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Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC)

Chlamydia là một loại bệnh 
lây truyền qua đường tình 
dục (STD) phổ biến nhưng 
có thể dễ dàng chữa khỏi. 
Nếu không được điều trị, 
bệnh chlamydia có thể làm 
cho phụ nữ khó có khả năng 
mang thai.

Bệnh chlamydia là gì? 
Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) phổ biến có 
thể lây nhiễm cho cả nam và nữ. Bệnh có thể gây ra tổn thương vĩnh 
viễn, nghiêm trọng đến hệ sinh sản của phụ nữ, làm cho phụ nữ khó 
hoặc không thể mang thai về sau. Chlamydia cũng có thể gây ra hiện 
tượng thai ngoài tử cung (mang thai bên ngoài dạ con) có thể gây tử 
vong tiềm ẩn. 

Bệnh chlamydia lây truyền bằng cách nào? 
Bạn có thể bị nhiễm chlamydia khi quan hệ tình dục qua hậu môn, âm 
đạo hoặc bằng miệng với người nhiễm chlamydia. 

Nếu bạn tình của bạn là nam giới, bạn vẫn có thể bị nhiễm bệnh 
chlamydia ngay cả khi người đó không xuất tinh (phóng tinh). 

Nếu bạn đã từng nhiễm chlamydia và được điều trị trước đây, bạn vẫn 
có thể bị nhiễm lại nếu quan hệ tình dục không an toàn với người 
nhiễm chlamydia. 

Nếu bạn đang mang thai, bạn có thể truyền chlamydia sang em bé 
trong khi sinh. 

Tôi có thể tránh nhiễm chlamydia bằng cách nào? 
Bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm chlamydia bằng cách: 

 • Không quan hệ tình dục; 
 • Duy trì mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài cả hai phía với 

người bạn đời đã được xét nghiệm và có kết quả kiểm tra âm tính 
với bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD); 

 • Sử dụng bao cao su latex và tấm bảo vệ miệng đúng cách mỗi khi 
quan hệ tình dục. 

Tôi có nguy cơ bị lây nhiễm chlamydia hay không? 
Bất kì ai có quan hệ tình dục cũng có thể bị lây nhiễm chalmydia thông 
qua quan hệ tình dục không an toàn qua đường hậu môn, âm đạo 
hoặc bằng miệng. Tuy nhiên, thanh niên có quan hệ tình dục có nguy 
cơ bị lây nhiễm chlamydia cao hơn. Điều này là do các hành vi và các 
nhân tố sinh học phổ biến trong thanh niên. Người đồng tính nam, 
lưỡng tính và nam giới khác có quan hệ tình dục với đàn ông cũng 
có nguy cơ bị lây nhiễm vì chlamydia có thể lây truyền qua tình dục 
đường miệng và hậu môn. 

Cần nói chuyện cởi mở và trung thực với nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và hỏi xem bạn có nên đi xét nghiệm chlamydia hoặc 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hay không. Nếu bạn là 
một phụ nữ 25 tuổi trở xuống có quan hệ tình dục, bạn nên tiến hành 
xét nghiệm chlamydia hàng năm. Người đồng tính nam, lưỡng tính và 
nam giới có quan hệ tình dục với đàn ông; cũng như phụ nữ mang thai 
cũng nên xét nghiệm chlamydia. 

Tôi đang mang thai. Bệnh chlamydia ảnh hưởng đến con tôi 
như thế nào? 
Nếu bạn đang mang thai và nhiễm chlamydia, bạn có thể truyền bệnh 
sang em bé trong khi sinh. Điều này có thể gây ra nhiễm trùng mắt 
hoặc viêm phổi cho bé sơ sinh của bạn. Nhiễm chlamydia cũng có thể 
gia tăng khả năng sinh non. 

Nếu bạn đang mang thai, bạn nên đi xét nghiệm chlamydia trong lần 
thăm khám thai đầu tiên trước sinh. Xét nghiệm và điều trị là những 
cách tốt nhất để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe.
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Làm sao tôi biết mình có nhiễm chlamydia hay không? 
Hầu hết người nhiễm chlamydia đều không có triệu chứng. Nếu bạn có triệu 
chứng, chúng có thể chỉ xuất hiện một vài tuần sau khi bạn quan hệ tình dục với 
bạn tình bị nhiễm bệnh. Ngay cả khi chlamydia không gây ra các triệu chứng, nó 
có thể gây tổn thương hệ sinh sản của bạn. 

Phụ nữ có triệu chứng có thể nhận thấy 

 • Dịch tiết âm đạo bất thường; 
 • Cảm giác nóng rát khi tiểu tiện. 

Các triệu chứng ở nam giới có thể bao gồm 

 • Dịch tiết ra từ dương vật; 
 • Cảm giác nóng rát khi tiểu tiện; 
 • Đau và sưng ở một trong hai tinh hoàn (mặc dù triệu chứng này ít gặp). 

