
Bệnh Giang 

Mai  

Bệnh giang mai có thể điều trị được 

không? 

Có, bệnh giang mai thường được điều 

trị bằng thuốc kháng sinh. Thậm chí 

sau khi bạn đã điều trị khỏi bệnh, bạn 

vẫn có thể tái mắc bệnh nếu tiếp xúc 

với vi khuẩn. Điều quan trọng là luôn 

sử dụng bao cao su mỗi khi sinh hoạt 

tình dục để giảm nguy cơ mắc bệnh 

giang mai và các bệnh STI khác. 
 

Có cần điều trị cho bạn tình của tôi? 

Có. Nếu bạn có quan hệ tình dục với 

một bạn tình chưa được điều trị thì bạn 

có thể tái nhiễm bệnh.  

 

Điều gì xảy ra nếu bệnh giang mai 

không được điều trị? 

Nếu để vậy không điều trị, bệnh giang 

mai có thể gây ra những vấn đề nghiêm 

trọng cho sức khỏe. Nhiễm bệnh lâu 

dài mà không điều trị có thể làm hư hại 

những cơ quan nội tạng. Thêm vào đó, 

những người bị bệnh giang mai có 

nhiều nguy cơ bị nhiễm HIV hơn nếu 

gặp phải. 
 

Bệnh giang mai có ảnh hưởng đến 

phụ nữ mang thai và thai nhi không? 

Có, bệnh giang mai có thể gây ra 

những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 

đối với phụ nữ mang thai và thai nhi. 
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Làm thế nào để bạn có thể tự bảo vệ mình 

không bị nhiễm bệnh giang mai? 

Cách duy nhất hiệu quả 100% để ngăn ngừa bệnh 

giang mai là không quan hệ tình dục. Nếu bạn 

quan hệ tình dục, bạn có thể  hạn chế rủi ro bằng 

cách tuân thủ những bước sau: 

 Luôn luôn sử dụng bao cao su nhựa hay 

nhựa tổng hợp, hay tấm bảo vệ miệng (vật 

chận răng) khi quan hệ tình dục bằng 

miệng và/ hay âm đạo, hậu môn  

 Những bao cao su làm từ các vật liệu 

"thiên nhiên" có thể bảo vệ tránh thai, 

nhưng KHÔNG ngăn được các bệnh 

lây qua đường tình dục.  

 Giảm thiểu số bạn tình của bạn nếu bạn 

chọn lựa để quan hệ tình dục  

 Trao đổi với bạn tình của bạn về tình trạng 

STI của họ và làm xét nghiệm  

 Thảo luận với bác sĩ của bạn về sự an toàn 

tình dục, và làm xét nghiệm  

 Hãy hiểu rằng sinh hoạt tình dục dưới sự 

ảnh hưởng của ma túy và/hay rượu có thể 

tăng khả năng sinh hoạt tình dục không 

được bảo vệ  

 

 

 

 

 

Để biết thêm thông tin, xin truy cập:  

http://www.bphc.org/whatwedo/sexual-health  

hoặc http://www.cdc.gov/std 
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Bệnh giang mai là gì? 
Bệnh giang mai là một Bệnh Lây Qua 
Đường Tình Dục (STI) gây ra bởi một loại 
vi khuẩn 
 

Một người có thể bị nhiễm bệnh giang 
mai như thế nào? 
Bệnh giang mai lan truyền từ người này 
sang người khác, tiếp xúc trực tiếp qua da 
tiếp xúc với vết loét của bệnh giang mai. 
Những vết loét của bệnh giang mai có thể 
xuất hiện ở vùng âm đạo, dương vật, hậu 
môn, miệng, môi, hay trực tràng. Nhiễm 
bệnh xảy ra trong quá trình quan hệ tình 
dục qua âm đạo, hậu môn, hay miệng. 
Bệnh giang mai có thể lan truyền cho dù 
những vết loét không được nhìn thấy hay 
cảm nhận, do đó người ta có thể truyền 
bệnh mặc dù không biết là họ đã nhiễm 
bệnh. Bệnh giang mai cũng có thể truyền 
từ người mẹ sang thai nhi. 
 

