dõi th@?ng xuyên.
2. Thu,c ng3a thai ch:a ch-t Progestin mà thôi
Lo#i thu-c này thông th@?ng %@:c dùng cho các ph, n$ không u-ng %@:c
lo#i thu-c hIn h:p nói trên nh@ là các ph, n$ trên 35 tu&i và hút thu-c lá.
Lo#i thu-c này th@?ng gây ch9ng kinh nguy+t b/t th@?ng, không %@:c %.u
%On. Ji.u c1n quan tâm %7n tác d,ng ph, c6a thu-c là có th! b8 m/t
kinh, làm ng@?i ta hi!u l1m và s: hãi là b8 mang thai. N7u dùng lâu ngày,
nhi.u nGm thì có th! b8 x-p x@'ng, cho nên khi dùng lo#i thu-c này, c1n
u-ng thêm s$a hay u-ng thêm thu-c Calcium (cal-xi) %! tránh tình tr#ng x-p
x@'ng sau này.
3. Thu,c ng3a thai lo4i dán vào da
Lo#i thu-c này %@:c dán vào da trên mông, b,ng, ngCc (nh@ng c1n ph;i
tránh vú) hoOc ph1n trên c6a cánh tay. MIi tu1n dán m>t mi7ng m2i và dán
3 tu1n liên ti7p, sau %ó ng@ng dán m>t tu1n. Lo#i thu-c này có hi+u qu; và
ph;n 9ng ph, t@'ng tC nh@ lo#i thu-c ngFa thai hIn h:p nói trên. G1n %ây
nhà s;n xu/t thu-c Ortho Evra thông báo là vì nh$ng mi7ng thu-c dán này
th; ra l@:ng thu-c nhi.u h'n dC tính vì th7 nguy c' b8 máu %ông tGng g/p
%ôi cho nh$ng ng@?i dùng thu-c này so v2i nh$ng ng@?i dùng lo#i thu-c
u-ng.
4. Thu,c ng3a thai lo4i chích
Thu-c này %@:c chích vào bEp c' ba tháng m>t l1n, phù h:p cho các ph, n$
hay quên u-ng thu-c hàng ngày. Lo#i thu-c này th@?ng gây ra kinh nguy+t
b/t th@?ng, không %@:c %.u %On. Sau m>t nGm dùng thu-c thì %> chFng 50%
ph, n$ b8 m/t kinh nguy+t hoàn toàn. Lo#i thu-c này không phù h:p cho các
ph, n$ mu-n có thai li.n ngay sau khi ng@ng thu-c vì tình tr#ng kh; nGng
th, thai r/t th/p có th! kéo dài tF 4 %7n 31 tháng sau khi ng@ng thu-c. N7u
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dùng lâu ngày, nhi.u nGm thì có th! b8 x-p x@'ng,cho nên khi dùng lo#i
thu-c này, c1n u-ng thêm s$a hay u-ng thêm thu-c Calcium (cal-xi) %!
tránh tình tr#ng x-p x@'ng sau này. Lo#i thu-c này cDng có th! làm cho
ng@?i dùng b8 lên cân.

5. Thu,c ng3a thai lo4i vòng )Ct vào âm )4o
Lo#i vòng này có ch9a hIn h:p estrogen và progestin gi-ng nh@ lo#i thu-c
u-ng hàng ngày nói trên. Ng@?i ph, n$ %Ot vòng NuvaRing này vào âm %#o
mIi tháng m>t l1n, và %! nHm trong âm %#o 3 tu1n liên ti7p sau %ó l/y ra và
7 ngày sau %Ot vòng m2i vào. Lo#i thu-c này có hi+u qu; và ph;n 9ng ph,
t@'ng tC nh@ lo#i thu-c ngFa thai hIn h:p nói trên.

ii.

Thu,c ng3a thai khFn c-p (Emergeny
contraceptive)

Trong nh$ng tr@?ng h:p quan h+ tình d,c không %@:c chu<n b8, t9c ng@?i
nam không dùng bao cao su hoOc bao cao su b8 rách, hoOc trong tr@?ng h:p
ng@?i n$ không dùng thu-c ngFa thai %úng cách, ph, nC có th! dùng thu-c
ngFa thai kh<n c/p %! tránh th, thai.
Trong vòng 72 ti7ng sau khi quan h+ tình d,c, ng@?i ph, n$ ph;i u-ng thu-c
ngFa thai kh<n c/p này li.n và u-ng %úng theo h@2ng d0n. Thu-c u-ng càng
s2m thì hi+u qu; càng cao. Thu-c này %@:c bán v2i nhi.u tên khác nhau,
nh@ Plan B hoGc Preven.
L%u ý: ( Vi+t Nam, Úc và m>t s- n@2c khác, thu-c ngFa thai kh<n c/p có
tên Postinor-2. Tuy rHng Postinor-2 t@'ng t: nh@ thu-c Plan-B vì c; 2 ch9a
cùng 1 lo#i thu-c chánh (progesterone) nh@ng vì cách làm viên thu-c %! c'
ch7 thu-c %@:c nh; ra và h/p th, vào máu có %i.u khác nhau nên hi+u qu;
c6a 2 lo#i thu-c này khác nhau. Plan-B hi+u qu; cao h'n Postinor-2 và %ó là
lý do Postinor-2 không %@:c sP d,ng ( Hoa kS và Canada.
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Thu-c NgFa thai Kh<n c,p không th" dùng %" ng:a thai th'>ng xuyên
%'4c b(i vì s" gây h#i cho ng@?i dùng và s" m/t công hi+u c6a nó n7u dùng
hoài. Cách này v0n còn có 2% c' h>i b8 mang thai. Thu-c này không hi+u
qu; và không nên dùng n7u ng@?i ph, n$a %ã có thai
Các ph;n 9ng ph, có th! x;y ra là buNn nôn, %au b,ng, m+t m5i, xáo tr>n
kinh nguy+t. Thu-c ngFa thai kh<n c/p không b;o v+ ph, n$ tránh b8 lây
nhi*m b+nh do quan h+ tình d,c.

iii.

Các 6nh h&%ng ph+ c.a thu,c ng3a thai

• Các ph;n 9ng ph, c6a thu-c ngFa thai lo#i u-ng hàng ngày là gây
bu;n nôn, ng<c cNng và 7au.
• Khi dùng thu-c ngFa thai lo#i chích, c1n u-ng thêm s$a hay u-ng
thêm thu-c Calcium (cal-xi) %! tránh tình tr#ng x9p x%'ng sau này.
Lo#i thu-c này cDng có th! làm cho ng@?i dùng b8 lên cân.
• Thu-c ngFa thai dán vào da có ph;n 9ng ph, t@'ng tC nh@ lo#i thu-c
ngFa thai h&n h:p lo#i u-ng. G1n %ây nhà s;n xu/t thu-c Ortho Evra
thông báo là vì nh$ng mi7ng thu-c dán này th; ra l@:ng thu-c nhi.u
h'n dC tính vì th7 nguy c' bD máu 7ông tGng g/p %ôi cho nh$ng
ng@?i dùng thu-c này so v2i nh$ng ng@?i dùng lo#i thu-c u-ng.
• Các ph;n 9ng ph, c6a thu-c ngFa thai kh<n c/p có th! x;y ra là bu;n
nôn, 7au b#ng, m3t mBi, xáo tr8n kinh nguy3t.
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20
Phá thai (Artificial Abortion)
Phá thai là làm ch/m d9t thai kS. Phá thai là m>t vi+c làm %@a %7n nhi.u h)u
qu; h+ trAng lâu dài, nên c1n %@:c hi!u rõ và cân nhEc k3. Nh$ng ph@'ng
pháp Phá Thai gNm:
• Phá Thai bHng thu-c
• Phá Thai bHng cách Nong C& TP cung (Cervical Dilatation)
• Phá thai bHng cách Gây chuy!n b,ng (Induction of labor)
A. Phá Thai bQng thu9c (Abortion Pill) là ph@'ng pháp phá thai bHng
cách dùng thu-c khi thai kS ch@a quá 7 tu1n l* %1u sau khi th, thai,
k! tF ngày có kinh l1n chót. Thu-c này chB có th! dùng khi thai kS
không quá 7 tu1n nên c1n có siêu âm tr@2c khi dùng thu-c %! %8nh
tu&i phôi thai*. Thu-c này gNm hai d@:c li+u khác nhau và c1n %@:c
bác sQ s;n khoa chB d0n và theo dõi. Thu-c có th! gây ch;y máu, nh9c
%1u, buNn nôn, ói mPa, tiêu ch;y, %au b,ng. Ch;y máu ( tP cung do
thu-c Phá thai có khi nhi.u %7n %&i ng@?i b+nh c1n %@:c truy.n máu
hoOc %@:c n#o tP cung %! ng@ng ch;y máu, vì th7 khi dùng ph@'ng
pháp này, ng@?i dùng thu-c c1n ( g1n b+nh vi+n hay d@Tng %@?ng có
th! %@:c %i.u tr8 c/p t-c, k8p th?i trong tr@?ng h:p có bi7n ch9ng
hi!m nguy. N7u thu-c không phá thai %@:c thì thai nhi* có nhi.u
nguy c' b8 khuy7t t)t. JFng l1m l0n Thu-c Phá Thai v2i Thu-c NgFa
Thai Kh<n C/p (Emergency Contraception Pill).
B. Phá Thai bQng cách Nong C! T@ cung (Cervical Dilatation): Sau
khi c& tP cung %ã %@:c nong l2n ra, ng@?i ph, trách phát thai dùng
máy Hút (Suction), hoOc N#o (Curettage), hoOc Kéo Thai nhi* ra
ngoài (Extraction), tùy tr@?ng h:p thai kS %ã %@:c bao lâu, t9c tùy
phôi thai* hay thai nhi* l2n hay nh5.
C. Phá thai bQng cách Gây ChuyEn B#ng, dùng trong tr@?ng h:p thai
kS %ã quá 3 tháng.
Tr@2c khi quy7t %8nh phá thai, ph, n$ có thai c1n suy nghQ chín chEn và bàn
th;o v2i nh$ng ng@?i thân %! hi!u rõ hoàn c;nh c6a mình và xét k3 mAi khía
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c#nh c6a vi+c phá thai. N7u quy7t %8nh phát thai vì không có gi;i pháp nào
khác thì ng@?i ph, n$ thì nên %7n m>t bác sQ s;n khoa có kinh nghi+m %!
%@:c t@ v/n. Không nên phá thai b(i nh$ng ng@?i làm vi+c Lén lút, b/t h:p
pháp vì nh$ng ng@?i này không có %6 ki7n th9c và d,ng c, c1n thi7t %! %-i
phó v2i nh$ng bi7n ch9ng do vi+c phá thai gây nên, nh@ ch;y máu, l6ng tP
cung, nhi*m trùng, v.v.. nh$ng bi7n ch9ng này có th! gây hi!m nguy %7n
tánh m#ng.

21
H$u qu6 c.a vi"c phá thai
(Consequences of Artificial Abortion)
Sau khi phát thai, tP cung có th! ti7p t,c ch;y máu trong vài ngày. N7u b8
ch;y máu nhi.u, nóng s-t, hay %au b,ng nhi.u thì nên %7n bác sQ %! %@:c
khám nghi+m xem có sót bào thai hay không, hay có b8 bi7n ch9ng, nh@
nhi*m trùng hay l6ng tP cung, l6ng ru>t hay không.
Ja s- ph, n$a sau khi phá thai c;m th/y nh@ %@:c gi;i thoát kh5i gánh
nOng. M>t s- ph, n$ sau khi phá thai c;m th/y buNn bã, h-i ti7c hay chán
%?i. Nh$ng tình tr#ng này th@?ng qua mau. N7u tình tr#ng này kéo dài thì
nên %7n bác sQ %! %@:c t@ v/n và %i.u tr8.
Nên ch? m>t, hai tu1n sau khi không còn ch;y máu n$a m2i quan h+ tình
d,c tr( l#i. Và tr@2c khi quan h+ tình d,c tr( l#i, ph, n$ ph;i dùng m>t
trong nh$ng ph@'ng pháp ngFa thai h$u hi+u, nh@ u-ng thu-c hoOc chích
thu-c ngFa thai, hoOc dùng bao cao su mIi khi quan h+, %! tránh th, thai
ngoài ý mu-n m>t l1n n$a.
Phá thai có th! %! l#i nh$ng d8 t)t trong tP cung, khi7n cho nh$ng kS th, thai
sau này có th! b8 rEc r-i, nh@ th, thai ngoài tP cung, nhau %óng ( v8 trí b/t
th@?ng khi7n ch;y máu nhau hay sanh non, hoOc d* b8 s<y thai.
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22
Gi6i pháp tránh phá thai
(Options besides Abortion)
M>t trong nh$ng gi;i pháp giúp nh$ng ph, n$ mang thai ngoài ý mu-n
tránh vi+c phá thai là trao %9a bé sau khi sanh xong cho nh$ng ng@?i mu-n
xin con %! %9a bé %@:c nuôi d@Tng tP t7. Các thi7u n$ lT mang thai nên tìm
nh$ng c' quan tF thi+n ph, trách vi+c xin con nuôi %! %@:c h@2ng d0n và
giúp %T.
Gi;i pháp t-t %Rp h'n là cha và mR c6a bào thai nh)n lãnh trách nhi+m c6a
mình, báo tin cho cha mR mình bi7t %! ti7n %7n hôn nhân, xây dCng cu>c
s-ng v: chNng và nuôi d@Tng %9a bé cho %7n khi khôn l2n.
Trong mAi v/n %7 liên quan %7n s9c kh5e, phòng b+nh v0n h'n tr8 b+nh. C<n
th)n trong mAi quan h+ tình d,c %! tránh th, thai s" giúp cho thanh thi7u
niên, c; nam l0n n$, kh5i ph;i lâm vào m>t tình tr#ng r/t khó xP và có ;nh
h@(ng sâu %)m %7n s9c kh5e và t@'ng lai c6a c; hai.
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23
Nh(ng b"nh lây nhiKm do quan h" tình d+c
(STD = Sexually Transmitted Diseases)
A. Nguy cH truy8n nhiKm b"nh do quan h" tình
d+c (Modes of transmission of STDs)
Quan h+ tình d,c có th! khi7n cho c; hai ng@?i nam và n$ lây nhi*m l0n
nhau (t9c truy.n b+nh cho nhau) trên 12 th9 b+nh khác nhau, gAi là “B+nh
Lây Nhi*m do Quan h+ Tình d,c”, trong s- %ó có m>t s- b+nh nh@ HIVAIDS có th! làm thi+t m#ng . Nh$ng b+nh này cDng có th! gây nh$ng bi7n
ch9ng lâu dài hoOc vQnh vi*n và gây vô sinh. Vì v)y, mLi khi quan h+ tình
d,c, ng@?i nam c1n dùng bao cao su* t-t và dùng %úng cách %! tránh lây
cho ng@?i n$ lo#i b+nh mà mình %ang mEc ph;i (mà không bi7t), và tránh b8
ng@?i n$ lây b+nh cho mình mà mình không th! bi7t (và chính ng@?i n$
cDng có th! không bi7t). Ng@?i n$ c1n bEt bu>c ng@?i nam dùng bao cao
su* mIi khi quan h+ tình d,c, %! tránh b8 lây b+nh và cDng %! tránh th, thai
ngoài ý mu-n. N7u ng@?i nam tF ch-i không dùng bao cao su* (vi+n lý do
bao cao su* làm gi;m b2t khoái c;m) thì ng@?i n$ c1n c'5ng quy)t t: ch=i
không quan h&, vì ng@?i nam %ó ch9ng t5 sC thi7u hi!u bi7t v. v/n %. lây
nhi*m b+nh, sC thi7u quan tâm %7n %7n vi+c an toàn cho mình và cho ng@?i
n$, và cDng có th! ng@?i nam %ã mang m>t b+nh hi!m nghèo nên có l-i s-ng
buông th;, b/t c1n gi$ gìn s9c kh5e.
Nh$ng b+nh lây nhi*m do quan h+ tình d,c do nh$ng vi trùng (bacteria)
hoGc siêu vi trùng (virus) gây nên. Lúc m2i nhi*m b+nh, %a s- ng@?i mEc
b+nh không có tri+u ch9ng hoOc d/u hi+u gì cho bi7t mình mEc b+nh và vì
th7, không %@:c ch$a tr8 s2m và lây b+nh sang cho ng@?i tình.
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Nh$ng tri3u chAng b+nh th@?ng là:
-ch;y n@2c nh?n có mùi hôi tF b> ph)n sinh d,c
-%i ti!u rát
-khó %i ti!u
-nóng s-t
-n&i h#ch
-n&i m,t
-n&i ban %5
-lT loét da
-và nh$ng tri+u ch9ng %Oc bi+t tùy mIi b+nh.
)Dnh b3nh chính xác c1n %7n thP nghi+m ch/t m6 hoOc ch/t nh?n ti7t ra tF
b> ph)n sinh d,c, và nh$ng thP nghi+m máu %Oc bi+t.
)i/u trD b+nh c/n %7n thu-c tr, sinh và nh$ng thu-c tr8 siêu vi trùng. M>t sb+nh c1n %@:c %i.u tr8 lâu dài và có th! c1n ch$a tr8 su-t %?i (nh@ tr@?ng
h:p b+nh HIV-AIDS (SIDA)).

a. Nh(ng l,i truy8n b"nh do quan h"
tình d+c (Modes of transmission of
STDs)
Nh$ng b+nh lây nhi*m do quan h+ tình d,c %.u do nh$ng vi-sinh-v)t nh5 li
ti, mEt th@?ng không trông th/y, nh@ng n7u bi7t dùng %úng cách nh$ng
ph@'ng pháp phòng ngFa thì nh$ng vi-sinh-v)t này không th! xâm ph#m
vào c' th!. Nh$ng vi-sinh-v)t sinh sôi n;y n( ( b> ph)n sinh d,c hoOc trong
máu ng@?i b+nh, và lây lan sang ng@?i khác khi có sC ti7p xúc, g1n gDi gi$a
ng@?i b+nh và ng@?i ch@a mEc b+nh.
M>t ng@?i mEc b+nh có th! lây b+nh cho r/t nhi.u ng@?i khác khi quan h+
tình d,c v2i nhi.u ng@?i khác nhau, và cDng có th! chB lây b+nh cho m>t
ng@?i, rNi ng@?i này lây b+nh cho nhi.u ng@?i khác.
Khi b+nh ch@a %@:c tr8 d9t hUn thì ng@?i mEc b+nh s" còn có th! lây b+nh.
Nh$ng b+nh nh@ M,n R>p và HIV-AIDS (SIDA) không th! tr8 kh5i %@:c,
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nên nh$ng ng@?i mEc các th9 b+nh này có th! mãi mãi lây b+nh cho ng@?i
khác n7u không dùng ph@'ng pháp phòng ngFa %úng cách.
Khi ng@?i mEc b+nh %ã %@:c ch$a kh5i, nh@ng ng@?i tình b8 lây b+nh ch@a
%@:c %i.u tr8, thì chính ng@?i tình này s" lây b+nh ng@:c n7u hai ng@?i quan
h+ tình d,c v2i nhau l1n n$a.
Ja s- nh$ng b+nh này %@:c lây truy.n tF ng@?i này sang ng@?i kia qua
m>t trong các ngõ sau %ây:
1. Ti7p xúc trCc ti7p gi$a b> ph)n sinh d,c nam và n$.
2. Ti7p xúc gi$a mi+ng và b> ph)n sinh d,c ng@?i tình.
3. Ti7p xúc gi$a tay và b> ph)n sinh d,c ng@?i tình.

A. Ti1p xúc tr2c ti1p gi(a b* ph$n sinh d+c
nam và n(.
Khi có ti7p xúc trCc ti7p gi$a b> ph)n sinh d,c c6a ng@?i nam và ng@?i n$,
ch/t m6 và ch/t nh?n ti7t ra tF b> ph)n sinh d,c c6a ng@?i b+nh s" dính vào
b> ph)n sinh d,c c6a ng@?i kia và mang theo các vi trùng B+nh L)u, b+nh
MNng Gà, b+nh M,n R>p, v.v. khi7n b+nh lan truy.n ra.

B. Ti1p xúc gi(a mi"ng và b* ph$n sinh d+c.
Khi môi, l@Ti ti7p xúc v2i b> ph)n sinh d,c c6a ng@?i b+nh thì cDng có th!
b8 lây nhi*m. Nh$ng b+nh truy.n qua máu cDng có th! lây nhi*m khi hôn
sâu, t9c có sC ti7p xúc gi$a l@Ti và n@2u rGng khi hôn. Ng@?i b8 b+nh L)u (
c& hAng cDng có th! lây b+nh cho ng@?i khác khi hôn sâu.

