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Khái niệm chung? 
Bệnh viêm vùng chậu (pelvic inflammatory disease - PID) là loại bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn ở tử cung, ống dẫn trứng 
và buồng trứng của quý vị gây ra. Bệnh nhiễm trùng này có thể là kết quả của bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình 
dục (sexually transmitted infection - STI) không được điều trị, chẳng hạn như chlamydia hoặc bệnh lậu. Bệnh viêm vùng 
chậu cũng có thể xảy ra:

• Do vi khuẩn âm đạo phát triển quá mức
• Sau khi sinh con
• Sau thủ thuật như phá thai hoặc đặt dụng cụ tử cung

Nếu không được điều trị, bệnh viêm vùng chậu có thể làm tổn thương các cơ quan sinh sản. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Quý vị sẽ được xét nghiệm nước tiểu, điều trị bằng kháng sinh bao gồm tiêm truyền và uống thuốc viên, cũng như giảm 
đau nếu cần. Bác sĩ cũng có thể thảo luận:

• Xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nếu cần thiết 
• Ngừng quan hệ tình dục khi quý vị đang hồi phục và thực hành tình dục an toàn trong tương lai
• Truy dấu tiếp xúc (nói với các bạn tình rằng quý vị đã bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục) nếu nhiễm trùng do STI

Nếu bệnh trạng của quý vị nghiêm trọng hoặc phức tạp, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ có thể muốn sớm khám cho quý vị để kiểm tra quá trình điều trị của quý vị như thế nào và thảo luận về các kết quả 
xét nghiệm. Nếu bệnh trạng của quý vị không cải thiện, bác sĩ có thể đề nghị một xét nghiệm khác như siêu âm. Vì tình 
trạng tái nhiễm khá phổ biến, bác sĩ có thể đề nghị khám lại quý vị sau từ ba tháng trở lên. 

Tôi nên làm gì? 
Tiếp tục dùng thuốc kháng sinh, ngay cả khi quý vị cảm thấy khá hơn. 

Nếu bệnh viêm vùng chậu của quý vị là do nhiễm trùng lây truyền qua 
đường tình dục, quý vị có thể cần phải đảm bảo rằng tất cả những 
người mà quý vị đã quan hệ tình dục trong hai tháng qua đều biết để 
đi xét nghiệm. Nói chuyện với các bạn tình trước đây sẽ tránh được 
tình trạng họ lây truyền bệnh và khuyến khích họ điều trị.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool cung cấp hỗ trợ cho 
những người bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và truy 
dấu tiếp xúc. Để sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi theo số 9827 8022.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Kênh Sức Khỏe Tốt Hơn – bệnh viêm vùng chậu: betterhealth.vic.gov.au
• Kế Hoạch Hóa Gia Đình NSW – bệnh viêm vùng chậu: fpnsw.org.au
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Tôi cần áp dụng phương pháp điều trị nào?

Điều gì đã gây ra bệnh viêm vùng chậu  

của tôi?

Đợt điều trị của tôi sẽ kéo dài bao lâu?

Tôi có thể nhận thêm trợ giúp ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của  
mình những gì?


