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Chi phí đốt sùi mào gà hết bao nhiêu tiền? Chi phí
cho 1 lần đốt
August 26, 2021

Chi phí đốt sùi mào gà hết bao nhiêu tiền? Không ít bệnh nhân khi mắc phải bệnh sùi mào gà đều băn khoăn
không biết chi phí đốt sùi mào gà có đắt hơn so với phương pháp điều trị các bệnh khác không? Bài viết dưới đây
các bác sĩ tại phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh giúp các bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này.
Một khi mắc phải bệnh sùi mào gà bệnh nhân không những bị nguy hiểm đến tính mạng mà ở cơ quan sinh dục
như mắt, miệng,.. đều mọc mụn rất mất thẩm mỹ làm người bệnh xấu hổ, mặc cảm và tự ti. Do đó bạn không nên
quá quan tâm đến đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền mà việc quan trọng là nên tìm đúng phương pháp để điều trị bệnh
một cách dứt điểm.

CHI PHÍ ĐỐT SÙI MÀO GÀ GIÁ HẾT BAO NHIÊU TIỀN?
Trả lời thắc mắc của nhiều bệnh nhân về vấn đề chi phí đốt sùi mào gà hết bao nhiêu tiền các bác sĩ chuyên khoa
của chúng tôi cũng cho biết thêm chi phí chữa bệnh còn căn cứ vào một số yếu tố khác như:

CHI PHÍ KHÁM BỆNH BAN ĐẦU
Đầu tiên khi tới cơ sở y tế các bác sĩ sẽ hỏi bạn về dấu hiệu lâm sàng. Các bác sĩ sẽ quan sát biểu hiện lâm sàng ở
bên ngoài nếu khi ngờ bệnh nào sẽ chỉ định các xét nghiệm liên quan.

CHI PHÍ XÉT NGHIỆM
Để có thể phát hiện ra bệnh sùi mào gà có rất nhiều nhưng xét nghiệm là phương pháp chính xác nhất và được áp
dụng phổ biến. Hiện nay các bác sĩ thường sử dụng một số phương pháp như xét nghiệm mẫu vật, xét nghiệm máu,
xét nghiệm dịch tiết,…

XÉT NGHIỆM SÙI MÀO GÀ BẰNG MÁU
Hình thức xét nghiệm này áp dụng cho các bệnh nhân ở giai đoạn đầu. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ lấy máu của
bệnh nhân để làm xét nghiệm. Quá trình này được ghi trên phiếu kết quả âm tính hay dương tính với sùi mào gà.

XÉT NGHIỆM SÙI MÀO GÀ BẰNG MẪU VẬT
Hình thức xét nghiệm này cũng áp dụng cho các bệnh nhân ở giai đoạn đầu hay thời kỳ sau của sùi mào gà. Các
bác sĩ trực tiếp lấy mẫu vật ở mụn sùi trên cơ thể người bệnh tại các vị trí như dương vật, âm đạo, hậu môn và tiến
hành xét nghiệm xem có chứa virus HPV không.

XÉT NGHIỆM SÙI MÀO GÀ BẰNG DỊCH TIẾT
Con đường chính mà sùi mào gà phát triển và lây lan là qua quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Hơn nữa
HPV cũng sản sinh ra trong môi trường ẩm ướt do đó để có thể biết bản thân có bị sùi mào gà hay không bạn cần
làm thêm xét nghiệm với dịch tiết âm đạo của nữ giới và dịch niệu đạo nam giới.
Quá trình phân tích, nhận xét và kiểm tra cũng như phân loại virus gây nên bệnh nếu như trong dịch niệu đạo hay
dịch âm đạo của bệnh nhân có chứa virus HPV thì cũng đồng nghĩa rằng bạn đã bị mắc bệnh sùi mào gà rồi.

