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Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu
tiền ở Bắc Ninh
August 28, 2021

Viêm lộ tuyến cổ tử cung là một tổn thương lành tính, là một bệnh phụ khoa phổ biến. Nhưng vẫn cần điều trị nếu không sẽ gây
lên nhiều biến chứng nguy hiểm. Và trong số các phương pháp điều trị thì đốt viêm lộ tuyến được coi là phương pháp phổ biến
trong chữa trị viêm lộ tuyến. Vậy chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung là bao nhiêu tiền? Bạn đọc hãy cùng tìm hiểu qua bài viết
sau đây.

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỐT VIÊM LỘ TUYẾN CỔ TỬ CUNG
Viêm lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng các tế bào trong cổ tử cung phát triển quá mức, mọc lan ra bên ngoài cổ tử cung, hình
thành lớp tế bào sần sùi, đồng thời làm gia tăng hiện tượng tiết dịch ở cổ tử cung, khiến vùng kín trở nên ẩm ướt, tạo điều kiện
cho vi khuẩn, nấm có hại phát triển, gây nên viêm lộ tuyến.
Viêm lộ tuyến được chia ra làm 3 cấp độ:
Cấp độ 1: viêm nhiễm mới hình thành, vùng viêm nhiễm chiếm khoảng ⅓ diện tích cổ tử cung
Cấp độ 2: viêm nhiễm có sự lan rộng, chiếm ½-⅔ diện tích cổ tử cung
Cấp độ 3: cấp độ nặng nhất của bệnh, vùng viêm nhiễm chứa hơn ⅔ diện tích cổ tử cung

Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung là những thủ thuật ngoại khoa truyền thống trong điều trị viêm lộ tuyến mà việc dùng thuốc không
còn tác dụng. Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung thường được dùng trong trường hợp viêm nhiễm nặng, có thể là viêm cấp độ 2 và cấp
độ 3. Có hai phương pháp đốt thường gặp: đốt điện và đốt laser. Ưu điểm của chúng là thực hiện đơn giản, điều trị nhanh chóng
nhưng hiệu quả không cao, dễ để lại sẹo ở cổ tử cung và gây vô sinh ở nữ giới.

ĐỐT VIÊM LỘ TUYẾN CỔ TỬ CUNG HẾT BAO NHIÊU?
Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung là một phương pháp chữa bệnh phổ biến, sử dụng dòng điện tần số cao hoặc tia laser để giúp chị
em thoát khỏi viêm nhiễm. Thông thường đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung được bác sĩ chỉ định khi bệnh ở giai đoạn nặng, có nhiều

triệu chứng phức tạp kéo dài.
Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu tiền? Theo các chuyên gia trong ngành thì chưa có mức giá cụ thể cho biện pháp điều
trị này, mức chi phí đốt viêm lộ tuyến còn phụ thuộc vào các yếu tố như:

1. Tiền khám lâm sàng
Ở hạng mục này, phòng khám sẽ giảm 300k hoặc miễn phí tùy vào từng thời điểm mở ưu đãi. Chị em khi ấy sẽ được hỏi một số
câu:
-Bạn thấy khí hư có màu, mùi bất thường không? Bụng dưới có dấu hiệu gì không?
-Khi quan hệ có bị chảy máu mà không phải trong kỳ kinh không?
-Nếu có thì tình trạng ấy diễn ra trong bao lâu rồi?

2. Tiền xét nghiệm và khám chuyên sâu
Tiền xét nghiệm và khám chuyên sâu bao nhiêu? Chi phí này tùy thuộc vào số xét nghiệm của người bệnh. Với bệnh lý này thì dưới
đây là một số xét nghiệm cần thiết:
-Xét nghiệm máu: 90k
-Xét nghiệm nước tiểu: 50k
-Xét nghiệm khí hư thường quy: 150k
Bác sĩ có thể thực hiện thêm một số xét nghiệm chuyên biệt khác đối với từng người.