Nam giới và nữ giới cũng có thể bị nhiễm chlamydia trong trực tràng, khi quan hệ 
tình dục qua đường hậu môn có xuất tinh bên trong hoặc lây lan qua vị trí bị lây 
nhiễm khác (ví dụ như âm đạo). Mặc dù các dạng lây nhiễm này thường không 
gây ra triệu chứng, chúng có thể gây ra 

 • Đau trực tràng; 
 • Tiết dịch; 
 • Chảy máu. 

Bạn nên để bác sĩ kiểm tra nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ triệu chứng nào trong 
số này hoặc nếu bạn tình của bạn mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) 
hoặc các triệu chứng của bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD), ví dụ như 
đau bất thường, tiết dịch có mùi, cảm giác nóng rát khi tiểu tiện hoặc ra máu giữa 
các chu kỳ kinh nguyệt. 

Bác sĩ của tôi biết tôi bị nhiễm chlamydia bằng cách nào? 
Có các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để chẩn đoán chlamydia. Nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp mẫu nước 
tiểu hoặc sử dụng (hoặc yêu cầu bạn sử dụng) gạc bông để lấy mẫu từ âm đạo 
của bạn nhằm thực hiện xét nghiệm chlamydia. 

Chlamydia có thể được chữa khỏi hay không? 
Có, chlamydia có thể được chữa khỏi bằng phương pháp điều trị thích hợp. Điều 
quan trọng là bạn sử dụng tất cả các thuốc mà bác sĩ kê đơn để chữa khỏi bệnh 
truyền nhiễm này. Khi dùng đúng cách, thuốc sẽ ngăn sự lây nhiễm và có thể làm 
giảm khả năng mắc các biến chứng về sau. Không nên dùng chung thuốc điều trị 
chlamydia với bất kỳ ai. 

Việc bị lây nhiễm lại chlamydia khá phổ biến. Bạn nên đi xét nghiệm lại khoảng 
ba tháng sau khi được điều trị, ngay cả khi (các) bạn tình của bạn đã được điều trị. 

Chuyện gì xảy ra nếu tôi không được điều trị? 
Tổn thương ban đầu mà chlamydia gây ra thường không được chú ý. Tuy nhiên, 
chlamydia có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. 

Nếu bạn là nữ giới, chlamydia không được điều trị có thể lan tới tử cung và ống 
dẫn trứng (ống mang trứng đã thụ tinh từ buồng trứng vào tử cung), gây bệnh 
viêm vùng chậu (PID). PID thường không có triệu chứng, tuy nhiên một số phụ nữ 
có thể bị đau bụng và đau vùng chậu. Ngay cả khi không gây ra các triệu chứng 
ban đầu, PID có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn đến hệ sinh sản của bạn và dẫn 
đến đau vùng chậu lâu dài, mất khả năng mang thai và thai ngoài tử cung (mang 
thai bên ngoài dạ con) có khả năng gây tử vong tiềm ẩn. 

Nam giới hiếm khi gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến chlamydia. Sự nhiễm 
trùng đôi khi lan sang ống dẫn tinh từ tinh hoàn, gây đau và sốt. Hiếm khi 
chlamydia có thể khiến nam giới mất khả năng sinh con. 

Chlamydia không được điều trị cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm hoặc truyền  
HIV – vi rút gây bệnh AIDS.

Tôi đã được điều trị chlamydia. 
Khi nào tôi có thể quan hệ tình 
dục trở lại? 
Bạn không nên quan hệ tình dục trở 
lại đến khi bạn và (các) bạn tình của 
bạn đã được điều trị khỏi hoàn toàn. 
Nếu bác sĩ của bạn kê một liều thuốc 
duy nhất, bạn nên đợi bảy ngày sau 
khi dùng thuốc trước khi quan hệ 
tình dục. Nếu bác sĩ của bạn kê đơn 
thuốc cho bạn dùng trong vòng 
ngày, bạn nên đợi đến khi đã uống 
hết tất cả các liều trước khi quan hệ 
tình dục.

Tôi có thể lấy thêm  
thông tin ở đâu? 

Ban Phòng Chống Bệnh Lây 
Nhiễm Qua Đường Tình Dục 
(DSTDP)  
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng 
Ngừa Dịch Bệnh  
www.cdc.gov/std 

Trung Tâm Liên Lạc CDC-INFO 
1-800-CDC-INFO  
(1-800-232-4636)  
Liên lạc www.cdc.gov/info 

Mạng Lưới Thông Tin Phòng 
Ngừa Quốc Gia CDC (NPIN) 
https://npin.cdc.gov/disease/stds
P.O. Box 6003  
Rockville, MD 20849-6003  
Email: npin-info@cdc.gov

Hiệp Hội Sức Khỏe Tình Dục  
Hoa Kỳ (ASHA)  
http://www.ashasexualhealth.org/ 
P.O. Box 13827  
Research Triangle Park,  
NC 27709-3827  
1-800-783-9877
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