C. Ti1p xúc gi(a bàn tay và b* ph$n sinh
d+c.
Bàn tay s? mó vào b> ph)n sinh d,c c6a ng@?i b+nh cDng có th! mang visinh-v)t gây b+nh tF ng@?i này sang ng@?i kia.
Vì v)y, %! phòng ngFa b+nh có hi+u qu; thì dùng bao cao su* %úng cách mIi
khi quan h+ tình d,c, hay nói m>t cách khác, không khi nào (dù chB m>t l1n)
quan h+ tình d,c mà không dùng bao cao su*.
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b. Làm th1 nào )@ )&=c an toàn mJi
khi quan h" tình d+c?
Có hai cách phòng ngFa hoàn toàn h$u hi+u %! tránh nh$ng b+nh truy.n
nhi*m do quan h+ tình d,c:
1. M>t là kiêng c$*, t9c hoàn toàn không quan h+ tình d,c v2i ai c;.
2. Hai là chB quan h+ tình d,c v2i v: (hay chNng) c6a mình, và c; hai v:
chNng %.u chung th6y (t9c không ngo#i tình) và c; hai không mEc
b+nh gì c;.
Jây là m>t %i!m mà các thanh thi7u nên c1n hi!u rõ và suy nghQ chín chEn:
có nên kiêng c6*, tAc không quan h3 tình d#c, tr%1c khi có v&, có ch;ng
hay không. N7u kiêng c$* %@:c thì có th! yên tâm là chEc chEn s" không b8
lây nhi*m nh$ng b+nh truy.n nhi*m do quan h+ tình d,c.
N7u không th! kiêng c$* %@:c thì chB có m8t ph%'ng pháp duy nh(t
phòng ng@a h6u hi3u %! tránh b8nh truy.n nhi*m do quan h+ tình d,c. Jó
là dùng bao cao su* 7úng cách mLi m8t l0n quan h3.

c. Bao cao su (condom)
Bao cao su* (condom) làm bHng ch/t cao su latex, hoOc ch/t polyurethane,
có th! ngGn ch)n vi trùng truy.n tF ng@?i mEc b+nh sang ng@?i không mEc
b+nh. Nh$ng vi-sinh-v)t gây b+nh này có trong m6, tinh d8ch*, ch/t nh?n
ti7t tF d@'ng v)t*, tF âm %#o*, tF âm h>* và máu. Bao cao su* ph;i %@:c
trùm vào d@'ng v)t* %úng cách %! không có ti7p xúc trCc ti7p gi$a d@'ng
v)t* và ng@?i n$. Bao cao su* chB %@:c dùng m>t l1n rNi b5, không dùng
%7n l1n th9 nhì. N7u quan h+ tình d,c nhi.u l1n thì c1n %7n nhi.u bao cao
su* cho mIi l1n gOp gT. Bao cao su* không th! rPa hay n/u chín rNi dùng
l#i. Bao cao su* cDng ph;i thu>c lo#i t-t, t9c không b8 l6ng lI (nh$ng lI nh5
li ti có khi mEt th@?ng không trông th/y nh@ng có th! %! cho vi-sinh-v)t lAt
qua).
M>t s- %àn ông không ch8u dùng bao cao su* trong khi quan h+ tình d,c vì
cho rHng nó làm gi;m c;m giác và h9ng thú. Nh$ng ng@?i nghQ và hành
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%>ng nh@ th7 ch9ng t5 hA không hi!u t/t c; nh$ng nguy c' có th! x;y %7n
cho hA khi hA không ch8u dùng bao cao su*. N7u hA bi7t là m>t khi hA b8
ph, n$ truy.n b+nh thì s9c kh5e hA s" suy kém, hA có th! m#ng vong hoOc
tr( thành vô sinh, vì mEc ph;i m>t ch9ng b+nh hi!m nghèo. M>t khi %ã
mang b+nh rNi thì ân h)n hay h-i ti7c s" không giúp hA l/y l#i s9c kh5e
%@:c.
Nh$ng ph, n$ có chNng %i làm xa cDng ph;i c<n th)n %. phòng vì nh$ng
ng@?i %àn ông xa nhà có th! %i tìm tho; mãn cho nhu c1u tình d,c v2i gái
mãi dâm hoOc nh$ng b#n gái d* dãi. Nh$ng ng@?i chNng này có th! b8
nhi*m b+nh và mang vi trùng truy.n sang cho v:. Trong nh$ng tr@?ng h:p
này, ng@?i v: c1n yêu c1u chNng dùng bao cao su* mIi khi quan h+ tình d,c
v2i mình khi hA tr( v. thGm nhà. M>t khi ng@?i chNng không còn ph;i %i
làm xa và không còn nhu c1u %i tìm gái mãi dâm n$a thì nên %i thP nghi+m
%! bi7t chEc mình không b8 nhi*m b+nh, và sau %ó m2i có th! quan h+ tình
d,c v2i v: mà không c1n mang bao cao su*.
Các b#n tr4 c1n ghi nh2:
1. B#n không th! nào nhìn m>t ng@?i mà %oán %@:c ng@?i %ó có b+nh
hay không. Chính B#n cDng không th! bi7t mình có b+nh hay không,
n7u không %i thP nghi+m, thì b#n không %! chB nhìn mà %oán %@:c
b+nh ng@?i khác.
2. Nh$ng b+nh truy.n nhi*m do quan h+ tình d,c không chFa m>t ai, dù
ng@?i %ó thu>c thành ph1n xã h>i hay trình %> hAc v/n nào. B#n %Fng
bao gi? nghQ là m>t ng@?i “con nhà lành” hay m>t ng@?i có %8a v8 cao
trong xã h>i không th! b8 nhi*m nh$ng b+nh này %@:c. M>t khi %ã
quan h+ tình d,c không an toàn rNi (dù chB m>t l1n) thì ai cDng có th!
b8 nhi*m b+nh, dù tr4 hay già, dù sang hay hèn, dù làm ngh. gì và dù
thu>c t1ng l2p xã h>i nào %i n$a.
J! cho bao cao su* %@:c hi+u qu; t-i %a, ng@?i dùng c1n bi7t cách trùm bao
cao su* vào d@'ng v)t* %úng cách tr@2c khi ti7p xúc v2i ph, n$ và c1n
dùng bao cao su* m2i tr@2c khi quan h+ tình d,c nh$ng l1n k7 ti7p. N7u bao
cao su b8 rách hay sút ra trong khi quan h+ tình d,c thì c1n ng@ng ngay và
thay bao cao su* m2i.
Không nên dùng vaseline mà ph;i dùng KY Jelly %! bôi bên ngoài bao cao
su* %! giúp nó %@:c tr'n tru h'n.
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B.Nh(ng b"nh lây nhiKm do quan h" tình
d+c

a
B"nh Chlamydia
B+nh Chlamydia do vi trùng Chlamydia trachomatis gây nên. Jây là
b+nh lây nhi*m qua %@?ng sinh d,c thông th@?ng nh/t ( c; %àn bà và
%àn ông. Vì ng@?i b+nh th@?ng không có tri+u ch9ng nên hay lây truy.n
cho ng@?i khác.

a. B"nh Chlamydia % /àn ông
Tri"u ch:ng thông th@?ng nh/t ( %àn ông là
a. Viêm 9ng tiEu:
Tri+u ch9ng ph;i ti!u nhi.u, khó %ái hoOc -ng ti!u ch;y m6. Th?i kS 6 b8nh
là 5 t2i 10 ngày, t9c trong th?i gian này, ng@?i b8 nhi*m b+nh không bi7t
mình mEc b+nh. J8nh b+nh bHng cách xem ch/t m6 d@2i kính hi!n vi.
b. Viêm ru8t thRng (proctitis):
Viêm ru>t thUng th@?ng th/y ( ng@?i quan h+ tình d,c bHng h)u môn,
th@?ng x;y ra ( nh$ng ng@?i %Nng gi2i. B+nh này khi7n h)u môn %au hoOc
ch;y m6 và gây táo bón. M>t s- b+nh viêm ru>t thUng không có tri+u ch9ng.
J8nh b+nh bHng -ng soi h)u môn và xét nghi+m ch/t m6.
c. Viêm Mào Tinh hoàn (Epidydimitis)
Viêm mào tinh hoàn khi7n b+nh nhân %au m>t bên hòn dái, %Ang n@2c
quanh hòn dái (hydrocele) hoOc s@ng mào tinh hoàn. J8nh b+nh bHng cách
thP nghi+m n@2c ti!u.
d. Viêm tuy-n ti/n li3t (Prostatitis):
Ng@?i b+nh có th! b8 ch9ng hay mEc ti!u và b+nh có th! kéo dài kinh niên.
J8nh b+nh bHng thP nghi+m n@2c ti!u và d8ch tuy7n ti.n li+t ti7t ra.
e. Viêm Kh1p:
M>t s- ít tr@?ng h:p b+nh nhân b8 viêm -ng ti!u cDng b8 x@ng kh2p, và có
th! kèm theo b+nh %au mEt.
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b. B"nh Chlamydia % /àn bà
Tri"u ch:ng: Ph1n %ông không có tri+u ch9ng, hoOc có tri+u ch9ng
1. viêm c! t@ cung,
2. viêm vùng ch2u và
3. viêm quanh gan và màng b#ng.
Viêm c! t@ cung là b+nh thông th@?ng nh/t. Ng@?i %àn bà có th!:
-ch;y n@2c ( âm h>* và %au b,ng d@2i. C& tP cung b8 s@ng, l( và ch;y
n@2c.
-khó %ái, %ái ra m6, %i ti!u th@?ng xuyên.
- Lúc có thai, b+nh Chlamydia làm b! bAc n@2c tr@2c %8nh-kS và tr4 s' sinh
nh5 cân. N7u mR không %@:c ch$a tr8 %úng m9c, tr4 s' sinh có th! b8 viêm
mEt và s@ng ph&i.

/>nh b"nh: J8nh b+nh Chlamydia bHng thP nghi+m n@2c ti!u hoOc ch/t
d8ch ti7t ra ngoài âm h>.

/i8u tr>: Ch$a tr8 bHng tr, sinh, %Nng th?i cDng c;n ch+a t,t c9 nh+ng
b!n tình, và c1n thP nghi+m %! ch<n %oán các b+nh lây nhi*m khác nh@
Giang Mai, L)u, b+nh Li+t kháng (HIV-AIDS (SIDA)).

5nh h&%ng lâu dài: Jàn bà b8 b+nh Chlamydia không th! th, thai vì
b+nh làm h@ buNng tr9ng* và -ng d0n tr9ng*.
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b
Viêm Âm )4o* do Gardnerella
B+nh do vi trùng Gardneralla vaginalis gây ra. Jây là lo#i viêm Âm %#o*
thông th@?ng nh/t cho %àn bà. B+nh này th@?ng x;y %7n cho nh$ng ng@?i
%ã có quan h+ tình d,c. Tuy nhiên, b+nh này cDng có th! lây cho ng@?i còn
trinh.

Tri"u ch:ng: Ja s- nh$ng ng@?i b8 b+nh không có tri+u ch9ng. M>t sb8 ch;y n@2c nh1y ( âm %#o*, có mùì hôi tanh, b8 %au lúc %i ti!u hoOc lúc
làm tình.

/>nh b"nh: J8nh b+nh bEng cách xét nghi+m v2i kính hi!n vi ch/t d8ch
ti7t ra ( âm %#o*.

/i8u tr>: B+nh Gardnerella c1n %@:c ch$a tr8 bHng tr, sinh n7u có nh$ng
tri+u ch9ng k! trên, hoOc n7u không có tri+u ch9ng nh@ng ng@?i b+nh chu<n
b8 phá thai hoOc m& tP cung.

5nh h&%ng lâu dài: B+nh Gardnerella có th! khi7n sanh non ( ph,
n$ %ang có thai. B+nh có th! gây
- Viêm tP cung sau khi sanh, và
- Nhi*m trùng sau khi cEt tP cung* hoOc sau khi phá thai.
Ng@?i b8 viêm âm %#o do Gardnerella d* b8 nhi*m b+nh li+t kháng SIDA.
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c
Viêm âm )4o do N-m
Nguyên nhân:
Viêm âm %#o do n/m x;y ra khi có nguyên nhân làm thay %&i môi tr@?ng
xung quanh trong âm %#o khi7n cho các lo#i n/m d! mAc. Lo#i n/m th@?ng
gây b+nh là Candida albicans.
Nh$ng y7u t- làm tGng nguy c' b8 nhi*m n/m: dùng thu-c kháng sinh hay
steroid, b+nh ti!u %@?ng không %@:c tr8 li+u %úng m9c, nh$ng tình tr#ng làm
thay %&i kích thích t- nh@ có thai, dùng thu-c ngFa thai.

Tri"u ch:ng c6a viêm âm %#o do n/m là ng9a, th@?ng kèm theo ch/t
ti7t tF âm %#o màu trEng, dày, có c,c.

/>nh b"nh:
Bác sQ có th! l/y ch/t ti7t tF âm %#o nhìn d@2i kính hi!n vi %! tìm n/m.

Tr> li"u Viêm âm %#o do N/m: Dùng thu-c tr8 n/m bHng kem thoa hay %Ot
vào âm %#o, cDng có th! dùng thu-c u-ng. Ji.u quan trAng là ph;i bi7t chEc
là b8 viêm âm %#o do n/m tr@2c khi dùng thu-c vì nhi.u tr@?ng h:p viêm
âm %#o do t#p trùng cDng có tri+u ch9ng t@'ng tC nh@ do n/m và thu-c tr8
n/m thì hoàn toàn khác v2i thu-c tr8 t#p trùng, do %ó có nhi.u tr@?ng h:p
ng@?i b+nh tC mua thu-c tr8 n/m %! tr8 nên b+nh v0n kéo dài không kh5i.
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d
B"nh Viêm âm )4o* do Trichomonas
Nguyên nhân:
Trichomonas có th! gây b+nh trong âm %#o, -ng ti!u và tuy7n quanh -ng
ti!u.
B+nh này th@?ng hay b8 chung v2i các b+nh lây nhi*m do quan h+ tình d,c
khác.
S 7àn ông, b+nh th@?ng không gây tri+u ch9ng và tC nhiên h7t.
S ng%5i 7àn bà, b+nh có th! không gây tri+u ch9ng hoOc khi7n âm %#o
ch;y n@2c có m6i hôi, thêm v2i tri+u ch9ng xót, ng9a, ch9ng khó %ái, %ái
hoài và %au rát khi quan h+ tình d,c. Âm %#o* b8 %5 và ch;y n@2c xanh,
vàng, có bAt. Âm %#o* và c& tP cung có máu tFng %óm nh5.

/>nh b"nh bHng cách xét nghi+m d@2i kính hi!n vi ch/t d8ch ti7t ra trong
âm %#o*, cho th/y sinh v)t Trichomonas có %uôi l>i trong n@2c.

/iêu tr>:
Ng@?i b+nh c1n %@:c ch$a v2i Metronidazole n7u nhìn th/y Trichomonas
d@2i kính hi!n vi hoOc n7u âm %#o b8 viêm. T/t c; nh$ng b#n tình c6a ng@?i
b+nh cDng c1n %@:c ch$a tr8. Ng@?i b+nh và nh$ng ng@?i b#n tình không
%@:c quan h+ tình d,c cho %7n khi t/t c; %.u %@:c %i.u tr8 xong.
Trong lúc có thai, n7u ng@?i b+nh không có tri+u ch9ng thì không c1n ch$a.
Metronidazole là thu-c t-t nh/t %! tr8 Trichomonas nh@ng thu-c xuyên qua
nhau d* dàng nên ph;i th)n trAng n7u dùng thu-c này trong 3 tháng %1u tiên
lúc có thai. N7u b+nh tái phát thì ph;i ch$a l#i.

5nh h&%ng lâu dài:
Lúc có thai, ng@?i mR b8 b+nh Trichomonas có th! b8 b! bAc n@2c s2m hoOc
sanh non. H'n n$a, Trichomonas có th! làm viêm v7t th@'ng ( nh$ng ng@?i
b8 m& tP cung, gây vô sinh, và gây ung th@ c& tP cung. B+nh này khi7n b+nh
HIV-AIDS (SIDA) truy.n nhi*m d* dàng h'n.
64

Tu!i Tr" và Tình D#c

e
B"nh L$u (Gonorrhea)
B+nh L)u do vi trùng Neisseria gonorrhoeae gây nên. B+nh L)u %@:c ch<n
%oán ( %àn ông th@?ng h'n h'n vì B+nh L)u ( %àn bà th@?ng không có tri+u
ch9ng.

a. B"nh L$u % /àn ông:
B+nh L)u có th! lây nhi*m cho tFng thành ph1n hoOc cho toàn b> ph)n sinh
d,c. 10% nh$ng ng@?i mEc b+nh L)u không có tri+u ch9ng. C& hAng, h)u
môn cDng có th! b8 nhi*m ( ng@?i tình d,c %Nng gi2i hoOc quan h+ tình d,c
bHng mi+ng (kh<u dâm).

Tri"u ch:ng: B+nh L)u gây viêm -ng ti!u, viêm ru>t thUng, viêm mào
tinh hoàn, viêm c& hAng. Ng@?i b8 b+nh L)u b8 ch9ng khó %ái hoOc có m6 (
lI %ái, %au trCc tràng (ru>t thUng, t9c ph1n ru>t già cu-i cùng) hoOc s@ng %au
c& hAng.

/>nh b"nh: Gram bi7n màu (stain), c/y mô, hoOc dùng DNA probes
hoOc PCR

/i8u tr>: bHng tr, sinh. N7u không ch$a tr8, b+nh L)u s" lan qua nh$ng
b> ph)n khác, k! c; %@?ng ti!u, h)u môn hoOc lan khEp ng@?i.
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b. B"nh L$u % /àn bà:
Th@?ng không có tri+u ch9ng nên ph, n$ th@?ng không bi7t mình b8 b+nh.
B+nh L)u có th! lan %7n mAi thành ph1n c6a b> ph)n sinh d,c, c& hAng hoOc
toàn thân. Ph, n$ mEc b+nh L)u có th! b8 ch;y m6 ( âm %#o*, %au rát khi %i
ti!u hay %i c1u, %au rát c& hAng, %au vùng x@'ng ch)u, do:
1. Viêm C& tP cung.
2. Viêm Kng %ái.
3. Viêm H)u môn và Ru>t ThUng.
4. Viêm C& hAng.
5. Viêm Vùng Ch)u.
6. Viêm Tuy7n ( Âm h> và Kng Jái.

/>nh B"nh L)u bHng cách xét nghi+m ch/t d8ch ti7t ra ( âm h>*.
/i8u tr>: B+nh nhân b8 b+nh L)u th@?ng hay b8 b+nh Chlamydia cùng lúc
nên ph;i ch$a hai b+nh m>t lúc bHng thu-c tr, sinh. Th@?ng ph;i c1n %7n 2
thu-c tr, sinh.

5nh h&%ng lâu dài: Hi7m mu>n hoOc th, thai ngoài tP cung*. Tr4 s'
sanh c6a ng@?i mEc b+nh L)u có th! b8 b+nh L)u hoOc b8 Viêm MEt.
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f
B"nh Giang Mai (Syphilis)
B+nh Giang Mai do vi trùng Treponema pallidum gây nên. B+nh Giang Mai
có th! %@a %7n nh$ng bi7n ch9ng r/t tr1m trAng n7u không %@:c ch$a tr8 và
ng@?i b8 b+nh Giang mai cDng d* b8 lây b+nh HIV-AIDS (SIDA). Jàn bà có
thai ph;i %@:c khám thP b+nh Giang Mai %! tránh truy.n b+nh cho con.