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH SÙI MÀO GÀ
Đây cũng là khoản phí lớn nhất mà người bệnh cần phải chi trả khi bị chẩn đoán mắc sùi mào gà. Khi đã khám xong
các bác sĩ sẽ căn cứ vào hiện trạng bệnh của mỗi người mà đưa ra phương hướng điều trị bằng đốt laser, dùng
thuốc hay đốt điện, đốt lạnh,…
Với những bệnh nhẹ các bác sĩ thường chỉ định dùng thuốc nên ít tốn kém hơn tuy nhiên nếu bạn để muộn mới
phát hiện ra bệnh khi mà các nốt u sùi phát triển to và nhiều lên thì cần điều trị bằng các phương pháp hiện đại
như phương pháp quang động lực ALA-PDT mang tới hiệu quả điều trị bệnh cao hơn. Cụ thể:
Điều trị sùi mào gà bằng thuốc
Chi phí chữa sùi mào gà bằng phương pháp này còn phải xem xem loại thuốc mà bác sĩ chỉ định là thuốc gì. Ngoài
các loại thuốc bôi có thể kê thêm cả thuốc uống để nâng cao hệ miễn dịch chống lại virus HPV.
Điều trị sùi mào gà bằng phương pháp đốt lạnh
Nhiều bệnh nhân thắc mắc về chi phí đốt sùi mào gà nhưng kĩ thuật này không được nhiều người lựa chọn. Các bác
sĩ sẽ sử dụng khí ni tơ lỏng phun vào vùng da bị bệnh làm đóng băng các nốt mụn sùi. Sau đó khoảng từ 7 đến 10
ngày các nốt mụn sùi này sẽ tự rơi ra, khô lại.
Điều trị sùi bằng phương pháp đốt laser
Nhiều người băn khoăn không biết đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền, nếu bạn sử dụng phương pháp này thì chi phí
thường thấp hơn nhưng rủi ro và biến chứng xảy đến lại cao hơn so với các kỹ thuật điều trị hiện đại như phương
pháp ALA-PDT. Nhiều chuyên gia cũng khẳng định rằng đốt laser thường thực hiện trong thời gian ngắn hơn, hiệu
quả cao mà khó tái phát hơn. Thế nhưng sau quá trình điều trị bệnh nhân thường phải mất nhiều thời gian mới có
thể hồi phục trở lại được.
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện
Nhờ dòng điện cao tần các mụn sùi mào gà dần dần được cắt bỏ mang tới hiệu quả điều trị cao mà không tái phát.
Tuy nhiên phương pháp này cần mất nhiều thời gian mới hồi phục được.
Điều trị sùi mào gà bằng phương pháp quang động lực ALA-PDT
Khi bệnh chuyển qua giai đoạn mãn tính có thể sử dụng công nghệ này với các ion oxy len lỏi sâu vào trong tế bào
và tiêu diệt triệt để mầm mống gây bệnh, tái tạo vùng da mới vô khuẩn. Phương pháp ALA – PDT được nhiều bệnh
nhân đánh giá là hiệu quả cao mà chi phí phải chăng phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người.

CHI PHÍ CHỮA SÙI MÀO GÀ PHỤ THUỘC VÀO HIỆN TRẠNG BỆNH
Nếu như bệnh của bạn được phát hiện ở giai đoạn đầu khi mà các dấu hiệu của bệnh còn ít, nhú sùi còn nhỏ. Thì
phương pháp điều trị lúc này thường dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí. Thế nhưng nếu như điều trị lúc bệnh đã trở
nặng thì chi phí cao hơn mà thời gian điều trị cũng dài hơn nhiều.

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỆNH
Virus HPV cũng có thể bị tiêu diệt nhờ hệ thống miễn dịch của cơ thể người. Do đó nếu như bạn có sức đề kháng
và sức khỏe tốt có thể khiến cho việc điều trị bệnh thuận lợi hơn nhiều. Chi phí điều trị bệnh vì thế cũng tiết kiệm
hơn và không cần mất nhiều thời gian chữa trị.

KHẢ NĂNG TÁI PHÁT CỦA BỆNH
Có một điều khiến nhiều bệnh nhân lo sợ đó là bệnh sùi mào gà thường rất dễ tái phát, nhất là ở những người có
sức khỏe yếu, sau mỗi lần điều trị bạn sẽ phải mất thêm một lần chi phí nữa.

CHI PHÍ TÁI KHÁM SÙI MÀO GÀ
Bệnh nhân ngoài việc lo lắng chi phí đốt sùi mào gà cũng cần tìm hiểu xem chi phí khám bệnh khoảng bao nhiêu
tiền. Bởi không ít những trường hợp sau khi điều trị sơ suất nên khiến đối phương bị lây bệnh. Có những trường
hợp tiếp xúc với niêm mạc da hở của bệnh nhân nên gây nhiễm bệnh trở lại.

CƠ SỞ Y TẾ ĐIỀU TRỊ
Theo các bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh cho biết bạn không nên quá chú trọng
tới chi phí, ham đến các địa chỉ chất lượng kém với giá rẻ rất dễ gặp phải tình trạng tiền mất tật mang. Do đó bạn
nên tìm tới các địa chỉ khám chữa bệnh uy tín như phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh hay bệnh viện da liễu
Trung Ương. Thông thường khi tới khám ở các bệnh viện tư nhân chi phí khám bệnh thường cao hơn một chút
nhưng bù lại chất lượng dịch vụ tốt hơn các bệnh viện công
Trên đây chúng tôi vừa giúp các bạn giải đáp thắc mắc chi phí đốt sùi mào gà giá hết bao nhiêu tiền? Nếu bạn còn
bất cứ thắc mắc nào liên quan tới bệnh sùi mào gà hay phương pháp điều trị thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi
qua hotline hoặc 0865.776.663 để được các bác sĩ tư vấn và giải đáp thắc mắc kịp thời nhé.
Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về bệnh, nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Hotline:
0865.776.663 hoặc tìm đến địa chỉ phòng khám tại Số 248 - Trần Hưng Đạo - Tiền An - TP Bắc Ninh, để được tư
vấn kịp thời
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