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Chi phí chữa viêm âm đạo hết bao nhiêu tiền? Bảng
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Chi phí chữa viêm âm đạo hết bao nhiêu tiền ? Bạn đang bị viêm âm đạo, tình trạng ngứa ngáy, đau rát vùng kín khiến bạn khổ
sở? Bạn muốn đi chữa bệnh nhưng lo lắng không biết có tiền nhiều tiền không? Vậy đừng bỏ qua bài viết này bởi những chia sẻ
của các bác sĩ tư vấn sức khỏe 24 giờ sẽ giúp bạn trả lời được thắc mắc này.

VIÊM ÂM ĐẠO LÀ GÌ?
Viêm âm đạo là tình trạng âm đạo bị vi khuẩn, nấm, tạp trùng… tấn công gây kích ứng và dẫn đến tình trạng viêm loét, đau đớn.
Khi bị viêm âm đạo người bệnh thường có những triệu chứng điển hình như:
Chảy dịch âm đạo bất thường và có màu sắc khác lạ, trắng đục, vàng, xanh…
Dịch âm đạo có mủ hoặc lẫn máu và có mùi hôi tanh khó chịu.
Thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Đi tiểu nhiều, tiểu đau, tiểu buốt, rát và đôi khi tiểu ra máu, ra mủ.
Thường xuyên đau khi có quan hệ tình dục và chảy máu âm đạo sau khi quan hệ.

Âm đạo là một trong những bộ phận của hệ thống sinh sản nữ giới. Nó có vị trí kéo dài từ âm hộ đến cổ tử cung. Bên ngoài âm đạo
được bao phủ bởi màng trinh và sâu bên trong là cổ tử cung.
Bởi vậy khi âm đạo bị viêm nhiễm mà không được điều trị sớm sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác của hệ thống sinh sản.
Không chỉ khiến sức khỏe suy giảm mà còn làm tăng nguy cơ vô sinh hiếm muộn.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN VIÊM ÂM ĐẠO
Viêm âm đạo xảy ra là do bị vi khuẩn, nấm, tạp trùng… tấn công và gây kích ứng, viêm nhiễm. Nguyên nhân chính khiến bạn bị
viêm âm đạo chủ yếu là:

Quan hệ tình dục không an toàn
Việc bạn có quan hệ tình dục không an toàn với những người đang có các bệnh viêm nhiễm là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn bị
viêm âm đạo. Các loại vi khuẩn gây bệnh sẽ dễ dàng thâm nhập vào âm đạo khi bạn có quan hệ mà không dùng biện pháp bảo vệ.
Một số loại vi khuẩn, nấm, tạp trùng dễ xâm nhập vào âm đạo khi quan hệ tình dục là: Trichomonas, candida, chlamydia và một số
virus gây bệnh xã hội khác.
Một nguyên nhân nữa do quan hệ tình dục gây ra đó là khi bạn sử dụng những dụng cụ tình dục không được vệ sinh sạch sẽ.
Hoặc khi quan hệ quá mạnh bạo gây tổn thương ở cơ quan sinh dục cũng sẽ dẫn đến viêm âm đạo.

Vệ sinh cơ quan sinh dục không đúng cách
Tại âm đạo luôn tồn tại hai dạng vi khuẩn là lợi khuẩn và hại khuẩn. Khi bạn vệ sinh vùng kín kém, không sạch sẽ, sẽ tạo điều
kiện cho hại khuẩn phát triển mạnh và gây viêm nhiễm ở âm đạo.

Hoặc khi bạn vệ sinh quá sạch bằng các dung dịch có chất tẩy rửa cao, thụt rửa sâu vào trong âm đạo…. Môi trường âm đạo cũng
sẽ bị thay đổi và dẫn đến viêm âm đạo.

Do sức đề kháng cơ thể giảm
Khi cơ thể không khỏe mạnh, sức đề kháng kém thì môi trường âm đạo dễ bị biến đổi. Từ đó giết chết lợi khuẩn và các vi khuẩn
có hại dễ dàng xâm nhập vào âm đạo và gây bệnh.