Tri"u ch:ng:
B+nh bEt %1u bHng n-t loét ( ch& ng@?i b+nh %,ng ch#m v2i ng@?i b8 b+nh
Giang Mai. N7u không %@:c ch$a, b+nh s" lan ra toàn thân. Bênh Giang Mai
th@?ng %@:c chia ra làm 3 th?i kS: I, II và III.
B3nh Giang Mai th5i k? I:
Tri+u ch9ng xu/t hi+n 2 %7n 6 tu1n sau khi b8 lây nhi*m. M>t n-t loét %5,
không %au %@:c gAi là sGng (chancre) n&i lên, th@?ng là ( b> ph)n sinh d,c,
nh@ng cDng có th! ( mi+ng hoOc ( h)u môn. Vùng g1n n-t loét th@?ng n&i
h#ch. N7u không %@:c ch$a tr8, n-t loét s" lành sau 4 t2i 6 tu1n, %! l#i xRo
nh5.
B3nh Giang Mai th5i k? 2:
2 %7n 10 tu1n sau khi n-t xRo lành, vi trùng vào máu và lan ra toàn thân gây
ra nhi.u tri+u ch9ng khác nhau nh@ n&i ban %5, s-t, nh9c %1u , Gn không
ngon, xu-ng cân , %au c& hAng , %au bEp th8t, %au kh2p x@'ng, m+t và s@ng
h#ch. Ch9ng phát ban c6a b+nh Giang Mai th?i kS 2 hi+n ra ( lòng bàn tay
và bàn chân, v2i nhi.u n-t m,n nh@ m,n cám trEng hoOc xám hi+n ra ( h)u
môn hoOc âm %#o. Trong th?i kS này, b+nh Giang Mai có th! xâm nhi*m
gan, th)n, mEt, và làm s@ng màng óc. Nh$ng tri+u ch9ng c6a b+nh Giang
Mai th?i kS 2 rNi s" bi7n %i, nh@ng n7u không %@:c ch$a tr8 b+nh s" chuy!n
qua th?i kS 3.
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B3nh Giang Mai th5i k? 3:
Sau th?i kS 2, m>t s- b+nh nhân vô th?i kS 6 b8nh và không có tri+u ch9ng.
M>t s- b+nh nhân khác chuy!n qua th?i kS 3. Th?i kS 3 có th! hi+n ra sau
m/y nGm sau và ;nh h@(ng %7n MEt, các M#ch máu l2n, Th1n kinh h+, Tim
và X@'ng. B+nh Giang Mai Th1n kinh làm m/t trí nh2, làm trí lCc sút kém,
làm cho vi+c %i %9ng, %i ti!u tr( nên khó khGn. B+nh nhân cDng có th! b8
xáo tr>n th8 giác, b8 b+nh li+t d@'ng và m/t c;m giác ( chân.

Cách phòng ng3a:
B+nh nhân có thai có th! tránh truy.n b+nh cho con trong b,ng mR. Ai nghi
ng? mình b8 b+nh Giang Mai hoOc %ã có quan h+ tình d,c v2i ng@?i b8 b+nh
ph;i báo bác sQ ngay.

/>nh b"nh:
BHng cách khám lâm sàng và thP máu cho b+nh Giang Mai. C1n ph;i thP
ng@?i b+nh cho các b+nh lây nhi*m qua %@?ng sinh d,c khác nh@ b+nh L)u,
Chlamydia hoOc b+nh Li+t kháng HIV-AIDS (SIDA).

/i8u tr>: BHng tr, sinh.
5nh h&%ng lâu dài:
N7u b+nh Giang Mai %i %7n th?i kS 3, ng@?i b+nh có th! b8 nhi*m nOng ( t/t
c; các b> ph)n trong thân th! k! c; mEt, óc, x@'ng, gan và th)n.
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g
B"nh M+n Gi*p % b* ph$n sinh d+c
(Genital Herpes)
B+nh này do siêu vi trùng* Herpes lây nhi*m qua %@?ng sinh d,c. Có 2 th9
siêu-vi-trùng Herpes: Herpes 1 và Herpes 2. B+nh M,n R>p ph1n nhi.u do
siêu-vi-trùng Herpes 2. Ng@?i b+nh s" mang b+nh su-t %?i vì không có
thu-c tr8 d9t hUn.

Cách lây nhiKm:
Làm tình bHng mi+ng, h)u môn, âm %#o mà không dùng bao cao su*.
Ng@?i mR có th! truy.n b+nh cho tr4 s' sinh lúc sanh con. Siêu-vi-trùng có
th! truy.n qua %@?ng ti!u hoOc cPa mình.

Tri"u ch:ng:
Ph1n %ông không có tri+u ch9ng hay có tri+u ch9ng c;m cúm, s-t, nh9c %1u,
khó ch8u.
• L0n 70u bD b3nh:
Kho;ng 4 ngày sau khi nhi*m b+nh, ng@?i b+nh s" th/y nh$ng bAng n@2c (
âm %#o, âm h>*, d@'ng v)t* và dái, mông, h)u môn, %ùi. BAng n@2c ng9a,
m@ng m6, l( lói ( quanh cPa mình làm khó ti!u, %au xót, nh9c %1u, rNi
thành v<y và lành n>i trong 19 ngày. H#ch có th! n&i s@ng, %au. Siêu-vitrùng herpes cDng có th! gây b+nh s@ng màng óc hoOc viêm ru>t thUng, gây
ch9ng khó %ái.
Siêu-vi-trùng có th! nHm trong giây th1n kinh ch? ngày phát b+nh. B+nh tái
phát khi siêu-vi-trùng tF trong giây th1n kinh ra ngoài da. 90% b+nh nhân s"
có 1 l1n tái phát. B+nh th@?ng tái phát khi c' th! m+t y7u, hoOc ng@?i
nhi*m b+nh b8 kh6ng ho;ng tinh th1n hay có kinh nguy+t.
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• Khi b3nh tái phát:
Có th! không có tri+u ch9ng hoOc n&i m,n nh@ng ít h'n, viêm m>t bên, gây
%@?ng n9t hoOc khó ch8u ( âm h>*. Tr9'c khi b+nh tái phát th@?ng b8 %au
nhói ( mông, chân và hông.

/>nh B"nh bHng cách khám xét lâm sàng và xét nghi+m ch/t d8ch ti7t ra
tF nh$ng n-t l( loét.

/i8u tr> bHng thu-c tr8 siêu-vi-trùng nh@ Acyclovir cho nh$ng ng@?i b8
bênh l1n %1u: thu-c giúp gi;m %au, làm n-t l( lành nhanh và th?i gian
truy.n b+nh ngEn l#i. N7u b+nh tái phát thì c1n %@:c ch$a l#i. Acyclovir
cDng có th! ngFa tái phát và ngFa truy.n siêu vi trùng.

5nh H&%ng lâu dài: B+nh không th! kh5i hUn. Ng@?i b8 nhi*m
herpes có th! lây b+nh mOc dù không có tri+u ch9ng b8 b+nh.
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h
B"nh H4 Cam ( Chancroid)
B+nh này t@'ng %-i hi7m và th@?ng th/y ( gái mãi dâm và khách c6a hA.
B+nh do vi trùng Hemophilus ducreyi gây nên, làm l( loét ( b> ph)n sinh
d,c. B+nh H# Cam hay b8 lây chung v2i b+nh Giang Mai. B+nh này r/t
th@?ng th/y ( Phi Châu và Á Châu.

Tri"u Ch:ng:
N&i m,t %5 m@ng m6 m>t cách nhanh chóng rNi l( loét. M,t th@?ng ( b>
ph)n sinh d,c và các vùng h#ch. Ch& loét kho;ng 1-2 phân. Ch& loét %au,
%áy thì %5 v2i b? mép rõ ràng. Jáy c6a ch& loét th@?ng có ch/t nh1y màu
vàng, xám và ch;y máu khi b8 c#o. H#ch b8 s@ng.
B+nh H# Cam th@?ng ( nh$ng b> ph)n nh@: bao qui %1u, %1u %@'ng v)t (
%àn ông và môi âm h>*, cPa âm %#o* và quanh h)u môn ( %àn bà. B+nh
th@?ng không có tri+u ch9ng n7u b+nh ( âm %#o hoOc ( c& tP cung*. B+nh
s@ng h#ch x<y ra 1-2 tu1n sau n-t loét, khá %au và s" ch;y m6 n7u không
%@:c tr8. M ng@?i b8 SIDA, tri+u ch9ng b+nh H# Cam không %i!n hình v2i
nhi.u n-t loét, nh$ng b> ph)n ngoài b> ph)n sinh d,c cDng có th! b8 nhi*m
và b+nh khó lành. B+nh H# cam có th! b8 l1m v2i b+nh m,n R>p, Giang mai
hoOc Chlamydia.

/>nh B"nh:
B+nh này khó %8nh b+nh chính xác bHng khám xét lâm sàng. Cách %8nh b+nh
chEc chEn nh/t khi th/y vi trùng H. Ducreyi trong kính hi!n vi nh@ %àn cá
trong n-t loét. C1n thP nghi+m %! tìm t/t c; các b+nh lây nhi*m qua %@?ng
sinh d,c khác.

Ch(a tr>:
Khi %@:c tr8 bHng tr, sinh, b+nh thuyên gi;m mau.
Ng@?i b+nh %T %au trong 48 ti7ng, n-t loét bEt %1u lành trong 72 ti7ng.
B+nh s@ng h#ch thuyên gi;m lâu h'n.
Ng@?i b8 H# Cam ph;i %@:c theo dõi k3 l@Tng và ch$a nhi.u l1n.
Ph;i hút h#ch n7u m@ng m6. Ch$a t/t c; nh$ng ng@?i %ã có quan h+ tình
d,c v2i b+nh nhân n>i trong 10 ngày khi b+nh nhân có tri+u ch9ng b8 b+nh.
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B"nh M0ng Gà (Warts)
B+nh lây nhi*m do siêu-vi-trùng Human papillomavirus. B+nh này r/t d*
lây.

Cách lây nhiKm b"nh: B+nh lây nhi*m do quan h+ tình d,c hoOc do
tay hay mi+ng %,ng ch#m %7n h)u môn và âm %#o. B+nh này thông th@?ng
gOp ( ng@?i b8 b+nh Li+t kháng (HIV-AIDS (SIDA)).

Tri"u Ch:ng: Không có tri+u ch9ng hoOc n&i nhi.u m,n ng9a, ch;y
máu, %au, xót, khó ch8u, và âm %#o ch;y n@2c. M,t cóc có th! làm ngh"n
-ng ti!u.

/>nh b"nh:
BHng cách khám nhìn m,t cóc. M,n cóc màu da hoOc hNng, bHng phUng, dRp
hoOc ghN gh. có s:i. N7u mu-n bi7t m,t cóc lan sâu bao nhiêu, có khi ph;i
chi7u -ng vô h)u môn, ru>t thUng và ru>t già. Có khi ph;i sinh thi7t (biopsy)
%! kh5i nh1m m,t cóc v2i b+nh Giang Mai hoOc ung th@.

/i8u tr>:
Tùy theo s- m,t, có 3 cách tr8:
- Chích thu-c vào m,t hoOc %-t bHng acid
- Ch$a bHng mi*n d8ch hAc (Immunologic treatment)
- Gi;i ph0u n7u thu-c ch$a không hi+u qu; hoOc
- J-t bHng thu-c l#nh hoOc tia laser.

5nh h&%ng lâu dài:
N7u m,t cóc to quá, m,t có th! gây khó khGn cho vi+c %i tiêu, làm tình hoOc
sanh %4. Có th! gây ung th@ c& tP cung.
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B"nh Viêm Vùng Ch$u
(Pelvic Inflammatory Disease)
Viêm vùng ch)u là b+nh nhi*m trùng nOng c6a các b> ph)n sanh d,c c6a
ng@?i %àn bà.

Cách lây nhiKm b"nh:
B+nh viêm vùng ch)u x<y ra khi các b+nh lây nhi*m qua %@?ng sinh d,c
không %@:c phát giác và %i.u tr8. 90-95% viêm vùng ch)u x<y ra khi vi
trùng %i tF âm %#o lên tP cung và các b> ph)n sinh d,c ( ph1n trên.
Tuy hi7m, viêm vùng ch)u có th! x<y ra trong lúc sanh, lúc phá thai, lúc %Ot
vòng xoEn vì lúc này vi trùng có th! di chuy!n d* dàng.
Hai vi trùng gây viêm vùng ch)u thông th@?ng nh/t là vi trùng L)u và
Chlamydia. Con gái tu&i dây thì b8 b+nh L)u nhi.u h'n h7t. Vi trùng gây
b+nh viêm vùng ch)u r/t d* lây.

Tri"u ch:ng:
Ng@?i b+nh có th! có tri+u ch9ng nOng, nhR hoOc không có tri+u ch9ng gì
c;. Viêm vùng ch)u do vi trùng Chlamydia th@?ng không có tri+u ch9ng.
Nh$ng tri+u ch9ng thông th@?ng nh/t gNm có:
• âm %#o* ch;y n@2c có mùi hôi
• %au lúc %i ti!u
• %au lúc giao h:p
• %au ( b,ng d@2i
• s-t và nóng l#nh
• buNn ói và mPa
• kinh nguy+t th/t th@?ng
• m+t
• tiêu ch;y
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Th'i k7 . b>nh:
Tri+u ch9ng b+nh viêm vùng ch)u th@?ng xu/t hi+n vài ngày hoOc vài tu1n
sau khi ng@?i b+nh lây nhi*m các b+nh qua %@?ng sinh d,c và th@?ng x<y ra
trong lúc hoOc sau khi ng@?i %àn bà có kinh.

/>nh b"nh:
J8nh b+nh viêm vùng ch)u không ph;i d* vì b> ph)n b8 viêm khó khám, v;
l#i tri+u ch9ng b+nh viêm vùng ch)u có th! b8 l1m v2i tri+u ch9ng c6a các
b+nh khác nh@ b+nh S@ng Ru>t D@. Lúc khám b+nh, bác sQ th@?ng ph;i l/y
d8ch hoOc m6 ( cPa tP cung* %! thP. Có khi ph;i thP máu, có khi ph;i ch,p
hình hoOc soi b,ng %! bi7t -ng d0n tr9ng* có b8 s@ng hoOc có bAng m6 hay
không.

/i8u tr>:
Tuy rHng b+nh viêm vùng ch)u nguy hi!m, n7u b+nh %@:c ch$a tr8 s2m và
theo dõi k3 thì b+nh s" h7t và không b8 bi7n ch9ng.
B+nh viêm vùng ch)u %@:c ch$a bHng tr, sinh ít nh/t 10-14 ngày. Nh$ng
b+nh nhân không c1n nh)p vi+n c1n %C'c theo dõi k3 và tái khám n>i trong
72 ti7ng %Nng hN. B+nh nhân c1n %@:c nh)p vi+n n7u
• b8 nóng s-t cao hoOc nôn mPa nhi.u,
• c1n truy.n tr, sinh bHng %@?ng tQnh m#ch hoOc
• c1n thu-c gi;m %au m#nh.
T/t c; các b#n tình c6a ng@?i b8 b+nh Chlamydia và b+nh L)u ph;i %@:c
báo và ch$a bHng tr, sinh ngay c; nh$ng ng@?i không có tri+u ch9ng.
Nên tránh giao h:p %7n khi b+nh hoàn toàn d9t hUn.

5nh h&%ng lâu dài:
N7u không %@:c ch$a tr8, b+nh viêm vùng ch)u s" làm h@ -ng d0n tr9ng*,
buNng tr9ng*, tP cung* và c& tP cung, d0n %7 b+nh %au vùng ch)u kinh niên
và làm h5ng b> ph)n sinh %4. B+nh viêm vùng ch)u là lý do chính gây hi7m
mu>n và thai ngoài tP cung.
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B"nh Viêm Gan A, B, C, D và E
(Hepatitis A, B, C, D, E)
Viêm gan th@?ng do 3 siêu vi trùng (virus) A, B và C gây nên. Các siêu vi
trùng khác có th! làm viêm gan là siêu vi trùng viêm gan D và E. Các lo#i
Viêm Gan có tri+u ch9ng gi-ng nhau, nh@ng h)u qu; khác nhau.

Viêm Gan A:
Viêm Gan A do siêu vi trùng viêm Gan A gây nên và lây nhi*m qua %@?ng
tiêu hoá. Siêu vi trùng theo phân ng@?i b+nh ra ngoài, và có th! dính vô th9c
Gn hoOc v)t d,ng nh@ nEm cPa, hoOc t; lót, và lây sang ng@?i khác qua:
1. Wn th9c Gn b8 nhi*m phân ng@?i %ang mEc b+nh Viêm Gan A.
2. Qua n@2c u-ng, s$a, và các sinh v)t không %@:c n/u chín nh@ sò, h7n,
v.v…
Vì th7, nh$ng ng@?i n/u Gn và nh$ng ng@?i b@ng dAn %N Gn c1n rPa tay
bHng xà bông sau mIi l1n %i tiêu, %i ti!u, hay s? mó nh$ng v)t d,ng d'. Rau
c;i %@:c phân bón bHng phân ng@?i cDng là nguNn gây b+nh.
Th@?ng Viêm gan A không gây tri+u ch9ng nOng nên ng@?i b+nh không bi7t
mình b8 b+nh. Viêm Gan A có th! kéo dài %7n 6 tháng, nh@ng %a s- các
tr@?ng h:p b+nh Viêm Gan A không kéo dài và không gây ;nh h@(ng lâu
dài cho ch9c nGng gan.

Viêm gan B
Viêm gan B do siêu vi trùng Viêm gan B gây nên và lây nhi*m qua %@?ng
máu. Siêu-vi-trùng viêm gan B truy.n qua:
- N@2c hoOc ch/t nh?n c6a ng@?i b8 b+nh nh@ máu, n@2c mi7ng, n@2c âm
%#o, n@2c mEt, n@2c ti!u hoOc tinh d8ch*.
- Truy.n máu b8 nhi*m siêu-vi-trùng viêm gan.
- Dùng chung kim và -ng chích b8 nhi*m siêu-vi-trùng viêm gan %! chích
ma túy.
- Lây qua %@?ng sinh d,c v2i ng@?i b8 bênh.
- Truy.n tF ng@?i mR b8 b+nh qua con.
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B+nh Viêm Gan B có th! %i %7n tình tr#ng Viêm kinh niên và có th! d0n %7n
Ung th@ gan.

Viêm gan C:
Viêm gan C do siêu-vi-trùng Viêm gan C gây nên. Viêm gan C d0n %7n
b+nh %au gan kinh niên, làm h@ h#i ch9c nGng gan.

Cách lây nhiKm b"nh:

• Dùng chung kim chích
• XGm mình v2i d,ng c, không s#ch s"
• Truy.n máu, nh/t là tr@2c nGm 1992, khi máu ch@a %@:c ki!m soát
k3.
• MR truy.n cho con s' sinh
• Qua giao h:p, tuy rHng hi7m
• Viêm gan C cDng có th! lây lúc lAc th)n.
• Nh$ng ng@?i s-ng chung v2i ng@?i b8 b+nh có th! lây b+nh qua v)t
d,ng có nhi*m máu nh@ dao c#o và bàn ch;i %ánh rGng.

Tri"u ch:ng :
Các Viêm gan lúc kh(i %1u có tri+u ch9ng gi-ng b+nh cúm, nh@ khó ch8u,
s-t, %au bEp th8t, Gn không ngon, và buNn ói, nôn mPa, tiêu ch;y, da vàng.
Có ng@?i b8 viêm gan mà không có tri+u ch9ng và không bi7t mình b8 b+nh.
N7u viêm gan C ti7p t,c phát tri!n, ch9c nGng gan b8 xáo tr>n nên ng@?i
b+nh có tri+u ch9ng nh@: vàng da, h'i th( hôi khó ch8u, mi+ng %Eng, n@2c
ti!u %)m nh@ trà, màu phân l#i nh#t. B+nh cDng có th! làm %au b,ng d@2i
x@'ng s@?n bên tay mOt hoOc bên tay trái.

/>nh b"nh:
T/t c; các b+nh viêm gan trên %.u %@:c ch<n %oán và theo dõi bHng cách thP
máu.

/i8u tr>:
Khi tri+u ch9ng nOng hoOc thP máu th/y gan b8 h@ h#i, bênh nhân có th! c1n
nh)p vi+n.
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Viêm Gan A: Viêm gan A chB kéo dài trong m>t th?i gian rNi d9t, nên
ng@?i b+nh chB c1n Gn u-ng k3 l@Tng và tránh lây b+nh cho ng@?i khác.
Viêm Gan B: Có thu-c ch6ng %! ch$a viêm gan B.
Viêm Gan C: Có r/t nhi.u ti7n tri!n trong vi+c tr8 viêm gan C v2i 2 th9
thu-c. Nh$ng ng@?i vFa m2i b8 lây viêm gan C nh@ kim chích chUng h#n,
n7u %@:c tr8 thì lo#i %@:c kho;ng 50% s- siêu-vi-trùng.