Bạn có thể có nguy cơ nhiễm bệnh cao 
nếu bạn: 

 Quan hệ tình dục mà không sử dụng 
bao cao su nhựa hoặc nhựa tổng hợp 

 Có nhiều bạn tình 
 Mang một bệnh STI khác hay HIV  
 Quan hệ tình dục trong tình trạng say 

ma túy hay bị ảnh hưởng của rượu 
(điều đó làm giảm khả năng sử dụng 
bao cao su đúng cách) 

 

Ai có thể bị nhiễm bệnh giang mai? 
Bất kỳ người nào có hoạt động tình dục 
đều có thể mắc bệnh giang mai. Quan hệ 
tình dục thiếu bảo vệ (quan hệ tình dục 
không sử dụng bao cao su) làm tăng nguy 
cơ mắc bệnh giang mai. Trong khi đàn ông 
và phụ nữ đều gặp rủi ro nhiễm bệnh, 
nhưng hơn một nửa số ca bệnh được báo 
cáo ở Mỹ là những trường hợp đàn ông có 
quan hệ tình dục đồng tính (MSM). 

Người bị bệnh giang mai có thể lây truyền 
bệnh trong bao lâu? 
Người không điều trị bệnh có khả năng lây 
bệnh nhiều nhất trong năm đầu tiên mắc 
bệnh. Càng để lâu không điều trị thì càng có 
nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng 
lâu dài.  

 
Làm thế nào tôi có thể biết được nếu tôi 
mắc bệnh giang mai? 
Chỉ có một cách để biết chắc chắn bạn có 
mắc bệnh giang mai không là làm xét 
nghiệm. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe thường làm xét nghiệm bệnh giang mai 
bằng cách lấy mẫu máu. Vì bệnh giang mai 
không điều trị có thể gây vấn đề nghiêm 
trọng cho thai nhi nên tất cả phụ nữ mang 
thai cần được xét nghiệm bệnh này. Những 
người có nhiều quan hệ tình dục đặt bản thân 
họ vào rủi ro bị bệnh giang mai cần được xét 
nghiệm thường xuyên để họ có thể được 
chữa trị nhanh chóng nếu bị nhiễm bệnh. 

 
Tôi có thể làm xét nghiệm ở đâu? 
Đa số các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe đều cung cấp xét nghiệm bệnh giang 
mai và những bệnh STI khác. Để tìm một 
trung tâm chăm sóc sức khỏe trong vùng lân 
cận gần bạn, vui lòng gọi Đường dây 
Mayor’s Health Line theo số 617-534-5050 
hoặc truy cập http://www.hivtest.org/
STDTesting.aspx. 

Những triệu chứng của bệnh giang mai là 

gì?  

Bệnh giang mai có những triệu chứng khác 

nhau tùy vào giai đoạn của căn bệnh. Bệnh này 

có bốn giai đoạn:  giai đoạn đầu,  giai đoạn thứ 

hai, giai đoạn tiềm ẩn và giai đoạn thứ tư. 

Những triệu chứng giai đoạn đầu  

 Có một hay nhiêu vết lở (loét) không đau 

trên bộ phận sinh dục hoặc miệng, hậu 

môn hoặc trực tràng.  

 Vết loét kéo dài 3 đến 6 tuần và tự biến 

mất. Tuy nhiên, nếu bạn không điều trị,  

bệnh có thể chuyển sang giai đoạn kế 

tiếp.  

Những triệu chứng giai đoạn thứ hai 

 Phát ban trên tay và chân hoặc trên các 

bộ phận khác của cơ thể. Những vết phát 

ban thường có màu đỏ hoặc nâu và 

thường không ngứa.  

 Những triệu chứng khác bao gồm sốt, đau 

họng, đau cơ bắp, đau đầu, rụng tóc và 

mệt mỏi. Các triệu chứng có thể tự biến 

mất. Tuy nhiên, nếu bạn không điều trị, 

bệnh có thể chuyển sang giai đoạn kế 

tiếp. 

Những triệu chứng giai đoạn tiềm ẩn 

 Không có triệu chứng nhưng có thể phát 

hiện bệnh bằng xét nghiệm máu. Giai 

đoạn này có thể kéo dài nhiều năm.  

Những triệu chứng giai đoạn thứ tư 

 Những triệu chứng có thể bao gồm khó 

cử động tay, chân, liệt, tê cứng, mù mắt 

và bệnh tim.  
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