Do rối loạn nội tiết tố
Một số yếu tố khiến cho chị em bị rối loạn nội tiết tố như khi mang thai, khi thường xuyên căng thẳng, lo lắng, bước vào thời kỳ
mãn kinh…. Khi nội tiết tố cơ thể thay đổi thì môi trường âm đạo cũng bị thay đổi theo. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho vi
khuẩn, nấm, tạp trùng… xâm nhập và gây bệnh ở âm đạo.

Một số nguyên nhân khác
Ngoài ra viêm âm đạo còn có thể xuất phát từ một số nguyên nhân ít phổ biến hơn như:
Sử dụng thuốc tránh thai hoặc thuốc kháng sinh quá nhiều.
Thường xuyên mặc quần lót chật hoặc ẩm ướt.
Bị dị ứng với thuốc tẩy hoặc xịt âm đạo, dị ứng bao cao su, dung dịch vệ sinh, sữa tắm...

Đây là những nguyên nhân chính gây viêm âm đạo mà chị em cần nắm được. Qua đó có thể chủ động phòng tránh bệnh được tốt
hơn để tránh những biến chứng nguy hiểm mà bệnh có thể gây ra.

CHI PHÍ CHỮA VIÊM ÂM ĐẠO HẾT BAO NHIÊU TIỀN?
Viêm âm đạo xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể là do vệ sinh kém nhưng cũng có thể là do mắc bệnh lây qua đường
tình dục gây nên. Tuy nhiên dù với nguyên nhân nào đi nữa nếu bệnh không được điều trị sớm và dứt điểm sẽ gây nên những biến
chứng vô cùng nguy hiểm. Không chỉ gây suy giảm sức khỏe mà còn làm giảm khả năng sinh sản và đe dọa đến tính mạng người
bệnh. Chính vì vậy khi bị bệnh bạn cần nhanh chóng điều trị càng sớm càng tốt.
Vậy nhưng, vẫn có nhiều người vì không biết chữa viêm âm đạo bao nhiêu tiền nên vẫn chậm trễ khám chữa bệnh. Điều này vô
tình khiến cho tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng khi không khám chữa bệnh sớm.
Theo đánh giá của các bác sĩ của phòng khám đa khoa Thành Đô chia sẻ. Chữa viêm âm đạo bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào một
số yếu tố như chi phí khám, chi phí xét nghiệm, chi phí điều trị,...Cụ thể để chuẩn bị tài chính tốt nhất thì bạn có thể tham khảo
chi phí của phòng khám đa khoa Thành Đô dưới đây:

1. Chi phí thăm khám lâm sàng: Miễn phí
Chi phí cho hoạt động thăm khám lâm sàng tại phòng khám được miễn phí. Bác sĩ sẽ tiến hành hỏi một số câu hỏi về triệu chứng
mà bệnh nhân đang mắc phải, thói quen vệ sinh vùng kín, đã quan hệ chữa,...Sau đó sẽ kiểm tra bằng mắt vùng kín để xem âm
đạo có bị sưng, có nổi mụn li ti không?

2. Chi phí xét nghiệm
Nhằm chẩn đoán chính xác bệnh viêm âm đạo và mức độ bệnh, bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân thực hiện một số xét nghiệm cần
thiết. Mỗi xét nghiệm lại có mức giá khác nhau. Cụ thể đối với bệnh viêm âm đạo sẽ làm những xét nghiệm với mức giá sau:
Bên cạnh đó, tùy vào từng tình trạng bệnh lý cụ thể của bệnh nhân bác sĩ có thể yêu cầu làm các xét nghiệm khác nhau, chi phí
khác nhau nên chi phí xét nghiệm sẽ hơn hoặc kém. Số lượng xét nghiệm càng nhiều, chi phí càng tăng.

3. Chi phí điều trị bệnh viêm âm đạo
Trong thực tế, chi phí điều trị bệnh viêm âm đạo sẽ phụ thuộc vào mức độ bệnh. Viêm âm đạo ở mức độ nặng thì chi phí sẽ nhiều
hơn ở mức độ nhẹ. Chi phí điều trị sẽ được bác sĩ tư vấn chi tiết sau khi đã thăm khám, xét nghiệm.