5nh h&%ng lâu dài:
Viêm gan A: chB lây trong th?i gian ngEn. M>t khi lành b+nh, hA không
truy.n b+nh cho ng@?i khác và không b8 bi7n ch9ng. Viêm gan A kinh niên
g1n nh@ không bao gi? có.
Viêm Gan B: 85 %7n 90% nh$ng ng@?i b8 viêm gan B kh5i hoàn toàn n>i
trong 6 tháng và không b8 bi7n ch9ng.
Viêm Gan C: Ng@:c la8, 80% nh$ng ng@?i b8 viêm gan C không lành hUn
và b+nh th@?ng kéo dài.
Nh$ng tr@?ng h:p viêm gan B hoOc C ti7n sang trình tr#ng Viêm kinh niên
có th! gây b+nh X' gan (cirrhosis) và Ung th@ gan.
M>t s- ng@?i b+nh s" mang siêu-vi-trùng này su-t %?i và có th! truy.n b+nh
cho ng@?i khác.

Cách phòng ng3a b"nh:
Có thu-c ch6ng ngFa Viêm Gan A và Viêm Gan B, nh@ng ch@a có thu-c
ch6ng ng@?i Viêm Gan C. Lúc nào cDng nên rPa tay v2i xà bông tr@2c khi
Gn hay n/u Gn, dAn Gn. JN Gn c1n %@:c rPa s#ch và n/u chín. Nhà v+ sinh và
ch)u rPa mOt, rPa tay ph;i %@:c chùi rPa k3 càng.
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B"nh Li"t Kháng (HIV-AIDS (SIDA))
B+nh HIV-AIDS (ti7ng Pháp là SIDA, ti7ng Vi+t gAi ngEn gAn là B+nh Li+t
Kháng) là b+nh do siêu-vi-trùng HIV (Human Immunodeficiency Virus) gây
nên. Nh$ng siêu-vi-trùng này nhi*m vào và làm h@ h5ng h+ th-ng mi*n
nhi*m. H+ th-ng mi*n nhi*m trong thân th! giúp kháng cC nh$ng b+nh
nhi*m trùng và m>t s- ung th@.
B+nh HIV-AIDS %C'c ghi nh)n l1n %1u tiên nGm 1981. Nh$ng nGm g1n %ây,
b+nh HIV-AIDS truy.n r/t nhanh trong gi2i tr4. Hi+n nay, 50% b+nh HIVAIDS xu/t hi+n ( nh$ng ng@?i d@2i 25 tu&i.
Các siêu-vi-trùng HIV xâm nh)p vào các t7 bào c6a h+ th-ng mi*n nhi*m và
bEt %1u sanh sôi n<y n(, h6y di+t các t7 bào này, khi7n cho c' th! không
kháng cC %@:c b+nh và kháng l#i nh$ng vi trùng khác. Khi s- t7 bào mi*n
nhi*m xu-ng th/p, ng@?i b8 nghi*m HIV s" d* b8 nh$ng b+nh truy.n nhi*m
khác và có th! b8 vài lo#i ung th@ mà m>t c' th! bình th@?ng có th! ch-ng
l#i d* dàng. Jây là th?i kS ng@?i b8 nhi*m HIV b8 b+nh AIDS (vi7t tEt ch$
Acquired Immune Deficiency Syndrome)
B+nh HIV-AIDS có hai th?i kS:
i. th?i kS %1u sau khi nhi*m HIV, ng@?i b8 nhi*m không
có tri+u ch9ng gì, mOc dù trong máu có HIV và có th!
lây b+nh cho ng@?i khác.
ii. th?i kS th9 hai: Jó là th?i kV c' th! %ã suy y7u và
ng@?i b+nh b8 nh$ng b+nh nhi*m trùng khác và nh$ng
b+nh ung th@. Jây là th?i kS ng@?i b8 nhi*m siêu-vi
trùng HIV b8 b+nh AIDS.
Tuy rHng có thu-c tr8 b+nh HIV-AIDS, nh@ng hi+n nay v0n ch@a có thu-c tr8
d9t hUn b+nh này và ch@a có thu-c ch6ng ngFa. Vì v)y, phòng ngFa %! tránh
b8 nhi*m HIV r/t quan trAng cho các thanh thi7u niên. B#n có cách phòng
ngFa h$u hi+u giúp tránh kh5i b8 lây nhi*m b+nh: %ó là mang bao cao su
mIi khi quan h+ tình d,c.
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Cách lây nhiKm b"nh:
Siêu-vi-trùng HIV có ( trong máu và nh$ng ch/t do c' th! ng@?i b+nh bài
ti7t (nh@ tinh d8ch*, ch/t nh?n ( âm %#o*) và cDng theo %@?ng máu nhi*m
vào c' th! ng@?i khác. HIV xâm nh)p vào c' th! trong nh$ng tr@?ng h:p
sau %ây:
1. Quan h+ tình d,c, k! c; kh<u dâm.
2. Chích thu-c (nh@ ma tuý) hoOc xâm mình bHng kim
%ã %@:c ng@?i b+nh dùng.
3. Truy.n máu c6a ng@?i mEc b+nh HIV-AIDS.
Các b+nh lây nhi*m do quan h+ tình d,c nh@ Chlamydia, b+nh L)u, Giang
Mai, b+nh M,n R>p làm cho da l( loét và khi7n cho ng@?i b8 nh$ng b+nh
này d* nhi*m b+nh HIV khi quan h+ tình d,c v2i ng@?i b8 nhi*m HIV.
Tr4 con cDng có th! b8 nhi*m HIV:
- lúc ng@?i mR có thai
- lúc sanh
- lúc cho con bú.
Tr" con bD nhi.m HIV cTng có thE truy/n b3nh cho ng%5i l1n:
Nh$ng tr@?ng h:p tr4 con truy.n b+nh cho ng@?i l2n r/t hi7m. Nh$ng ch/t
n@2c hoOc ch/t nh?n c6a tr4 con nh@ n@2c ti!u, n@2c dãi, ch/t nôn hoOc
phân, v.v.. không truy.n HIV, nh@ v)y vi+c chGm sóc thông th@?ng cho tr4
em không nguy hi!m. Khi %9a tr4 b8 tr1y da, da b8 l( loét hay b8 ch;y máu,
ng@?i sGn sóc tr4 ph;i mang bao tay cao su.

Tri"u ch:ng:
Thanh thi7u niên khi m2i lây b+nh th@?ng không có tri+u ch9ng nên chính
ng@?i b8 nhi*m cDng không bi7t mình mEc b+nh. Có th! %7n h'n 10 nGm sau
hA m2i phát b+nh AIDS. Trong th?i gian này, hA có th! truy.n HIV cho
ng@?i khác. Khi b+nh AIDS phát, ng@?i b+nh m/t cân lR, m+t m5i vô cùng,
h#ch s@ng, tiêu ch;y, ch;y mN hôi và b8 s@ng ph&i. HA cDng có th! b8 nhi*m
nh$ng cGn b+nh nhi*m trùng khác.
Ng@?i mang b+nh AIDS s" b8 b+nh gây ra b(i nh$ng vi trùng mà trong
tru?ng h:p bình th@?ng vi trùng này không %@a %7n b+nh, hoOc hA có th! b8
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b+nh nOng gây ra b(i vi trùng nh@ Salmonella hoOc siêu-vi-trùng gây b+nh
trái r#.
Tr4 con mang b+nh AIDS th@?ng hay b8 b+nh gây ra b(i:
- nh$ng siêu vi trùng nh@ b+nh M,n R>p, v.v. %@a %7n s@ng ph&i
- nh$ng ký sinh trùng nh@ Pneumocystis carini hoOc Toxoplasmosis
- nh$ng vi trùng %@a %7n b+nh nOng nh@ s@ng màng óc, Lao, b+nh do
Salmonella
- N/m nh@ Candida ( thCc qu;n.

/>nh b"nh:
ThP máu là cách %8nh b+nh chEc chEn nh/t %! xem có kháng th! c6a ch-ng
HIV trong máu hay không. Khi m2i b8 nhi*m HIV, c' th! ch@a có s;n xu/t
kháng th! chNng HIV nên thP máu không tìm th/y kháng th!, và k7t qu; là
âm tính, t9c HIV (-). Tuy nhiên, mOc dù ch@a có kháng th! nh@ng trong máu
ng@?i b+nh %ã có siêu-vi-trùng HIV, và k! thF lúc b8 nhi*m, ng@?i b+nh có
th! lây b+nh cho ng@?i khác. J7 bi7t chEc không b8 nhi*m HIV thì 6 tháng
sau khi thP máu l1n %1u, nên thP l#i m>t l1n n$a, v2i %i.u ki+n là trong th?i
gian 6 tháng này, không có làm vi+c gì có nguy c' gây nhi*m HIV n$a.
T/t c; nh$ng ng@?i %ang có thai %.u ph;i %C'c thP HIV. Khi ng@?i %àn bà
thP nghi+m HIV (+) và %ã có con, t/t c; các con c6a ng@?i này %.u ph;i
%C'c thP HIV. Ngay c; nh$ng ng@?i con l2n tu&i h'n, có v4 kh5e m#nh v0n
có th! b8 nhi*m b+nh HIV n7u ng@?i mR b8 nhi*m lúc sanh ra hA. Khi ng@?i
mR mang siêu-vi-trùng HIV m2i sanh con, r/t khó bi7t là tr4 s' sanh có
mang HIV hay không vì %9a con có th! còn mang kháng th! ch-ng HIV c6a
ng@?i mR truy.n sang trong 18 tháng %1u tiên.
Cách thP nghi+m %! bi7t xem tr4 s' sanh có mang HIV hay không là tìm
th/y siêu-vi-trùng trong máu bHng cách c/y máu hoOc dùng ph@'ng pháp
%8nh b+nh PCR (polymerase chain reaction).
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/i8u tr>:
Hi+n nay y khoa có m>t s- thu-c ch-ng sC sanh sôi n<y n( c6a HIV và giúp
ng@?i b+nh s-ng lâu h'n v2i r/t ít tri+u ch9ng và cDng có m>t s- thu-c r/t
hi+u nghi+m trong vi+c gi;m truy.n nhi*m b+nh tF ng@?i mR qua tr4 s'
sanh.
Thu-c ch$a b+nh HIV-AIDS có nhi.u cách khác nhau %! gi7t con siêu-vitrùng, bác sQ th@?ng biên toa cho b+nh nhân u-ng nhi.u th9 thu-c mIi ngày.
HIV l?n thu-c r/t nhanh, ng@?i b+nh ph;i u-ng thu-c r/t c<n th)n y nh@ l?i
bác sQ dOn.
Trong 3 tháng sau cùng lúc mang thai ng@?i mR b8 nhi*m HIV ph;i u-ng
thu-c %! tránh truy.n b+nh qua cho con. Sau lúc sanh, ng@?i mR ti7p t,c
u-ng thu-c và tr4 s' sanh cDng ph;i u-ng thu-c. Ng@?i mR nên tránh không
cho con bú s$a mR khi %ã b8 nhi*m HIV.
N7u t/t c; các bi+n pháp trên %@:c áp d,ng thì chB có 5% tr4 s' sanh lây
b+nh, so v2i 25% tr4 em b8 b+nh n7u mR không %@:c ch$a tr8 và không %@:c
t@ v/n k3 l@Tng.

Tóm l&=c: NgFa b+nh HIV-AIDS (SIDA) là %i.u r/t c1n thi7t, vì m>t khi
%ã nhi*m HIV rNi thì không th! ch$a kh5i %@:c, và ng@?i b+nh su-t %?i có
th! lây b+nh cho ng@?i khác.
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m
Chí (Lice)
Con chí, hình tròn, dài khòang 2-3 mm, màu trong; khi Gn no, chí %&i ra màu
%5. Chân tr@2c gi-ng càng cua %! chí bám vào lông. Chí cái s-ng kho;ng 3
t2i 4 tu1n, có th! %4 3 tr9ng %7n 26 tr9ng m>t ngày. Tr9ng dính c9ng ( chân
lông, n( ra chí mén trong 6 %7n 8 ngày. Chí ( lông mu, nách, lông mày và
tóc.

Tri"u ch:ng:
Chí gây ng9a, ( mu và nách, ( lông mày và ( tóc.

/>nh b"nh:
Th/y chí hoOc tr9ng chí. Nên thP nghi+m %! tìm các b+nh truy.n nhi*m qua
%@?ng sinh d,c khác.

/i8u tr>:
Thoa kem trF chí vào lông, rNi rPa s#ch. Ch$a thêm m>t l1n th9 nhì kho;ng
7 %7n 10 ngày sau %! di+t nh$ng chí m2i n(.
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n
B"nh gh? (Scabies)
Cách lây nhiKm :
B+nh gh4 lây nhi*m khi g1n gDi ng@?i bi gh4.

Tri"u ch:ng:
B+nh bEt %1u bHng n-t s1n nh5, rNi tróc, %&i ra n-t chàm rNi nhi*m trùng.
N7u lây qua %F'ng sinh d,c: các n-t s1n s" ( ph1n du2i b,ng, mông, bên
trong %ùi và ( b> ph)n sinh d,c. N-t s1n có th! ( màng da gi$a m/y ngón
tay, du2i vú, hoOc c& tay.

/>nh b"nh:
Gi$a các n-t s1n có %@?ng lHn. Trong kính hi!n vi, lúc nhìn t7 bào c#o ra tF
các n-t s1n th/y con gh4, tr9ng và phân c6a con gh4.

/i8u tr>:
Thoa kem permethrin hoOc lindane lên da %! 8 ti7ng rNi tEm cho s#ch. Tái
%i.u tr8 m>t tu1n sau. Qu1n áo và chGn m.n ph;i giOt bHng n@2c sôi. C1n
ch$a ng@?i b#n tình %! kh5i b8 tái nhi*m.
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24
Nh(ng b"nh b* ph$n sinh d+c ph+ n(
a
Vú b> )au (Breast tenderness)
Vú b8 %au nh9c th@?ng x;y ra ( ph, n$ tr4 tu&i còn trong th?i kS kinh
nguy+t. Vú có th! b8 %au 1 bên hay 2 bên, có th! tái %i tái l#i mIi tháng
hay kéo dài nhi.u tu1n l!, nhi.u tháng.

Nguyên nhân %au vú có th! do thay %&i kích thích t- trong kS kinh
nguy+t, do gi$ n@2c khi có kinh, do có thai, do ch/n th@'ng n'i vú, do
cho con bú, b8 nhi*m trùng vú. Ung thu vú ít khi gây %au vú. Ph, n$ b8
%au nh9c vú tái %i tái l#i hay kéo dài thì nên %i khám bác sQ %! %@:c ch<n
%oán tìm nguyên nhân và %i.u tr8.

ChFn )oán: Thông th@?ng, ph, nD d@2i 35 tu&i và không có kh-i u
( vú thì không c1n làm thP nghi+m gì. N7u trên 35 tu-i và không có kh-i
u gì ( vú thì bác sQ s" cho b#n ch,p hình vú (mammogram). N7u có kh-i
u ( vú thì bác sQ có th! cho b#n hoOc ch,p hình vú, hoOc siêu âm vú, hoOc
làm sinh thi7t vú, nghQa là l/y 1 m<u mô vú %! nhìn d@2i kính hi!n vi.

/i8u tr>: Tùy nguyên nhân:
1. Mang n8t vú nâng %T (support bra).
2. Dùng thu-c ch-ng %au.
3. Dùng thu-c “Danazol” (danocrine) n7u b8 %au nhi.u.
Nh$ng cách sau %ây cDng có th! giúp gi;m %au vú:
1. c$ cà phê.
2. Gn ít mu-i.
3. dùng thu-c l:i ti!u.
4. U-ng sinh t- E, B6.
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b

Vú nh;. Vú quá to
Vú có nhi+m v, quan trAng là %! nuôi con, cho con bú. Y khoa ngày nay
khuy7n khích ph, n$ nên cho con bú sau khi sanh %! thEt chOt tình m0u t$
và vì nh$ng l:i ích c6a s$a mR so v2i s$a bò, s$a b>t, s$a công th9c.
Kích th@2c c6a vú, to hay nh5 %@:c quy7t %8nh b(i y7u t- di truy.n và tình
tr#ng dinh d@Tng. Kích th@2c c6a vú cDng có th! thay %&i ít nhi.u tùy theo
th! tr#ng m)p hay -m, tu&i tác, hay sau khi sanh con.
Phát tri!n t-t c6a vú cDng ph, thu>c vào các kích thích t- n$ estrogen,
progesterone, kích thích t- c6a tuy7n giáp, nang th@:ng th)n, tuy7n yên,
nh@ng ch6 y7u là estrogen. Do %ó nh$ng r-i lo#n v. ch9c nGng c6a các c'
quan n1y s" ;nh h@(ng %7n sC phát tri!n c6a vú. Trong nh$ng tr@?ng h:p
này, không nh$ng vú không phát tri!n bình th@?ng mà nhi.u c' quan khác
cDng phát tri!n b/t th@?ng.
Ngoài nh$ng tình tr#ng k! trên c1n %@:c ch<n %oán và tr8 li+u còn thì kích
th@2c c6a vú không ;nh h@(ng vi+c cho con bú và s9c kh5e c6a ng@?i n$.
Nhi.u ph, n$ b8 mOc c;m khi th/y vú nh5 nên mu-n %>n cho vú to h'n.
Ji.u n1y không nên khuy7n khích vì kích th@2c c6a vú ph;i cân x9ng v2i
thân hình. Ph, n$ không nên chú trAng %7n b> ngCc to nh5 và b)n tâm %i tìm
bác sQ %! sPa ngCc %! rNi không vFa ý ph;i sPa %i sPa l#i, có th! gây h#i cho
s9c kh5e do nh$ng bi7n ch9ng c6a vi+c sPa vú gây ra.
Các thanh thi7u n$ trong th?i kS %ang phát tri!n c' th! không nên dùng k3
thu)t gi;i ph0u %! thay %&i thân hình. ChB trong nh$ng tr@?ng h:p vú phát
tri!n quá to, gây %au nh9c vai vì trAng l@:ng vú quá nOng, thì có th! c1n %7n
gi;i ph0u %! làm vú nh5 l#i và nhR b2t.
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B"nh U Nang Bu0ng tr:ng*
(Ovarian cyst)
U nang buNng tr9ng là nh$ng c/u t#o gi-ng nh@ nh$ng túi nh5 %Cng %1y
ch/t l5ng nHm trong hay trên mOt buNng tr9ng.

Nguyên nhân: U nang phát tri!n tF nh$ng nang trong buNng tr9ng.
Nh$ng nang n1y có nhi+m v, s;n xu/t kích thích tô n$ và ch9a nh$ng tr9ng
%! phóng thích ra trong mIi chu kS kinh nguy+t. N7u nh$ng follicle n1y b8
r-i lo#n ch9c nGng thì s" bi7n thành nh$ng u nang ch9a %1y ch/t l5ng, có th!
là n@2c, ch/t d8ch nh1y hay máu.
M>t s- u nang không phát tri!n tF nh$ng nang c6a buNng tr9ng mà tF nh$ng
mô khác, c, th! nh@:
• u nang bì, có th! ch9a các mô nh@ tóc, da , rGng…
• u nang phát triEn t= l,c n8i m,c t@ cung.
• u nang tuy-n.

Tri"u ch:ng: U nang buNng tr9ng th@?ng không gây hay gây r/t ít tri+u
ch9ng và th@?ng là lành tính, s" tC nhiên bi7n %i sau 1 vài tháng mà không
c1n tr8 li+u. Tuy nhiên, cDng có m>t s- nh5 u nang buNng tr9ng, nh/t là khi
buNng tr9ng b8 b! ra s" gây nh$ng tri+u ch9ng nOng có th! nguy hi!m %7n
tánh m#ng, do %ó ng@?i ph, n$ c1n bi7t các tri+u ch9ng có th! có %! %7n
khám bác sQ s2m %! %@:c ch<n %oán và tr8 li+u %úng cách. Nh$ng tri+u
ch9ng c6a nang buNng tr9ng th@?ng không %Oc thù và có th! t@'ng tC các
tri+u ch9ng c6a nh$ng b+nh ph, khoa và n>i khoa khác nh@:
• Kinh nguy+t b/t th@?ng.
• Jau âm B ( vùng ch)u (pelvis), %au có th! th@?ng xuyên hay tái %i tái
l#i, có th! lan %7n sau l@ng hay xu-ng bEp chân.
• C;m giác nOng hay %1y b,ng.
• Jau ngay tr@2c khi có kinh hay ngay tr@2c khi h7t kinh.
• Nôn, ói hay c;m giác %au vú nh@ khi có thai.
• C;m giác nOng ( h)u môn hay bAng %ái, %i ti!u khó khGn.
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N7u có nh$ng tri+u ch9ng sau thì nên %7n khám bác sQ ngay :
• Jau thình lình và d$ d>i ( b,ng hay vùng khung ch)u.
• Jau kèm theo nóng s-t hay ói.

Bi1n ch:ng: N7u u nang nh5 thì th@?ng không gây bi7n ch9ng gì
nh@ng n7u to có th! gây nh$ng c;m giác khó ch8u trong b,ng, u nang có th!
%è vào bAng %ái (bàng quang) làm cho %i ti!u th@?ng xuyên. Nh$ng u nang
phát tri!n sau khi mãn kinh có th! %@a %7n ung th@, do %ó vi+c khám %8nh kS
vùng khung ch)u r/t quan trAng.

/>nh b"nh: Bác sQ n7u th/y kh-i u thì cho làm các thP nghi+m nh@ siêu
âm b,ng và siêu âm khung ch)u, n>i soi b,ng. N7u u nang có d#ng c9ng hay
ng@?i b8 u nang có nguy c' b8 ung th@ thì bác sQ s" l/y máu làm thP nghi+m
máu.

Tr> li"u: Tùy theo tu&ì tác c6a ng@?i b+nh, kích th@2c c6a u nang, tri+u
ch9ng nhi.u hay ít mà cách tr8 li+u khác nhau nh@ sau :
• Theo dõi. N7u ng@?i b8 u nang còn tr4 trong tu&i còn sanh s;n, kích
th@2c u nang nh5, không gây tri+u ch9ng gì, siêu âm cho th/y u nang
ch9a %1y n@2c thì chB c1n theo dõi và làm siêu âm %8nh kS. J-i v2i
ng@?i %ã mãn kinh, u nang ch9a %1y ch/t l5ng và %@?ng kính c6a u
nang nh5 h'n 2 inches thì cDng chB c1n theo dõi %8nh kS bHng siêu
âm.
• Dùng thu9c ng=a thai %! làm gi;m kh; nGng phát sinh nh$ng u nang
m2i trong mIi kS kinh nguy+t và cDng %! làm gi;m nguy c' b8 ung
th@ buNng tr9ng.
• PhJu thu2t: N7u u nang to, nhi.u tri+u ch9ng, u tNn t#i qua nhi.u chu
kS kinh nguy+t thì nên gi;i ph0u cEt b5. Gi;i ph0u có nhi.u cách, tùy
tình tr#ng c6a ng@?i b+nh có còn sanh con hay không và kích th@2c
c6a u nang mà hoOc chB cEt b5 u nang mà không c1n cEt b5 buNng
tr9ng, hoOc chB cEt 1 buNng tr9ng và chFa l#i buNng tr9ng bên kia. M
ph, n$ sau khi mãn kinh n7u có u nang buNng tr9ng thì cDng nên
%@:c ph0u thu)t cEt b5 buNng tr9ng và c; tP cung %! ngFa ung th@.
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Phòng ng3a:
Tuy không có cách nào %! phòng ngFa u nang buNng tr9ng kh5i x;y ra
nh@ng n7u %@:c khám vùng khung ch)u %8nh kS hay khi ng@?i ph, n$ th/y
có b/t th@?ng, r-i lo#n v. kinh nguy+t, hoOc nh$ng tri+u ch9ng khó ch8u
kèm theo các chu kS kinh nguy+t mà tr@2c %ó không có thì bác sQ có th!
%@:c ch<n %oán s2m và tr8 li+u %úng m9c.

d

U xH t9 cung*
(Uterine Fibroid Tumor)
U x' tP cung là m>t trong nh$ng u th@?ng th/y nh/t ( ph, n$. U x' tP cung
phát tri!n tF các t7 bào c' tr'n c6a tP cung, là u lành tính và th@?ng xu/t
hi+n ( ph, n$ trong tu&i có con. U không làm tGng nguy c' b8 ung th@ và
h1u nh@ không bao gi? bi7n thành ung th@. Trong %a s- tr@?ng h:p u không
gây nguy h#i gì.

Nguyên Nhân
Nguyên nhân phát sinh u x' không %@:c bi7t rõ.

Tri"u ch:ng
Ja s- u x' tP cung không gây tri+u ch9ng, th@?ng chB %@:c khám phá khi
khám ph, khoa %8nh kS hay khi khám thai. Trong %a s- tr@?ng hAp, u x' tP
cung không c1n %i.u tr8. M>t %ôi khi u x' b8 xoEn gây %au %2n thình lình, và
d$ d>i c1n ph;i gi;i ph0u g/p. N7u u x' gây tri+u ch9ng khó ch8u, th@?ng
xuyên thì cDng nên gi;i ph0u.
N7u u x' tP cung gây tri+u ch9ng thì th@?ng là nh$ng tri+u ch9ng nh@ sau:
• Có kinh nhi.u
• Kinh kéo dài hay ra máu giDa chu kS kinh nguy+t
• C;m giác nOng b,ng hay %au b,ng d@2i
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• Táo bón
• Không ki!m soát %@:c n@2c ti!u hoOc b8 bí ti!u
• Jau l@ng
Jôi khi u x' có cu-ngn bám vào tP cung và cu-ngn b8 xoEn l#i gây %au d$
d>i.

/>nh b"nh: N7u có các tri+u chúng k! trên (%au b,ng d@2i, ra máu
nhi.u khi có kinh, ra máu giDa chu kS kinh nguy+t, táo bón, ti!u không ki!m
soát hay khó ti!u, %au lúc giao h:p, v.v.) thì nên khám bác sQ ngay. Tr@2c
h7t bác sQ s" xác %8nh xem nh$ng tri+u ch9ng k! trên có ph;i thCc s, là do u
x' tP cung không hay là do các nguyên nhân khác nh@ th8t d@ tP cung, b@2u
tuy7n tP cung, r-i lo#n ch9c nGng kích thích t-.
Các ph@'ng pháp dùng %! ch<n %oán u x' tP cung :
• siêu âm lòng tP cung.
• ch,p X-quang tP cung và -ng d0n tr9ng sau khi chích ch/t c;n quang.
• n>i soi tP cung.
• ch,p hình CT hay MR tP cung.

Bi1n ch:ng: Nh@ %ã nói trên, u x' tP cung th@?ng không gây nguy
hi!m nh@ng có th! gây nh$ng khó ch8u và m>t vài bi7n ch9ng nh@ thi7u máu
do ch;y máu nhi.u lúc có kinh nguy+t. M>t %ôi khi có ;nh h@(ng %7n vi+c
th, thai do u x' bít -ng d0n tr9ng hay ngGn tr( tinh trùng %i tF tP cung %7n
-ng d0n tr9ng. Ph, n$ %ang mang thai b8 u x' tP cung c5 th! có nguy c' b8
s<y thai, sinh s2m, nhau b8 tróc ra kh5i tP cung..

Tr> li"u:
Tùy tr@?ng h:p:
1. theo dõi : Ja s- các tr@?ng h:p u x' không gây tri+u ch9ng gì,
không gây tr( ng#i cho vi+c sinh s;n, mang thai và s" teo l#i khi mãn
kinh do %ó không c1n ph;i làm gì chB c1n theo dõi.
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2. Dùng thu9c. M,c %ích là tr8 li+u ch9ng ra máu nhi.u khi có kinh và
làm nOng b,ng d@2i. Thu-c không làm tiêu u x' nh@ng có th! làm u
nh5 l#i. Các thu-c th@?ng dùng :
• kích thích t-, làm ng@ng kinh nguy+t, giúp u x' teo nh5 l#i.
• kích thích t- nam, làm gi;m các tri+u ch9ng c6a u x' tP cung.
• thu-c ngFa thai có progestin.
3. CHt bB t@ cung. Cách tr8 li+u n1y tuy chEc chEn gi;i quy7t t)n g-c u
x' tP cung nh@ng cDng làm m/t kh; nGng sinh con.
4. GiIi phJu tách u x' ra kh5i tP cung nh@ng v0n gi$ tP cung l#i. Cách
n1y v0n duy trì %@:c kh; nGng sinh con.
5. Ph%'ng pháp làm nghUn m,ch máu t@ cung (uterine artery
embolization). Chích thu-c làm ngh"n m#ch máu tP cung %! u x' không
còn %@:c máu %7n nuôi nên b8 teo nh5 l#i. Có th! b8 bi7n chúng là các m#ch
máu %7n buNng tr9ng và các c' quan khác cDng có th! b8 ;nh h@(ng.
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e
B"nh l4c n*i m4c t9 cung*
(Endometriosis)
B+nh l#c n>i m#c tP cung là m>t tình tr#ng mà các mô lót n>i m#c c6a tP
cung nHm sai ch& ( các n'i khác ngoài tP cung nh@ -ng d0n tr9ng, buNng
tr9ng, các c' quan trong vùng khung ch)u. M>t %ôi khi cDng ( n'i xa nh@
bao tP, ru>t.
Trong mIi chu kS kinh nguy+t, do sC tGng kích thích t- n$ estrogen và
progesterone, n>i m#c tP cung s" dày lên %! chu<n b8 cho sC th, thai, n7u th,
thai không x;y ra thì n>i m#c tP cung s" b! ra, ch;y máu và ng@?ì ph, n$
bEt %1u có kinh. B+nh L#c N>i M#c TP Cung là m>t tình tr#ng mà các mô
lót n>i m#c c6a tP cung nHm sai ch& ( các n'i khác ngoài tP cung nh@ -ng
d0n tr9ng, buNng tr9ng, các c' quan trong vùng khung ch)u. Môt %ôi khi
cDng ( n'i xa nh@ bao tP, ru>t.Trong ch9ng L#c N>i M#c TP Cung, nh$ng
thay %&i trong th?i kS kinh nguy+t (n>i m#c dày, ch;y máu) cDng x;y ra (
nh$ng n'i có n>i m#c nHm sai ch& và s" gây %au nh9c ( nh$ng n'i %ó.
L#c n>i m#c cDng có th! t#o ra nh$ng v7t sRo, dính gây khó khGn cho sC th,
thai.

Nguyên nhân: Nguyên nhân c6a ch9ng l#c n>i m#c tP cung không
%@:c bi7t rõ. Có thuy7t cho là có sC liên quan v2i các kích thích t-, y7u tmi*n nhi*m, y7u t- di truy.n hay do nh$ng t&n th@'ng do nh$ng l1n b8 viêm
nhi*m vùng khung ch)u tr@2c kia. Ngoài ra, cDng có th! trong lúc có kinh,
máu kinh %em các mô n>i m#c tF tP cung ch;y ng@:c tr( lên -ng d0n tr9ng
và các mô n>i m#c này s" %óng t#i n'i này t#o ra ch9ng L#c N>i M#c TP
Cung. B+nh L#c N>i M#c TP Cung th@?ng x;y ra h'n ( nh$ng ph, n$
không có con.
B+nh L#c N>i M#c TP Cung có th! ( m9c %> nhR, nOng hAGc tr1m trAng.
M>t s- ph, n$ b8 ch9ng l#c n>i m#c tP cung không có tri+u ch9ng gì và chB
%@:c s- khám phá trong lúc làm m>t tr8 li+u nào %ó thí d, nh@ c>t -ng d0n
tr9ng. Ja s- ch9ng l#c n>i m#c có nh$ng tri+u ch9ng nh@:
• %au b,ng, %au l@ng nhi.u trong lúc có kinh, bEt %1u vài ngày tr@2c khi
có kinh và kéo dài nhi.u ngày sau %ó. Jau b,ng trong lúc có kinh là
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bình th@?ng nh@ng %au do l#c n>i m#c th@?ng nhi.u h'n và %au tGng
v2i th?i gian.
• %au ngoài lúc có kinh, c, th! trong nh$ng ngày tr9ng r,ng, lúc tiêu,
ti!u, %au d$ d>i vùng khung ch)u trong lúc giao h:p.
• ra máu nhi.u lúc có kinh hay ra máu gi$a chu kS kinh.
• vô sinh
Jau do l#c n>i m#c có th! l0n l>n v2i %au do viêm nhi*m vùng khung ch)u
(pelvic inflammatory disease), và n7u b8 thêm h>i ch9ng ru>t kích thích thì
ch<n %oán tr( nên ph9c t#p h'n. Các d/u ch9ng và tri+u ch9ng c6a L#c N>i
M#c s" ch/m d9t sau khi mãn kinh hay trong lúc không có kinh nguy+t t#m
th?i, nh@ trong lúc mang thai.

ChFn )oán: Bác sQ s" h5i k3 b+nh sP, khám lâm sàng và cho làm các thP
nghi+m nh@ siêu âm b,ng và vùng khung ch)u. Có th! ph;i c1n n>i soi b,ng
b,ng %! có ch<n %oán chính xác. Jôi khi, trong tr@?ng h:p l#c n>i m#c ti7n
tri!n xa, bác sQ cho làm thP nghi+m máu tìm CA 125.

Bi1n ch:ng: Bi7n ch9ng chánh c6a ch9ng l#c n>i m#c tP cung là gây
khó khGn cho vi+c có con. Do %ó bác sQ th@?ng khuyên các ph, n$ b8 ch9ng
b+nh n1y nên có con càng s2m càng t-t vì càng %! lâu thì càng khó có con
h'n. B+nh l#c n>i m#c tP cung tC nó không làm tGng nguy c' b8 ung th@ tP
cung hay ung th@ buNng tr9ng.

Tr> li"u: Tr8 li+u ch9ng l#c n>i m#c tP cung gNm có dùng thu-c hoOc
ph0u thu)t tùy theo tình tr#ng nOng, nhR c6a b+nh và ng@?i ph, n$ còn mu-n
có con hay không.
1. Thu-c: các thu-c ch-ng viêm, ch-ng %au không có ster'id nh@
ibuprofen. CDng có th! tC làm b2t %au ( nhà nh@ ngâm n@2c /m hay
%Ep nóng (khGn hay túi n@2c nóng) lên b,ng.
2. Kích thích t-: nh@ thu-c ngFa thai; thu-c h& tr: hoOc thu-c ch-ng
kích thích t- phóng thích Gonadotropin (Gonadotropin-releasing
hormone agonists, antagonists).
3. Gi;i ph0u. N7u cách tr8 li+u bHng thu-c nh@ trên không làm gi;m b2t
tri+u ch9ng c6a l#c n>i m#c và %! tGng c' h>i th, thai thì nên gi;i
ph0u.
• gi;i ph0u gi2i h#n: chB l/y mô l#c n>i m#c, các mô sRo dính ra và
gi$ l#i tP cung, buNng tr9ng %! có th! có thai.
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• gi;i ph0u cEt b5 tP cung và buNng tr9ng cho nh$ng tr@?ng h:p
nOng và không còn mu-n có con.
Nên th;o lu)n k3 v2i bác sQ %i.u tr8 tr@2c khi chAn ph@'ng pháp tr8 li+u.
B+nh nhân cDng nên xin t@ v/n m>t bác sQ khác %! có thêm ý ki7n.

f
Huy1t trDng (Leucorrhea)
Huy7t trEng là ch/t ti7t nh?n, th@?ng có màu trEng %,c, xu/t ra ngoài âm
h>. Huy7t trEng có hai lo#i: Huy7t trEng b+nh và Huy7t trEng bình
th@?ng.
1. Huy-t trHng bình th%5ng %@:c ti7t ra âm %#o khi ng@?ì ph, n$ g1n
%7n kinh nguy+t hay trong th?i kS tr9ng r,ng. Huy7t trEng bình
th@?ng th@?ng trong, không có mùi hôi và ít gây ng9a.
2. Huy-t trHng b3nh có màu và mùi hôi %Oc bi+t, và có th! kèm theo
nh$ng thay %&i ( âm %#o nh@ %5, ng9a. Huy7t trEng b+nh là tri+u
ch9ng c6a b+nh nhi*m trùng %@?ng sinh d,c.

/i8u tr>: Dùng thu-c kháng sinh %! tr8 b+nh nhi*m trùng.
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g
Viêm c# t9 cung (Cervicitis)
C& tP cung là ph1n d@2i cùng, nh5, hRp c6a tP cung thông ra âm %#o.
Bình th@?ng c& tP cung có kh; nGng nh@ m>t rào c;n không cho vi trùng
hoOc siêu vi %i tF âm %#o vào tP cung nh@ng n7u c& tP cung b8 viêm thì nguy
c' b8 nhi*m trùng vào tP cung s" tGng lên.
Nguyên nhân gây viêm c& tP cung %a s- là do nhi*m trùng do quan h+ tình
d,c, th@?ng nh/t là b+nh L)u, b+nh Chlamydia, M,n R>p (herpes), MNng
Gà, hay nhi*m trùng t#p khu<n. M-t s- nguyên nhân khác nh@ d8 9ng do
dùng thu-c di+t tinh trùng %! ngFa thai (spermicide contraceptive) hay do
ch/t latex c6a bao cao su.
Nh$ng y7u t- làm cho tGng nguy c' b8 viêm c& tP cung do nhi*m trùng :
• BEt %1u có quan h+ tình d,c s2m.
• Quan h+ tình d,c không an toàn (không %eo bao cao su).
• Tr@2c %ó %ã tFng b8 nh$ng b+nh v. tình d,c.

Tri"u ch:ng. Thông th@?ng viêm c& tP cung không cho tri+u ch9ng và
chB tình c? khám phá khi làm ph7t m5ng c& tP cung (Pap smear) hay làm
sinh thi7t c& tP cung vì m>t lý do nào khác. Ngoài ra, nh$ng d/u hi+u và
tri+u ch9ng c6a viêm c& tP cung có th! có nh@ sau:
• ra ch/t ti7t tF âm %#o màu h'i xám hay vàng, có th! có mùi hôi.
• %au khi %i ti!u.
• b8 %au lúc giao h:p.
• ra máu sau khi giao h:p, hay gi$a chu kS kinh.

ChFn )oán: ThP nghi+m bHng ph@'ng pháp Pap smear và n7u có ch/t
ti7t tF âm %#o hay c& tP cung thì bác sQ s" l/y ra %! thP.
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Bi1n ch:ng: Bi7n ch9ng c6a viêm c& tP cung do nhi*m vi trùng b+nh
L)u, Chlamydia có nguy c' cao gây khó khGn cho vi+c sinh con và có th!
d@a %7n tình tr#ng b8 hi7m mu>n do vi trùng %i vào trong tP cung và -ng d0n
tr9ng gây viêm nhi*m và t&n th@'ng ( nh$ng c' quan này.

Tr> li"u: Tr8 li+u viêm c& tP cung thì tùy theo nguyên nhân. N7u do d8 9ng
vì ch/t latex c6a bao cao su thì %&i qua bao cao su làm bHng ch/t
polyurethrane, n7u do dùng kem di+t tinh trùng thì %&i qua cách ngFa thai
khác. N7u b8 nhi*m trùng do b+nh L)u, Chlamydia, M,n R>p tình d,c, t#p
khu<n, v.v. thì ph;i dùng thu-c kháng sinh thích h:p. N7u nhi*m siêu vi nh@
m,n Gi>p tình d,c (Herpes genitalis) thì s" không th! tr8 h7t hoàn toàn mà
có th! tái %i tái l#i.

Phòng ng3a: Vì Viêm C& TP Cung th@?ng không gây tri+u ch9ng nên
vi+c phòng ngFa h7t s9c quan trAng. M>t s- ph, n$ gOp khó khGn trong vi+c
th, thai hoOc b8 ch9ng vô sinh sau khi %i khám thì m2i bi7t nguyên nhân là
%ã b8 viêm c& tP cung do nh$ng b+nh do quan h+ tình d,c tr@2c kia.
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h

Viêm L* Tuy1n C# T9 Cung
Tuy-n c! t@ cung là nh$ng c/u t#o nHm d@2i l2p m#c c6a tP cung, nhi+m
v, ti7t nh$ng ch/t nh?n. L8 Tuy-n C9 T@ Cung* là tình tr#ng các tuy7n b8
b>c l> (ectropion) ra bên ngoài l2p m#c tP cung.

Nguyên nhân l* tuy1n. L> tuy7n có th! do:
•
•
•
•
•
•

thay %&i môi tr@?ng ki.m-axit c6a âm %#o.
L@:ng estrogen cao làm tGng sinh các t7 bào.
ho#t %>ng tình d,c m#nh b#o.
dùng thu-c ngFa thai có nhi.u estrogen.
sinh %4 nhi.u.
t&n th@'ng %7n niêm m#c tP cung, nh@ do n#o thai.