4. Một số xét nghiệm khác
Chi phí khám chữa bệnh viêm âm đạo còn phụ thuộc vào chi phí giường bệnh, chi phí đi lại, chi phí tái khám,...Chi phí đi lại đối với
bệnh nhân ngoại tỉnh sẽ được phòng khám hỗ trợ.
Tại phòng khám đa khoa Thành Đô, bệnh viêm âm đạo được điều trị bằng Công nghệ Silk Lander hiệu quả, được về nhà ngay nên
không mất tiền giường bệnh. Sau điều trị hồi phục nhanh, không biến chứng, không phải tái khám nhiều lần nên không mất nhiều
chi phí tái khám.
Lưu ý:
Các mục chi phí sẽ được công khai đến bệnh nhân trong quá trình tư vấn, thăm khám.
Người bệnh có thể đến trực tiếp Phòng khám để được tư vấn miễn phí.
Bệnh nhân đồng ý với mức chi phí sẽ được lên lịch khám xét nghiệm, điều trị theo đúng nguyện vọng.
Mức giá chỉ trên tính chất tham khảo. Để biết chính xác mức chi phí điều trị bao nhiêu, người bệnh nên đến gặp trực tiếp bác sĩ để
thăm khám và được tư vấn mức phí cụ thể nhất.

ĐỊA CHỈ CHỮA VIÊM ÂM ĐẠO Ở ĐÂU TỐT HIỆN NAY
Nếu bạn đang sinh sống, làm việc hoặc có nhu cầu chữa viêm âm đạo tại Bắc Ninh. Thì bạn có thể đến phòng khám đa khoa
Thành Đô có địa chỉ tại số 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh.
Phòng khám đa khoa Thành Đô được biết đến là cơ sở chuyên khám và điều trị các bệnh phụ khoa hiệu quả tại Bắc Ninh hiện nay.
Không chỉ có đội ngũ bác sĩ giỏi mà chi phí điều trị bệnh cũng là một trong những lợi thế của phòng khám.
Các chi phí khám chữa bệnh tại đây luôn được niêm yết công khai. Được bác sĩ tư vấn cụ thể trước khi điều trị và sau khi thăm
khám. Ngoài ra phòng khám còn luôn có những gói ưu đãi, những chương trình tri ân cho bệnh nhân. Nhằm giúp cho bệnh nhân
được khám chữa bệnh với chi phí ít tốn kém nhất.
Ngoài ra phòng khám Thành Đô còn có những thế mạnh vượt trội khác như:
- Phương pháp chữa bệnh hiệu quả : Phòng khám đang áp dụng công nghệ Silk Lander để điều trị bệnh. Phương pháp này có
tính năng ưu việt, có thể giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây viêm âm đạo trong một thời gian ngắn. Đồng thời ức chế vi khuẩn và
nâng cao hệ thống miễn dịch để ngăn chặn bệnh tái phát hiệu quả.
- Bác sĩ giỏi: Nơi đây sở hữu đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm, bác sĩ sẽ chẩn đoán bệnh nhanh
chóng, điều trị bệnh hiệu quả.
- Hệ thống máy móc hiện đại: Hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh chính xác, không sai sót là thiết bị y tế hiện đại, được kiểm tra, bảo
dưỡng thường xuyên.
- Môi trường sạch sẽ: Cơ sở vật chất khang trang với môi trường thông thoáng, sạch sẽ được vô trùng thường xuyên.
- Bảo mật thông tin: Không gian khám chữa bệnh kín đáo, 1 bệnh nhân - 1 bác sĩ - 1 y tá, cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân
của người bệnh.
Với những ưu điểm trên khi đến với phòng khám Thành Đô bạn sẽ được thăm khám, chẩn đoán bệnh một cách chính xác. Đồng
thời các bác sĩ sẽ điều trị dứt điểm bệnh, giúp bạn tránh được những biến chứng nguy hiểm mà bệnh gây ra.
Trên đây là bài viết về: " Chi phí chữa viêm âm đạo hết bao nhiêu tiền 2021 ?" Nếu bạn còn những câu hỏi nào cần giải đáp hãy
liên hệ với các chuyên gia bác sĩ phụ khoa qua khung chat bên dưới đây để được tư vấn miễn phí.
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