Viêm L8 Tuy-n C! T@ Cung là tình tr#ng các l> tuy7n b8 viêm nhi*m.
Vì b8 b>c l> ra ngoài niêm m#c nên các tuy7n d* b8 viêm nhi*m do vi trùng,
do n/m, do ký sinh trùng hay các t#p trùng.
Viêm L> Tuy7n t#o nên m>t tình tr#ng gi-ng nh@ viêm c& tP cung
(cervicitis) hay viêm âm %#o v2i các tri+u ch9ng nh@ nhi.u ch/t ti7t tF âm
%#o (còn gAi là huy7t trEng), có mùi hôi.

Tr> Li"u: Tr8 li+u viêm l> tuy7n c& tP cung thì tùy theo nguyên nhân gây
viêm nhi*m. Dùng kháng sinh n7u do vi trùng, t#p trùng, ký sinh trùng.
Dùng thu-c kháng n/m n7u do n/m. N7u l> tuy7n v0n còn tNn t#i sau khi tr8
li+u bHng thu-c và ti7p t,c gây viêm nhi*m thì ph;i dùng nh$ng ph@'ng
pháp khác %! tr8 d9t l> tuy7n nh@ áp l#nh (cryotherapy bHng ch/t l5ng
nitrogen) hoOc %-t (cautherization). Tr8 li+u l> tuy7n c& tP cung th@?ng
không gây ;nh h@(ng %7n vi+c mang thai nh@ng n7u %-t sâu, có th! gây t&n
th@'ng %7n niêm m#c tP cung và gây sRo thì s" ít nhi.u ;nh h@(ng %7n sC
mang thai.
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I
Viêm âm )4o (Vaginitis)
Nguyên nhân: Viêm Âm J#o là do m>t trong nh$ng nguyên nhân nh@:
nhi*m vi trùng Gardnerella, t#p trùng (các lo#i vi trùng khác nhau), n/m, ký
sinh trùng Trichomonas. M>t s- nguyên nhân khác gây viêm âm %#o nh@
tEm bHng vòi x8t n@2c vào âm %#o (douche), dùng xà bông có t<m nhi.u ch/t
th'm, dùng thu-c di+t tinh trùng (spermicide) gây ra d8 9ng cho l2p da xung
quanh âm %#o.

Tri"u ch:ng:
Viêm âm %#o %@a %7n sC tGng ti7t âm %#o còn gAi là huy7t trEng.
Xin xem thêm chi ti7t v. viêm âm %#o ( ph1n “B3nh Nhi.m Do Quan H3
Tình D#c” trong ph1n trên c6a quy!n sách n1y.

Phòng ng3a:

• V+ sinh. TEm rPa hHng ngày gi$ cho âm %#o luôn s#ch s". ChB nên
dùng các lo#i xà bông nhR.
• Tránh ngâm ng@?ì vào bNn n@2c nóng, hay ngâm ng@?i vào các bNn
n@2c xoáy (whirlpool), tránh dùng vòi x8t n@2c vào âm %#o.
• Tránh các ch/t kích thích nh@ xà bông có ch9a nhi.u ch/t th'm hoOc
bGng v+ sinh có t<m ch/t th'm.
• Sau khi %i c1u ph;i chùi tF phía tr@2c ra sau, không tF sau ra tr@2c %!
tránh %em vi trùng tF phân ( h)u môn vào âm %#o.
• Gn da-ua/yogurt có th! làm gi;m nguy c' b8 n/m âm %#o.
• Dùng bao cao su mIi l1n quan h+ tình d,c.
• Tránh: mOc qu1n quá bó, mOc qu1n ch)t (jean), mOc các v2 (panty
hose) không có mi7ng th/m ( gi$a, các lo#i v;i không thoáng gây <m
@2t âm %#o nh@ nylon.
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25
Nh(ng b"nh b* ph$n sinh d+c nam
a
Viêm tinh hoàn*
(Orchitis)
Nguyên nhân: Viêm Tinh Hoàn là do nhi*m vi trùng hay siêu vi trùng.

• do vi trùng. Viêm tinh hoàn th@?ng %i sau viêm mào tinh hoàn do vi
trùng %i tF bAng %ái hay ông d0n ti!u %Oc bi+t là vi trùng gây b+nh L)u
và Chlamydia lây do quan h+ tình d,c.
• do siêu vi trùng. Siêu vi trùng gây viêm tinh hoàn th@?ng nh/t là siêu
vi trùng gây b+nh quai b8* (Parotiditis). Kho;ng 1/3 %àn ông b8 quai b8
sau tu&i d)y thì s" %@a %7n viêm tinh hoàn. Siêu vi gây quai b8 di
chuy!n tF tuy7n nu2c bAt %7n các c' quan khác c6a c' th! k! c; tinh
hoàn.

Tri"u ch:ng: Tri+u ch9ng c6a Viêm Tinh Hoàn th@?ng xu/t hi+n %>t
ng>t gNm có :
• s@ng m>t hay hai tinh hoàn.
• %au, có th! nhR hay nOng.
• s? vào tinh hoàn th/y %au.
• nóng s-t, nôn ói.
• ch/t ti7t tF du'ng v)t.
• nhi7p h> tuy7n s@ng và %au.
Nh$ng y7u t- làm d* b8 viêm tinh hoàn nh@ không chích ngFa b+nh quai b8,
ng@?i hay b8 nhi*m trùng %@?ng ti!u. Quan h+ tình d,c không an toàn
(không %eo bao cao su) v2i ng@?ì có nh$ng b+nh nhi*m. B+nh d8 t)t b<m
sinh %@?ng ti!u cDng là nh$ng nguyên nhân d* %@a %7n viêm tinh hoàn.
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ChFn /oán: ThP máu, n@2c ti!u và làm thP nghi+m sau:

• Xét nghi+m các b+nh do quan h+ tình d,c. Dùng que l/y ch/t ti7t tF
d@'ng v)t %! tìm vi trùng b+nh L)u hay Chlamydia.
• Siêu âm tinh hoàn.
• Ch,p hình ch/t %Nng v8 phóng x# (radioactive isotope).

Bi1n ch:ng c6a viêm tinh hoàn : teo tinh hoàn hay tinh hoàn b8 làm m6.
M>t s- tr@?ng h:p viêm tinh hoàn ;nh h@(ng %7n sC sinh con nh@ng n7u chB
b8 viêm m>t bên tinh hoàn thì r/t ít khi b8 ch9ng vô sinh.

Tr> li"u: Tr8 li+u Viêm Tinh Hoàn thì tùy nguyên nhân. N7u do nhi*m
siêu vi, c, th! nh@ viêm do b+nh Quai B8 thì sC tr8 li+u chB có m,c %ích làm
gi;m tri+u ch9ng %au nh9c qua vi+c dùng các thu-c ch-ng viêm, ch-ng %au
không có steroid nh@ Ibuprofen, Naproxen, v.v., nâng tinh hoàn b8 viêm lên
cao, %/p n@2c %á lên tinh hoàn b8 viêm. N7u viêm do vi trùng thì ph;i dùng
kháng sinh thích h:p.

Phòng ng3a:

• chích ngFa b+nh quai b8
• khi có quan h+ tình d,c thì %eo bao cao su t-t và %úng cách cho mIi
l1n quan h+.
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b
Viêm mào tinh hoàn*
(Epididymitis)
Mào tinh hoàn* là m>t c/u t#o gNm m>t %o#n -ng xoEn nHm phía sau l@ng
c6a mIi tinh hoàn, n-i li.n tinh hoàn* v2i -ng d0n tinh*. Mào tinh hoàn là
n'i tích tr$ tinh trùng, n'í tinh trùng phát tri!n và cDng là n'i chuyên ch(
tinh trùng tF tinh hoàn %7n -ng d0n tinh.Viêm mào tinh hoàn là mào tinh
hoàn b8 s@ng lên và %au. Viêm mào tinh hoàn th@?ng x;y ra ( ng@?i tr4 tu&i,
kho;ng tF 18 %7n 34 tu&i.

Nguyên nhân c6a Viêm Mào Tinh Hoàn th@?ng là do nhi*m trùng %i
tF bAng %ái hay -ng thoát ti!u lên. M ng@?i tr4 tu&i, nguyên nhân th@?ng
nh/t là do nh$ng b+nh nhi*m trùng do quan h+ tình d,c, %Oc bi+t là vi trùng
gây b+nh L)u hay Chlamydia. M ng@?i l2n tu&i trên 40 tu&i, hay nh$ng
ng@?i %Nng tình luy7n ái thì th@?ng là do nhi*m trùng %@?ng ti!u. M>t sviêm mào tinh hoàn là do d8 t)t c6a %@?ng ti!u hay do %Ot d,ng c, -ng ti!u
vào d@'ng v)t.

Tri"u ch:ng:
•
•
•
•
•
•
•
•

tinh hoàn b8 s@ng, m>t hay hai bên.
bìu dái b8 %au
%au ( háng bên có mào tinh hoàn b8 viêm.
nóng s-t.
%au lúc %i ti!u.
%au lúc giao h:p và xu/t tinh.
ra ch/t ti7t tF d@'ng v)t.
có máu trong tinh d8ch.

Viêm Mào Tinh Hoàn có th! c/p tính hay mãn tính. N7u c/p tính thì các
tri+u ch9ng th@?ng xu/t hi+n nhanh trong 1, 2 ngày, th@?ng %au d$ d>i.
N7u không %@:c ch$a tr8 %úng m9c thì Viêm Mào Tinh Hoàn có th! %@a %7n
nh$ng bi7n ch9ng nh@: teo tinh hoàn, m@ng m6 tinh hoàn, Viêm Mào Tinh
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Hoàn mãn tính, gây tr( ng#i cho vi+c sinh con. Viêm Mào Tinh Hoàn cDng
có th! %@a %7n viêm tinh hoàn.

Ch(a tr>: Ch$a tr8 Viêm Mào Tinh Hoàn ch6 y7u là dùng kháng sinh.
Ph;i dùng h7t li.u kháng sinh mà bác sQ %ã chB %8nh, không %@:c ng@ng
thu-c nPa chFng d1u cho các tri+u ch9ng có th! gi;m sau 1, 2 ngày sau khi
bEt %1u dùng thu-c. N7u sau khi dùng thu-c vài ngày mà không th/y gi;m
b2t các tri+u ch9ng thì nên báo cho bác sQ bi7t.
Trong lúc ch$a tr8 nên nHm nghB, nâng bìu dái lên bHng cách %Ot các khGn
tEm cu>n l#i %! d@ói bìu dái, %Ot n@2c %á lên phía bên tinh hoàn b8 viêm. Sau
khi h7t thu-c nên %7n khám bác sQ l#i xem b+nh %ã kh5i hoàn toàn ch@a.
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c
B"nh XoDn Tinh Hoàn*
(Testicular torsion)
B+nh XoEn Tinh Hoàn x;y ra khi tinh hoàn và dây treo* tinh hoàn
(spermatic cord) b8 xoEn. B+nh XoEn Tinh Hoàn là m>t tình tr#ng kh<n c/p
c6a c1n ph;i %@:c ch<n %oán nhanh chóng và phân bi+t v2í các tri+u ch9ng
%au tinh hoàn do các nguyên nhân khác vì n7u ch<n %oán ch)m tr! có th!
%@a %7n sC tiêu h6y tinh hoàn. B+nh XoEn Tinh Hoàn th@?ng x;y ra ( ng@?ì
tr4 tu&i d@2i 30 tu&i, th@òng nh/t là ( l9a tu&i 12 %7n 18.

Tri"u ch:ng: Tri+u ch9ng n&i b)t nh9t c6a xoEn tinh hoàn là thình lình
b8 %au d$ d>i ( phía bên tinh hoàn b8 xoEn và có th! gây nôn, ói. Tinh hoàn
bên b8 xoEn s@ng to lên. Tinh hoàn có th! tC g( xoEn và b+nh nhân tC th/y
h7t %au nh@ng có th! b8 xoEn l#i t#o nên nh$ng c'n %au k7 ti7p.

Nguyên nhân làm cho tinh hoàn d* b8 xoEn:
-ch/n th@'ng vào tinh hoàn
-v)n s9c quá nhi.u trong lúc t)p th! d,c

Tr> li"u: MOc d1u tinh hoàn b8 xoEn có th! tC kh5i nh@ng không nên ch?
mà ph;i %7n b+nh vi+n c/p c9u ngay khi bEt %1u có tri+u ch9ng. N7u %! tr*,
tinh hoàn b8 h@ ho#i. SC tr8 li+u có tính c/p c9u trong vòng 6 ti7ng %Nng hN
khi bEt %1u có tri+u ch9ng %au, n7u sau 12 ti7ng thì có th! không gi$ %@:c
tinh hoàn vì tinh hoàn %ã b8 h@ h#i, ph;i cEt b5. N7u ch$a tr8 k8p th?i thì
b+nh này s" %@:c ch$a kh5i hoàn toàn và không ;nh h@(ng %7n ch9c nGng
sinh lý và kh; nGng có con.
Bác sQ có th! dùng tay thP tháo gT tinh hoàn b8 xoEn, nh@ng n7u không
thành công thì ph;i gi;i ph0u ngay %! c9u tinh hoàn kh5i b8 h@ h#i.
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d
T$t Tinh Hoàn* Ln
(Cryptorchidism)
Tinh hoàn <n là m>t tình tr#ng mà m>t hoOc c; hai tinh hoàn không xu-ng
%@:c hUn trong bìu dái mà nHm trên cao, trong b,ng hoOc ( vùng háng (bRn).
Trong sC phát tri!n bình th@?ng c6a bào thai, tinh hoàn %@:c thành l)p trong
b,ng thai nhi* và s" di chuy!n xu-ng bìu dái trong tháng th9 sáu hay tháng
th9 b;y c6a thai kS. Jôi khi sC di chuy!n c6a tinh hoàn xu-ng bìu dái chB
x;y ra lúc bé sEp %@:c sinh ra.
N7u tinh hoàn không xu-ng %@:c bìu dái thì gAi là ch9ng Tinh Hoàn Xn.
Tinh Hoàn Xn có th! gây tr( ng#i cho sC có con sau này do s- l@:ng và ch/t
l@:ng c6a tinh trùng b8 gi;m. Jàn ông b8 ch9ng Tinh Hoàn Xn cDng có nguy
c' b8 ung th@ tinh hoàn. Do %ó, tinh hoàn <n c1n ph;i %@:c ch$a tr8 %! %em
tinh hoàn xu-ng bìu dái.
Ch9ng Tinh Hoàn Xn th@?ng x;y ra ( nh$ng tr4 sanh thi7u tháng. N7u c; 2
tinh hoàn %.u không th/y ( bìu dái thì cDng nên làm xét nghi+m nhi*m th!
%! xác %8nh phái tính, %! lo#i ra nh$ng tr@?ng h:p "Gi2í Tính Không Rõ"
(intersex).
Ch9ng tinh hoàn <n cDng ph;i %@:c phân bi+t v2í ch9ng tinh hoàn di chuy!n
lên xu-ng (retractile testes) gi$a bìu dái và háng bRn. Trong ch9ng n1y tinh
hoàn %ã xu-ng bìu dái nh@ng có th! tC di chuy!n lên cao và t,t xu-ng l#i,
th@?ng ch9ng này s" tC bi7n %i khi tr4 %7n tu&i 14, 15.
B+nh Tinh Hoàn Xn có th! %@:c )i8u tr> bHng 2 ph@'ng pháp:
1. Dùng thu9c (HCG = Human Chorionic gonadotropin). Ph@'ng pháp
này có hi+u qu; nh9t khi tinh hoàn nHm th/p, g1n xu-ng %7n bìu dái.
2. PhJu thu2t, %! %em tinh hoàn xu-ng bìu dái*.

103

Tu!i Tr" và Tình D#c

e
Tràn D>ch Tinh M4c (Hydrocele)
Tràn D8ch Tinh M#c là tình tr#ng túi bao quanh tinh hoàn ch9a %1y ch/t l5ng
khi7n cho bìu dái b8 s@ng to lên.

Nguyên nhân: Trung bình kho;ng 1 trong 10 tr4 em trai b8 ch9ng tràn
d8ch tinh m#ch lúc sinh nh@ng %a s- s" tC bi7n %i trong vòng 1 nGm %1u sau
khi sinh. Ng@?i l2n tu&i cDng có th! b8 ch9ng tràn d8ch tinh m#c do tinh
hoàn b8 viêm, b8 ch/n th@'ng hoOc do x# tr8. Nguyên nhân c6a viêm th@?ng
do nhi*m trùng mào tinh hoàn* hay tinh hoàn*.

Tri"u ch:ng: Tràn D8ch Tinh M#c th@?ng không gây %au %2n, cDng
không gây nguy h#i, do %ó không c1n ph;i ch$a tr8 trF lý do th<m m3. Tuy
nhiên, n7u bìu dái b8 s@ng to thì cDng nên %@:c ch<n %oán %! lo#i ra các
b+nh khác, thí d, nh@ ung th@ tinh hoàn và b+nh sa ru>t.
Tràn D8ch Tinh M#c tC nó không gây nguy h#i và không ;nh h@(ng %7n sC
sinh con nh@ng n7u có thêm các b+nh khác thí d, nhi*m trùng mào tinh hoàn
hay u b@2u thì s" ;nh h@(ng %7n s- l@:ng và ch/t l@:ng c6a tinh trùng.

Tr> li"u Tràn D8ch Tinh M#c có th! làm bHng 2 ph@'ng pháp:
1. Ph0u thu)t cEt b5.
2. Dùng kim hút ch/t l5ng ra: cách này %@:c dùng cho ng@?i l2n có s9c
kh5e kém không ch8u %Cng %@:c cu>c gi;i ph0u cEt b5 tràn d8ch tinh
m#c.
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f
Giãn TMnh M4ch Th3ng tinh* (Varicocele)
Giãn M#ch ThFng tinh* là sC phình to c6a các tQnh m#ch nHm trong thFng
tinh* (spermatic cord). ThFng tinh* là m>t c/u t#o nHm trong bìu dái gNm
nh$ng tQnh m#ch ngoHn nghèo d0n máu ra kh5i các tinh hoàn.
Giãn M#ch ThFng tinh* th@?ng x;y ra ( tu&i d)y thì và ( l9a tu&i 15 %7n 25.

Nguyên nhân Giãn M#ch ThFng tinh* có th! do c/u t#o b/t th@?ng c6a
các van (valve) nHm trong tQnh m#ch làm cho máu 9 %>ng gây ra giãn m#ch.
Giãn m#ch thFng tinh* th@?ng không gây tri+u ch9ng gì khó ch8u, tuy rHng
m>t %ôi khi có th! gây %au khi v)n %>ng nhi.u nh@ng l#i có th! gây ;nh
h@(ng nhi.u %7n sC s;n xu/t tinh trùng, làm tr( ng#i cho vi+c có con và c5
th! gây ch9ng vô sinh. Ch9ng giãn m#ch tinh hoàn có th! gây bi7n ch9ng
nh@ teo tinh hoàn, tinh hoàn tr( nên nh5 và m.m.
N7u t)t này gây ch9ng %au nh9c, hay khi7n tinh hoàn b8 teo nh5 hoOc gây
hi7m mu>n thì c1n ph;i %@:c ch$a tr8. M,c %ích là bít các tQnh m#ch b8 giãn
và tái l)p sC l@u thông máu %7n các tQnh m#ch không b8 giãn.
Ch$a tr8 ch9ng Giãn M#ch ThFng tinh* có th! thCc hi+n bHng hai ph@'ng
pháp sau
• Gi;i ph0u
• Làm ngh"n tEt các tQnh m#ch thFng tinh* b8 giãn.

105

Tu!i Tr" và Tình D#c

g

Viêm Tuy1n Ti8n Li"t
(Prostatitis)
Viêm Tuy7n Ti.n Li+t có 4 lo#i:
1. Viêm Tuy7n Ti.n Li+t C/p Tính do nhi*m trùng (Acute Bacterial
Prostatitis)
2. Viêm Tuy7n Ti.n Li+t Mãn Tính do nhi*m trùng (Chronic Bacterial
Prostititis)
3. Viêm Tuy7n Ti.n Li+t Mãn Tính không do nhi*m trùng (Chronic
Abacterial Prostititis)
4. Viêm Tuy7n Ti.n Li+t không có tri+u ch9ng.
M l9a tu&i d@2i 35, Viêm Tuy7n Ti.n Li+t th@?ng là do nhi*m trùng c/p
tính, do vi trùng B+nh L)u, vi trùng Chlamydia, v.v.

Tri"u ch:ng:
Nóng s-t, 2n l#nh, khó ch8u, %au nh9c kh2p x@'ng hay bEp c', %au l@ng,
%au b,ng d@2i, %au nh9c ( vùng chung quanh h)u môn, %au nh9c ( tinh
hoàn, %au nh9c ( bìu dái, %au nh9c ( d@'ng v)t, %au nh9c khi xu/t tinh, và
ch;y ch/t d8ch ( %1u d@'ng v)t. Ng@?i b+nh c;m giác mEc ti!u, %i ti!u
th@?ng, %i ti!u r/t bu-t, %i ti!u ng)p ngFng, %i ti!u không ra h7t, %i ti!u ban
%êm.

ChFn )oán: bHng cách khám lâm sàng và thP nghi+m %! tìm ra vi trùng.
Tr> li"u: bHng thu-c tr, sinh. V: hay b#n gái c6a ng@?i b+nh cDng c1n
%@:c khám nghi+m %! tìm b+nh nhi*m trùng do quan h+ tình d,c và cDng
c1n %@:c tr8 li+u.

106

Tu!i Tr" và Tình D#c

h
Gi!m N"ng Tuy#n Sinh D$c Nam
(Hypogonadism in the male)
Gi;m NGng Tuy7n Sinh D,c Nam là tình tr#ng các tinh hoàn không có kh;
nGng s;n xu/t kích thích t- nam (testosterone) hay tinh trùng.
Trong tu&i d)y thì, testosterone c1n thi7t cho sC phát tri!n các nét %Oc thù v.
phái tính nh@: lông mOt, các bEp th8t, giAng nói tr1m c6a phái nam. M ng@?i
nam %ã tr@(ng thành, testosterone duy trì kh-i l@:ng và s9c m#nh c6a các
bEp th8t, x@'ng, sC phân ph-i mT, s;n xu/t tinh trùng, kh; nGng ham mu-n
tình d,c và sC kh5e m#nh trong d,c tính.
Gi;m Kh; NGng Tuy7n Sinh D,c Nam có 2 lo#i: nguyên phát và th9 phát.
• Nguyên phát còn gAi Suy Tinh Hoàn Nguyên Phát, do nh$ng b/t
th@?ng c6a chính ngay tinh hoàn.
• Th9 phát là do nh$ng khi7m khuy7t ( não b> ( tuy7n Yên hoOc H#
N>i Phòng (hypothalamus) là n'i ki!m soát sC s;n xu/t c6a m>t skích thích t-.

Nguyên nhân th@?ng gây nên Gi;m NGng Tuy7n Sinh D,c Nam
nguyên phát :
• Do nh$ng c/u t#o b<m sinh b/t th@?ng c6a nhi*m sEc th! phái tính
(sex chromosome).
• Ch9ng tinh hoàn <n.
• Viêm tinh hoàn do b8 b+nh quai b8.
• Ch9ng có quá nhi.u ch/t sEt trong máu gây r-i lo#n ch9c nGng tinh
hoàn và tuy7n Yên.
• Ch/n th@'ng tinh hoàn.
• Ji.u tr8 ung th@.
Gi;m NGng Tuy7n Sinh D,c Nam th9 phát có th! do nh$ng nguyên nhân
sau:
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• Phát tri!n khi7m khuy7t c6a H# Thalam. Trong ch9ng n1y cDng có r-i
lo#n c6a kh9u giác %@a %7n m/t kh; nGng ngPi muì v8.
• Gi;m NGng Tuy7n Sinh D,c Nam cDng có th! do di truy.n.
• R-i lo#n c6a tuy7n Yên sau khi Gi;i ph0u não b> hay x# tr8.
• M>t s- b+nh viêm nhi*m nh@ b+nh Lao, HIV/AIDS hay b+nh Sarcoid,
n/m. v.v. ;nh h@(ng %7n tuy7n Yên, H# Thalam.
• Thu-c có ch/t opiod hay kích thích t- cDng có th! ;nh h@(ng %7n sC
s;n xu/t testosterone.

D-u ch:ng và tri"u ch:ng c6a ch9ng Gi;m NGng Tuy7n Sinh
D,c Nam bi!u hi+n tùy theo th?i kS phát tri!n c6a c' th!
1. Trong bào thai và lúc tr4 m2i sinh ra. Bô ph)n sinh d,c không r5
ràng là nam hay n$.
2. Tu&i d)y thì: ch)m phát tri!n v. c' th!, giAng nói không sâu nh@
bình th@?ng c6a ng@?i nam, ít lông ( c' th!, phát tri!n b/t th@?ng
c6a d@'ng v)t và tinh hoàn, tay chân quá dài so v2i thân mình, vú
to.
3. Lúc tr@(ng thành: r-i lo#n c@?ng d@'ng, vô sinh, râu, lông tóc
th@a, tinh hoàn nh5 và không sGn c9ng, vú to, b8 s-p x@'ng, m+t
m5i, khó t)p trung t@ t@(ng, gi;m ham mu-n và kh; nGng tình d,c,
b8 nóng ng@?i, tr1m c;m, b9c r9c…

ChFn )oán dCa trên b+nh sP, khám lâm sàng, thP máu %! %o nNng %>
testosterone và các kich thích t- khác. Tùy theo các bi!u hi+n có th! c1n
ch,p hình tuy7n Yên, phân tích Tinh D8ch JN, kh;o sát di truy.n, làm sinh
thi7t tinh hoàn.

Tr> li"u ch9ng Gi;m nGng tuy7n sinh d,c nam thì tùy theo nguyên nhân và
tùy ng@?i b+nh mu-n có con hay không.
N7u nguyên nhân do ( t#i tinh hoàn thì dùng thu-c testosterone thay th7.
Testosterone th@?ng không ph,c hNi l#i kh; nGng sinh con nh@ng có th!
giúp tGng sC phát tri!n c6a c' th! và các c' quan sinh d,c cDng nh@ kh;
nGng v. d,c tính. N7u nguyên nhân là ( tuy7n Yên thì dùng nh$ng kích
thích t- c6a tuy7n Yên thay th7 %! giúp kích thích tinh hoàn s;n xu/t
testosteronee và ph,c hNi kh; nGng có con. N7u b8 b@2u tuy7n yên thì ph;i
%i.u tr8 hoOc bHng ph0u thu)t, hoOc bHng hoá tr8, x# tr8.
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TNng NNng Tuy1n Sinh D+c Nam
(Hypergonadism in the male)
TNng NNng Tuy1n Sinh D+c Nam là tình tr#ng kích thích t- sinh d,c
nam testosterone %@:c s;n xu/t quá nhi.u. C@?ng tuy7n sinh d,c nam r/t
hi7m x;y ra.
Nguyên nhân c6a sC tGng testosterone:
• Do b@2u c6a tinh hoàn
• Do kích thích t- GnRH (Gonadotropin Releasing hormone) tP não b>
;nh h@(ng lên tuy7n Yên (pituitary gland) và tF %ó lên các t7 bào
tinh hoàn, gây sC tGng ti7t testosterone.
Bi@u hi"n: B+nh có th! xu/t hi+n ( b/t c9 tu&i nào, và bi!u hi+n lâm sàng
s" tùy tu&i lúc b+nh xu/t hi+n và tùy vào chB có kích thích t- testosterone
%@:c tGng ti7t thôi hay có kèm theo estrogen.
N7u xu/t hi+n 4 tr" con thì b+nh s" có bi!u hi+n c6a m>t sC tr@(ng thành
s2m c6a các c' quan sinh d,c nh@ d@'ng v)t to, tinh hoàn to, các bi!u hi+n
phái tính cDng xu/t hi+n s2m nh@ các bEp th8t n( nang. SC t#o thành các tinh
trùng s" không x;y ra n7u nguyên nhân là do các b@2u c6a tinh hoàn do dó
s" b8 ch9ng vô sinh, nh@ng n7u do nguyên nhân trung @'ng thì sC t#o thành
các tinh trùng v0n có th! x;y ra và v0n có th! có con %@:c.
N7u c@?ng tuy7n sinh d,c nam xu/t hi+n 4 tu!i tr%4ng thành thì các bi!u
hi+n nói trên s" không rõ r+t. Ngoài nh$ng bi!u hi+n lâm sàng v. tính d,c và
gi2i tính nh@ trên, n7u nguyên nhân ( trung @'ng thì s" có th! kèm theo
nh$ng bi!u hi+n c6a u b@2u trong não b> nh@ nh9c d1u, nôn ói v.v...
JOc bi+t n7u b@2u tinh hoàn cDng s;n xu/t các kích thích t- sinh d,c n$ nh@
estradiol thì s" có các bi!u hi+n n$ tính nh@ vú to, lông mu th@a, gi;m @2c
mu-n tình d,c, gi;m kích th@2c nhi7p h> tuy7n.
Tr> li"u: tùy nguyên nhân gây b+nh, bHng nh$ng ph0u thu)t khác nhau.
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Nh(ng v-n )8 tình d+c
(Sexual dysfunctions)
a
Tinh d>ch* (semen) khác th&'ng
Tinh d8ch* là m>t ch/t l5ng, nh?n, màu trEng %,c, %@:c x8t ra tF %1u d@'ng
v)t* khi ng@?i nam %@:c kích thích tình d,c %7n t>t %>. Tinh d8ch* ch9a
tinh trùng, t9c nh$ng t7 bào nh5 li ti có th! h:p v2i tr9ng* c6a ng@?i n$
thành t7 bào phôi thai*. M9c %> trEng %,c c6a tinh d8ch* có th! thay %&i tùy
lúc. N7u %ã xu/t tinh* rNi thì nh$ng l1n sau, tinh d8ch* có th! loãng hoOc ít
%,c h'n, nh@ng v0n có th! gây th, tinh. Mu-n tránh gây th, tinh thì ng@?i
nam c1n trùm d@'ng v)t trong bao cao su* mIi l1n quan h+ tình d,c, ch2
không ph;i chB khi giao h:p l1n %1u mà thôi.

b
Xu-t tinh* s!m (Early ejaculation)
Ng@?i nam th@?ng mu-n kéo dài c;m giác kích thích tình d,c %! t)n h@(ng
khoái c;m, và có khi cDng mu-n kéo dài th?i gian c@'ng c9ng %! làm ng@?i
ph, n$ th5a mãn tr@2c khi xu/t tinh*. N7u ng@?i nam hoOc ng@?i n$ ch@a
%#t %@:c khoái c;m t>t %> mà %ã xu/t tinh* rNi thì có th! gAi %ó là xu/t tinh*
s2m. Thông th@?ng, ng@?i nam xu/t tinh* tF 3 %7n 5 phút sau khi bEt %1u
%út d@'ng v)t* vào âm %#o* ng@?i n$. Ng@?i n$ th@?ng c1n m>t th?i gian
dài h'n %! %#t %@:c khoái c;m t>t %>, nên ng@?i nam c1n kích thích ng@?i
n$ %! gia tGng h@ng ph/n cho ng@?i n$ tr@2c khi giao h:p.
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Lãnh c6m (Frigidity)
Lãnh c;m là trình tr#ng c6a ng@?i %àn bà không có ham mu-n tình d,c khi
%@:c kích thích, và không c;m khoái khi quan h+ tình d,c. M>t s- thi7u n$
không có ham mu-n tình d,c cho %7n khi có quan h+ tình c;m sâu %)m v2i
m>t ng@?i nam, hoOc không c;m khoái khi quan h+ tình d,c vì lo ng#i b8 th,
thai hay b8 bEt gOp. J-i v2i m>t s- ph, n$, c;m khoái khi quan h+ tình d,c
c1n có %6 c; hai y7u t- tình c;m (tình yêu) và kích thích xác th8t.

d
Li"t D&Hng (Sexual Impotence)
Li+t d@'ng là tình tr#ng d@'ng v)t* không th! c@'ng c9ng hoOc không th!
xu/t tinh*, mOc d1u có %6 nh$ng y7u t- kích thích tình d,c. M tu&i thi7u
niên, li+t d@'ng th@?ng do m+t m5i, m/t ng6, hoOc sau khi xu/t tinh* nhi.u
l1n. Jàn ông cDng có th! li+t d@'ng n7u quá lo ng#i mình không %6 kh;
nGng quan h+ tình d,c. Thanh niên có s9c kh5e t&ng quát t-t không c1n lo
ng#i v. kh; nGng tình d,c c6a mình và không c1n so sánh mình v2i ng@?i
khác, vì nh$ng nhu c1u tình d,c c6a mIi ng@?i mIi khác.

111

Tu!i Tr" và Tình D#c

e
Kính th&!c c.a d&Hng v$t*
(Dimensions of the penis)
Kính th@2c c6a d@'ng v)t* là do y7u t- di truy.n và ch6ng t>c (cDng nh@
mDi cao, mDi tRt). Kính th@2c c6a d@'ng v)t* không ;nh h@(ng %7n kh;
nGng quan h+ tình d,c m#nh hay y7u, hoOc m9c %> gây khoái c;m ít hay
nhi.u cho ng@?i ph, n$, và cDng không ;nh h@(ng %7n vi+c sinh con. Các
thanh thi7u niên không c1n quan tâm %7n kích th@2c d@'ng v)t* c6a mình
và không nên tìm cách gia tGng kích thích d@'ng v)t*. Nh$ng ph0u thu)t
không c1n thi7t s" làm h@ h#i ch9c nGng c6a d@'ng v)t thay vì gia tGng kh;
nGng làm tình.

f
HEp Bao da qui )Bu (Phimosis)
CDt da quy )Bu (Circumscision)
Da bao qui %1u thông th@?ng có th! %@:c tu>t vào %! l> hUn %1u d@'ng v)t*
trong khi quan h+ tình d,c và khi tEm rPa %! gi$ v+ sinh. Khi da bao qui %1u
có lI h( hRp và không th! tu>t %! l> h7t %1u d@'ng v)t* thì có th! khi7n cho
d@'ng v)t* b8 si7t chOt khi c@'ng c9ng và vi+c gi$ v+ sinh khó khGn. Trong
tr@?ng h:p này, da qui %1u c1n %@:c cEt b5 và %1u d@'ng v)t* s" không còn
%@:c bao bAc b(i l2p da. Ph0u thu)t cEt b5 da qui %1u khá gi;n d8 và có th!
thCc hi+n ( b/t c9 l9a tu&i nào b(i bác sQ chuyên khoa Ni+u (J@?ng Ti!u)
hoOc bác sQ gi;i ph0u T&ng quát.
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g
M:c )* sinh ho4t tình d+c
(Sexual performance)
M9c %> ham mu-n tình d,c và kh; nGng quan h+ tình d,c nhi.u hay ít tùy
thu>c nhi.u y7u t- di truy.n, vGn hóa, giáo d,c, môi tr@?ng sinh s-ng và s9c
kh5e t&ng quát. Ja s- thanh thi7u niên th@?ng không có v/n %. gì v. kh;
nGng quan h+ tình d,c, và %.u có th! sinh ho#t tình d,c bình th@?ng. Thanh
thi7u niên không c1n so sánh mình v2i ng@?i khác trong %?i s-ng tình d,c,
vì mIi ng@?i mIi khác, và mIi ng@?i c1n tC quy7t %8nh v. sinh ho#t tình d,c
c6a mình.

h
Thu,c “kích thích tình d+c”
(aphrodisiacs)
M>t s- thu-c bào ch7 và d@:c th;o %@:c cho là có tánh ch/t làm gia tGng
kh; nGng sinh ho#t tình d,c. Ji.u này hoàn toàn sai. Nh$ng th9 thu-c và
d@:c th;o %ó chB tác d,ng qua tâm lý, có nghQa là ng@?i dùng tin rHng nó
hi+u qu; nên c;m th/y %@:c kích thích mà thôi. Thanh thi7u niên không nên
dùng nh$ng thu-c nh@ Viagra, Cialis hay Levitra dành cho ng@?i l2n tu&i %!
tGng c@?ng kh; nGng quan h+ tình d,c c6a mình, vì nh$ng th9 thu-c này có
nh$ng tác d,ng trên tim m#ch có th! gây nguy h#i %7n tánh m#ng.

i
“Th&=ng Mã Phong”
“Th@:ng Mã Phong” th@?ng %@:c dùng trong báo chí %! chB nh$ng bi7n cx;y ra b/t ng? cho ng@?i nam trong khi quan h+ tình d,c, có th! gây m#ng
vong, nh@ tai bi7n m#ch máu não* hoOc nhNi máu c' tim*. M ng@?i tr4 tu&i
không mang nh$ng ch9ng b+nh tim, hoOc không b8 nh$ng t)t b<m sinh nh@
phình %>ng m#ch* não (t)t này có th! vT và ch;y máu thình lình khi v)n
%>ng nOng), quan h+ tình d,c không có nguy c' gây “th@:ng mã phong”.
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27
Hi1p dâm (Rape)
Hi7p dâm là dùng b#o lCc hoOc g#t g0m %! quan h+ tình d,c v2i m>t ng@?i,
dù ng'>i %ó có ch=ng cB hay không. Hi7p dâm là m>t vi+c làm ph#m pháp,
%@a %7n tù t>i. Không m>t chánh ph6 hay m>t vGn hoá nào dung túng hành
%>ng hi7m dâm. Ng@?i b8 hi7p dâm th@?ng là ph, n$, nh@ng nam gi2i cDng
có th! b8 hi7p dâm. C; nam l0n n$ gi2i %.u ph;i %. phòng.

1. Làm sao tránh kh;i b> Hi1p dâm?

• Không mOc qu1n áo h( hang, không có nh$ng %i+u b> %i %9ng, ánh
mEt hay l?i nói khiêu g:i tình d,c.
• Tránh %7n nh$ng n'i vEng v4.
• Tránh %i %7n nh$ng n'i vEng v4 hay ( l#i m>t mình v2i m>t ng@?i có
th! hi7p dâm, dù %ó là ng@?i b#n, ng@?i quen hay ng@?i trong hA
hàng. Ja s- ph, n$ b8 hi7p dâm là do m>t ng@?i mà hA %ã quen bi7t.
• Không nh)n u-ng r@:u, hút c1n sa, ma túy, hay b/t c9 th9c Gn, n@2c
u-ng nào n7u ( m>t mình v2i m>t ng@?i %àn ông hay m>t nhóm %àn
ông, hay ng@?i ch@a quen bi7t.
• MAi ph, n$ c1n hAc t)p nh$ng cách th9c phòng thân giúp ch-ng cC
h$u hi+u %! thoát kh5i nh$ng nguy c' hi7p dâm.
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2. Ph+ n( cBn làm gì n1u )ã b> hi1p dâm?
• Ph, n$ b8 hi7p dâm c1n cho ng@?i thân bi7t và báo cáo ngay v2i s(
c;nh sát. MAi v)t d,ng gì c6a ng@?i hi7p dâm, hay d/u tay, v7t máu
hoOc tinh d8ch c6a ng@?i này s" giúp s( c;nh sát truy t1m và nh)n
di+n th6 ph#m.
• Ph, n$ b8 hi7p dâm nên %7n bác sQ khám nghi+m ngay %! bi7t mình có
b8 ch/n th@'ng gì nOng hay không và %! bác sQ thP nghi+m tìm nh$ng
b+nh mà ng@?i hi7p dâm có th! %ã lây sang mình, %Oc bi+t nh$ng
b+nh lây nhi*m do quan h+ tình d,c.
• Ph, n$ b8 hi7p dâm có th! dùng thu9c ng=a thai khKn c(p* %7 tránh
th, thai. Thu-c này c1n u-ng ngay sau khi b8 hi7p dâm, trong vòng 72
ti7ng %Nng hN, u-ng càng s2m thì thu-c càng có hi+u qu;.

4. Tránh ph4m t*i hi1p dâm
Khi nh$ng %òi h5i tình d,c quá m#nh và có c' h>i thu)n ti+n %! tho; mãn
%òi h5i tình d,c, và khi b#n c;m th/y khó k.m ch7 d,c vAng, khi7n B#n sEp
ph#m t>i hi7p dâm, B#n hãy nghQ %7n mR, ch8 hay em gái c6a b#n. B#n
không th! nào mu-n mR, ch8 hay em gái b#n b8 hi7p dâm, thì B#n ph;i dFng
l#i và không %! nh$ng %òi h5i tình d,c c6a B#n khi7n B#n làm m>t vi+c mà
B#n không mu-n m>t ng@?i %àn ông khác gây nên cho mR hay ch8, em c6a
B#n. B#n cDng %Fng bEt ch@2c b#n bè làm nh$ng vi+c %ê hèn và ph#m pháp.
Hi7p dâm không ph;i là m>t hành %>ng ch9ng t5 nam tính c6a mình, mà là
ng@:c l#i, nó cho th/y k/ hi)p dâm là ng'>i thi)u tB ch6, thi)u tB tin và
%ang có m>t mOc c;m tâm lý ti.m <n mà hA không gi;i quy7t %@:c.
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28
Qu-y nhiKu tình d+c (Sexual harassment)
Nh$ng ph, n$ %i làm ( hãng x@(ng hoOc công, t@ s( có th! b8 nh$ng ng@?i
( ch9c v, cao h'n l:i d,ng quy.n lCc %! trêu chAc, s? mó hoOc quan h+ tình
d,c. Jây là m>t hình th9c c@Tng dâm ph#m pháp. Ph, n$ trong nh$ng hoàn
c;nh này c1n ph;n %-i ngay và ngGn ch)n không %! ng@?i khác xâm ph#m
%7n mình.

29
Bán Dâm (Prostitution)
Bán dâm là bHng lòng nh)n ti.n (hay m>t c6a quí hoOc m>t %Oc ân) %! cho
m>t ng@?i nào %ó quan h+ tình d,c v2i mình. Ph, n$ bán dâm th@?ng là %!
có ti.n sinh s-ng, giúp %T thân nhân hay tho; mãn m>t nhu c1u nào %ó (nh@
s-ng xa hoa hay làm d8u c'n ghi.n ma túy), hoOc có th! hA b8 ép bu>c làm
ngh. bán dâm. Nh$ng thanh thi7u n$ tr4 có th! b8 l@?ng g#t và b8 ép bu>c
bán dâm. Nh$ng ng@?i này b8 kh-ng ch7, b8canh gi$ nên khó tr-n thoát. Ph,
n$ c1n c<n th)n khi tìm vi+c làm xa nhà, hoOc %7n nh$ng n'i không có ai
quen bi7t vì khi không có ai là ng@?i quen %! giúp %T, hA khó có th! ch-ng
cC khi b8 %@a vào nh$ng & mãi dâm. Nh$ng ph, n$ b8 ép làm ngh. mãi dâm
c1n tìm cách tr-n thoát %7n m>t n'i an toàn, xa & %i7m. Các n#n nhân không
nên tin t@(ng vào các gi2i ch9c ( %8a ph@'ng vì nh$ng ng@?i này có th! là
%Nng bAn c6a nh$ng ch6 & mãi dâm.
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30
Mua Bán Ph+ n(
(Trafficking of Women and Girls)
Nh$ng thanh thi7u n$ nghèo có th! b8 g#t hoOc b8 bEt cóc và b8 ép bu>c làm
gái mãi dâm, hay làm %1y t2 không l@'ng. Khi hA %i tìm vi+c làm, nh$ng
thanh thi7u n$ này %@:c h9a cho ch& làm t-t, nh@ng l#i b8 %@a %7n nh$ng &
ch9a gái mãi dâm, hoOc b8 bán %! làm h1u thi7p hoOc làm %1y t2 ( m>t n'i
xa l#, có khi ( n@2c ngoài. Ja s- n#n nhân là ph, n$, nh@ng thi7u niên nam
gi2i cDng có th! là n#n nhân. M m>t s- qu-c gia, các nhân viên an ninh, thay
vì b;o v+ cho nh$ng n#n nhân c6a nh$ng v, mua bán ng@?i, l#i b;o v+ cho
nh$ng ng@?i ph#m pháp. Thanh thi7u niên nên th)n trAng %7 tránh kh5i
nh$ng v, mua bán ng@?i.

31
Mua Dâm (Prostitution Patronizing)
Mua dâm là tr; ti.n %! %@:c quan h+ tình d,c. Mua dâm %@:c m>t s- ng@?i
cho là t-t, và hA không c;m th/y có t>i lIi gì khi %i mua dâm. Tuy nhiên, %-i
v2i nh$ng ph, n$ b8 ép bu>c ph;i bán dâm thì bán dâm là m>t vi+c làm b/t%Ec-dQ và làm m/t ph<m giá con ng@?i, và hA c;m th/y t6i nh,c khi ph;i
quan h+ tình d,c ngoài ý mu-n. Nh$ng ng@?i mua dâm vô tình khuy7n
khích nh$ng tú bà, ma cô và nh$ng t& ch9c bEt ph, n$ %em bán %! %@a hA
vào ngh. mãi dâm.
Các thanh niên tr4 nên bi7t cách ti7t ch7 tình d,c c6a mình %! s-ng lành
m#nh và tránh vô tình ti7p tay duy trì m>t t+ %oan xã h>i.
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32
“Th$n” và S:c kh;e Tình D+c
Th)n là c' quan lAc máu và bài ti7t n@2c ti!u. N@2c ti!u tF th)n ch;y qua
-ng d0n n@2c ti!u (còn gAi là ni+u qu;n) %7n bAng %ái (còn gAi là bàng
quang), rNi tF bàng quang qua -ng ti!u (còn gAi là ni+u %#o) ra bên ngoài. M
ph, n$, -ng ti!u có lI ra bên ngoài ( phía trên âm h>*. M nam gi2i, -ng ti!u
nHm trong d@'ng v)t* và n@2c ti!u ra bên ngoài cùng m>t ng5 v2i tinh d8ch.
MOc dù tinh d8ch* và n@2c ti!u ra bên ngoài cùng chung m>t -ng ti!u, th)n
và b> ph)n sinh d,c thu>c hai h+ th-ng khác nhau. B+nh suy th)n không %@a
%7n ch9ng y7u kém kh; nGng quan h+ tình d,c, trF khi ch9ng suy th)n th)t
nOng %@a %7n ch9ng suy nh@:c toàn di+n c' th!. TF ng$ Jông Y “Y-u
Th2n” %! chB vi+c y7u s9c kh5e tình d,c là vì Jông Y theo m>t quan ni+m
sinh lý hAc khác v2i sinh lý hAc Tây Y, và “Y7u Th)n” theo Jông Y không
có nghQa là ch9c nGng lAc máu và bài ti7t n@2c ti!u c6a th)n b8 suy y7u.
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33
T% tr&ng, T% b!o v'
(Self-condidence, Self-Protection)
Tu&i tr4 là th?i kS %1y tri!n vAng trong %?i ng@?i. Jó là lúc c' th!, trí tu+ và
tinh th1n c6a thi7u niên phát tri!n m#nh %! tr@(ng thành và thích nghi v2i
nh$ng công vi+c trong t@'ng lai. Jây là th?i kS các b#n tr4 hi!u rõ h'n
nh$ng liên h+ gi$a ng@?i và ng@?i trong %?i s-ng gia %ình và xã h>i, và
cDng ý th9c rõ h'n nh$ng %i.u ph;i, trái trong phong t,c t)p quán, tín
ng@Tng và vGn hóa c6a mình.
B#n c1n hAc h5i thêm bHng cách %Ac sách báo, tham kh;o ý ki7n c6a nh$ng
ng@?i giàu kinh nghi+m trên %@?ng %?i, và %i.u quan trAng h'n h7t là chính
mình suy xét c#n kC %! bi7t gì là t-t, gì là x/u, %! giúp mình có %6 tC tin
trong vi+c l/y nh$ng quy7t %8nh quan trAng cho %?i mình. Khi b#n %ã hi!u rõ
v/n %. và có %6 tC tin thì B#n cDng s" bi7t tC trAng và bi7t cách tC b;o v+
mình và b;o v+ cho nh$ng ng@?i thân th@'ng c6a mình.
T< Tin và T< TrPng, %úc k7t b(i nh$ng HiEu Bi-t rõ ràng v. nh$ng v1n %.
quan trAng trong cu>c s-ng, s" giúp b#n %-i phó m>t cách thích nghi v2i mAi
hoàn c;nh.
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34
Giá tr> con ng&'i
• Dù B#n là nam hay n$,
• Dù B#n sinh tr@(ng trong m>t gia %ình giàu sang hay nghèo khó,
• Dù B#n may mEn %@:c theo %u&i vi+c hAc hay s2m r?i tr@?ng %! %i
làm sinh s-ng,
• Dù B#n có m>t hình dáng %Rp hay x/u,
• Dù B#n thu>c t1ng l2p nào c6a xã h>i,
• Dù B#n %@:c %-i xP tP t7 hay t+ b#c,
B#n v0n là ng@?i có trí tu+, bi7t suy xét, bi7t vi+c gì là ph;i, vi+c gì là trái,
B#n có trách nhi+m v. mAi quy7t %8nh và mAi hành vi c6a mình.
B#n c1n gi$ gìn Giá Tr8 Con Ng@?i c6a B#n
và %Nng th?i tôn trAng Giá Tr8 c6a nh$ng ng@?i mà B#n ti7p xúc,
trong tr@?ng hAc cDng nh@ trong tr@?ng %?i.
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Gi6i thích nh(ng t3 chuyên môn
Âm 7,o (vagina): b> ph)n sinh d,c c6a ng@?i ph, n$, hình -ng, n-i c& tP
cung* %7n âm h>*. Jây là n'i ng@?i nam %út d@'ng v)t* vào khi quan h+
tình d,c.
Âm h8 (vulva): b> ph)n sinh d,c bên ngoài c6a ph, n$, còn gAi là cPa
mình.
Bao cao su (condom): Bao làm bHng ch/t latex hay polyurethane, dùng %!
trùm vào d@'ng v)t* khi quan h+ tình d,c. Jây là cách phòng ngPa h$u hi+u
nh/t %! phòng ngFa nh$ng b+nh truy.n nhi*m do quan h+ tình d,c.
Bao da qui 70u (prepuce): Mi7ng da bao quanh và che %1u d@'ng v)t. Bao
da này có th! %@:c tu>t vào %! %1u d@'ng v)t* ló ra hoàn toàn.
Bu;ng trAng (noãn sào. Ovary): Hai b> ph)n nHm trong vùng ch)u ( hai
bên tP cung* và n-i li.n v2i tP cung* bHng -ng d0n tr9ng*. BuNng tr9ng s;n
xu/t tr9ng* tF tu&i d)y thì cho %7n khi mãn kinh (t9c ng@?i %àn bà không
còn kinh nguy+t n$a, vào kho;ng 50 tu&i).
C! t@ cung (uterine cervix): ph1n tP cung m( ra âm %#o, n'i tinh trùng
trong tinh d8ch %i vào tP cung %! th, thai, t9c làm tr9ng th, tinh.
DDch hoàn (testicle): Thành ph1n c6a b> ph)n sinh d,c c6a ng@?i %àn ông.
NHm trong bìu dái và s;n xu/t tinh* trùng.
D%'ng v2t (penis): b> ph)n sinh d,c nam. D@'ng v)t c@'ng c9ng và có th!
gia tGng kích th@2c khi có kích thích tình d,c. Kích th@2c bình th@?ng c6a
d@'ng v)t do di truy.n, và không có liên quan gì %7n vi+c sinh con hay s9c
kh5e tình d,c.
D#c tính (libido): @2c mu-n tình d,c.
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Giao h&p (sexual intercourse): Trong khi quan h+ tình d,c, %@a d@'ng v)t*
vào âm %#o*. Hành %>ng này th@?ng %@a %7n xu/t tinh* và có th! gây th,
thai.
KhKu dâm (oral sex): Dùng mi+ng %! ti7p xúc v2i b> ph)n sinh d,c c6a
ng@?i tình. Kh<u dâm cDng có th! gây lây nhi*m b+nh nh@ trong tr@?ng h:p
giao h:p không an toàn.
Kiêng c6 (abstinence): Không giao h:p.
Li3t d%'ng (sexual impotence): Tình tr#ng d@'ng v)t* không th! c@'ng
c9ng và xu/t tinh*.
L8 Tuy-n C! T@ Cung* (cervical ectropion) là tình tr#ng m>t s- tuy7n c&
tP cung b8 b>c l> (ectropion) ra phía bên ngoài c& tP cung.
Màng trinh (hymen): màng m5ng ( trong âm h>*, có th! rách khi quan h+
tình d,c l1n %1u tiên, khi7n ch;y m>t ít máu. M>t s- ph, n$ sinh ra không có
màng trinh, hoOc màng trinh có th! giãn ra, nên không ch;y máu khi quan h+
tình d,c.
Mãn kinh (menopause): vào kho;ng sau 40 tu&i, ng@?i n$ không còn có
kinh nguy+t n$a.
Máu nh;i c' tim (myocardial infarction, heart attack): ch9ng b+nh tim
khi m#ch máu nuôi tim b8 tEc ngh"n, khi7n tim b8 h@ h#i.
Máu 7ông: máu %ông %Oc trong m#ch máu, khi7n m#ch máu b8 tEc ngh"n.
M8ng tinh (nocturnal emission. “Wet dream”): Xu/t tinh* trong khi ng6.
N%1c 70u 9i (amniotic fluid): N@2c ( trong bAc thai, chung quanh thai nhi.
BAc thai b! khi %9a bé sEp sanh.
Nhau (placenta): Nhau và cu-ng nhau là b> ph)n n-i thành tP cung c6a
ng@?i mR v2i thai nhi.
*ng dJn trAng (Fallopian tubes): Hai -ng n-i li.n buNng tr9ng* v2i tP
cung* và là %@?ng di chuy!n c6a tr9ng* tF buNng tr9ng* %7n tP cung*.
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Phình )8ng M,ch: Khuy7t t)t c6a %>ng m#ch do thành %>ng m#ch b8 y7u
nên phình ra và d* vT, gây ch;y máu.
Phôi thai (embryo): tình tr#ng c6a thai trong kho;ng thai kS tF 2 %7n 8 tu1n
sau khi tr9ng th, tinh.
Siêu vi trùng (virus): m>t loai vi-sinh-v)t có th! gây b+nh nh@ HIV-AIDS,
M,n R>p, v.v.
Tai bi-n m,ch máu não: b+nh não khi m#ch máu nuôi não b8 tEc ngh"n hay
b8 vT, gây ch9ng ch;y máu trong não.
Tinh dDch (semen, sperm): Ch/t l5ng ch9a tinh trùng và nh$ng ch/t l5ng
khác do các tuy7n ( b> ph)n sinh d,c nam bài ti7t. Tinh d8ch %@:c x8t ra tF
%1u d@'ng v)t* và có th! gây cho ng@?i %àn bà th, thai.
Tinh trùng (spermatozoid): T7 bào r/t nh5, mEt th@?ng không th/y, do
d8ch hoàn (hòn dái) s;n xu/t, và h:p v2i nh$ng ch/t l5ng do các tuy7n sinh
d,c bài ti7t làm thành tinh d8ch*. Tinh trùng khi h:p m2i m>t tr9ng* c6a
ng@?i %àn bà s" thành m>t t7 bào phôi thai, và t7 bào phôi thai* này s" tr(
thành thai nhi* và thành m>t %9a bé.
Thai nhi (fetus): tình tr#ng c6a thai trong kho;ng thai kS tF 2 tháng %7n khi
khi sanh.
Th: dâm (masturbation) là dùng tay tC t#o cho mình kích thích tình d,c
khi không có b#n tình.
Th# tinh: là tình tr#ng khi tr9ng c6a ng@?i n$ khi %@:c m>t tinh trùng c6a
ng@?i nam gEn vào sau khi giao h:p. Tr9ng %@:c th, tinh s" tr( thành t7 bào
phôi thai* và thành thai nhi*.
Th=ng tinh (spermatic cord): dây treo tinh hoàn trong bìu dái.
Thu9c ng=a thai khKn c(p (emergency birth control pill): Thu-c ngFa
th, thai dùng trong vòng 72 ti7ng %Nng hN sau khi quan h+ tình d,c hay b8
hi7p dâm.
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Tr0m CIm (depression): b+nh tâm th1n có th! x;y %7n cho m>t s- ph, n$
sau khi sanh, khi7n hA buNn bã, chán %?i, m+t m5i, bi7ng Gn. B+nh này, n7u
nOng, c1n %@:c bác sQ %i.u tr8 %úng m9c.
TrAng (egg): T7 bào r/t nh5 do buNng tr9ng* (nõan sào) c6a ng@?i %àn bà
s;n xu/t. Trong mIi chu kS kinh nguy+t, buNng tr9ng* cho ra m>t tr9ng.
Tr9ng này %i theo -ng d0n tr9ng* %7n tP cung*, và n7u %@:c m>t tinh trùng
xâm nh)p vào thì s" tr( thành t7 bào phôi thai* và thành m>t %9a bé. MIi l1n
ng@?i %àn bà quan h+ tình d,c thì %.u có th! th, thai, t9c có th! làm mR m>t
%9a bé.
Tuy-n ti/n li3t (prostate): Tuy7n nHm ( %1u bông %ái và là m>t trong
nh$ng thành ph1n c6a b> sinh d,c c6a ng@?i %àn ông. Tuy7n ti7t ra m>t ch/t
l5ng %! k7t h:p v2i tinh trùng thành tinh d8ch*.
T@ cung (uterus): b> ph)n sinh d,c ( trong vùng x@'ng ch)u. Jây là n'i t7
bào phô thai %)u vào khi ng@?i %àn bà th, thai. N>i m#c tP cung tC nhiên
tróc ra vào %1u chu kS kinh nguy+t, khi7n ch;y máu ( âm h>*. TP cung s"
l2n d1n v2i thai nhi*. Sau khi sanh xong thì tP cung s" nh5 l#i.
Xu(t tinh (ejaculation): Khi ng@?i %àn ông %@:c kích thích tình d,c %7n
m9c t>t %> thì m>t ph;n x# tC nhiên s" khi7n tF %1u d@'ng v)t* x8t ra tinh
d8ch*. Tinh d8ch* ch9a tinh trùng nên khi x8t vào âm h>* c6a ng@?i %àn bà
s" có th! h:p v2i tr9ng* %! gây th, thai. MIi l1n ng@?i %àn ông xu/t tinh thì
có th! sanh con, t9c thành cha c6a m>t %9a bé.
Xu(t tinh* s1m (premature ejaculation): Xu/t tinh s2m h'n là mình
mu-n.
Vùng kích d#c (errogenous zones): Nh$ng vùng nh#y c;m trên c' th!, gây
h@ng ph/n tình d,c khi %@:c kích thích.
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Chúng tôi hy vAng quy.n sách này %ã giúp B#n bi7t rõ h'n c' th! và sinh lý
c6a B#n, và nh$ng v/n %. liên quan %7n %?i s-ng tình d,c c6a con ng@?i.
N7u B#n mu-n bi7t thêm %i.u gì ch@a %@:c %. c)p %7n trong quy!n sách,
B#n có th! tham kh;o m,c:
• HBi Bác s$ ( Trang L@2i www.songkhoe.crctvn.org, hoOc
• G(i %i+n th@ %7n songkhoe@yahoo.com %! %Ot câu h5i v2i Ban T@
V/n "Ch%'ng trình V(n 7áp S*NG KH+E".
• B#n cDng có th! tham dC "Ch@'ng trình V/n %áp SKNG KHOY" hHng
tu1n qua Paltalk vào m@i sáng Ch6 Nh8t (gi> Vi&t Nam, tDc t=i ThD
B9y $ BEc MF) %! %Ot câu h5i v2i các bác sQ và %@:c tr; l?i trCc ti7p.
M?i B#n vào www.songkhoe.crctvn.org %! bi7t rõ h'n v. ch@'ng
trình này.

Ban Biên T8p
“Tu.i Tr/ và Tình D-c”
và Nhóm "Ch'5ng trình V,n Aáp SGNG KHHE"
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3 )i/u C0n Nh1
B#n hãy nh2 k3 3 %i.u:
1. B#n tr4 tu&i, nh$ng %òi h5i tình d,c c6a b#n r/t m#nh. B#n có th!
quy7t %8nh kiêng c$*, t9c không giao h:p, cho %7n khi thành hôn.
2. B#n v0n ph;i chu<n b8 s=n bao cao su %! %7n lúc B#n giao h:p, B#n
không b8 lây nhi*m b+nh và th, thai (hay gây th, thai) ngoài ý mu-n.
3. Giao h:p không ph;i là m>t hành %>ng nh/t th?i, vì có th! %@a %7n
nhi.u h)u qu; lâu dài mà B#n s" ph;i ch8u trách nhi+m. B#n c1n hi!u
rõ sinh lý c6a hành %>ng giao h:p %! kh5i mang hAa vào thân hay gây
hAa cho ng@?i b#n tình.
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