3. Tiền chữa trị viêm lộ tuyến
Chi phí này phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của từng người. Với những trường hợp bệnh nhẹ thì chi phí ít, bệnh nặng thì chi phí
nhiều. Ngoài ra, mức phí này còn chịu ảnh hưởng của phương pháp điều trị, khả năng phục hồi, dịch vụ y tế đi kèm.
Khi điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung tại Thành Đô các chị em sẽ được chữa trị bằng kỹ thuật trị liệu kỹ thuật RFA cổ tử cung. Đây
là phương pháp tân tiến, hiện đại được các chuyên gia đánh giá cao. Phí thủ thuật viêm lộ tuyến sẽ dao động trên dưới 2 triệu
đến 5 triệu. Mức phí này không cố định và áp dụng chung cho tất cả các trường hợp. Vì thế để biết con số chính xác hãy đến gặp
bác sĩ sẽ được trao đổi rõ hơn.

4. Một số chi phí phát sinh khác
Ngoài các chi phí kể trên thì người bệnh cũng cần tính đến tiền thuốc men, bông băng, đi lại,...
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 hoặc để được giải đápngay.
-Bệnh nhân đồng ý với mức chi phí sẽ được lên lịch 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.

QUY TRÌNH ĐỐT VIÊM LỘ TUYẾN CỔ TỬ CUNG AN TOÀN
Trước khi đi sâu về quy trình đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung. Chúng ta cần hiểu đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì? Đây chính là
cách sử dụng điện cao tần bằng các dụng cụ y tế chuyên biệt. Nhằm tác động trực tiếp vào vùng lộ tuyến bị viêm. Tiêu diệt viêm
nhiễm, loại bỏ tế bào bị tổn thương. Phục hồi cổ tử cung về trạng thái bình thường.
Quy trình đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung để đảm bảo an toàn cần thực hiện tuần tự theo các bước:
Bước 1: Thăm khám lâm sàng:
Bác sĩ phụ khoa sẽ thăm khám tình trạng của bộ phận sinh dục. Phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Tiến hành làm một số xét nghiệm thường quy như xét nghiệm máu, nước tiểu, dịch âm đạo, nội soi cổ tử cung…Để xác định mức
độ viêm nhiễm nặng hay nhẹ.
Bước 2: Vệ sinh vùng kín:

Căn cứ vào tình trạng hiện tại của “cô bé” bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống, thuốc rửa và thuốc đặt âm đạo.
Nhằm đảm bảo loại bỏ hoàn toàn viêm nhiễm. Làm sạch cơ quan sinh dục trước khi thực hiện đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung. Tránh
tình trạng bị nhiễm trùng trong quá trình thực hiện.

Bước 3: Tiến hành đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung:
Thông qua hệ thống máy móc công nghệ tân tiến. Giúp xác định chính xác vùng lộ tuyến cổ tử cung bị viêm.
Tiến hành gây tê cục bộ giúp giảm cảm giác đau đớn về da thịt trong khi làm thủ thuật.
Tiếp đó, sử dụng dòng điện cao tần hoặc tia laser để đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung.

Bước 4: Kết thúc thủ thuật:
Chị em sẽ được chuyển sang phòng hồi sức để nghỉ dưỡng và theo dõi sức khỏe.
Đặt lịch hẹn tái khám để kiểm tra chắc chắn quy trình đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung diễn ra suôn sẻ.
Để đảm bảo quy trình đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung mang lại hiệu quả cao. Chị em cần tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Giữ vệ
sinh “vùng kín” sạch sẽ, kiêng chuyện “chăn gối”, tái khám đúng hẹn.

ĐỐT VIÊM LỘ TUYẾN CỔ TỬ CUNG Ở ĐÂU?
Điều trị bệnh ở những cơ sở y tế uy tín với mức chi phí phải chăng là điều mà nhiều người mong muốn. Vậy đốt viêm lộ tuyến cổ
tử cung chi phi phí hợp lý ở đâu? Chị em có thể tin tưởng và tìm đến Phòng khám đa khoa Thành Đô – địa chỉ chữa bệnh viêm lộ
tuyến tốt ở Bắc Ninh.
Không phải tự nhiên Phòng khám Đa khoa Thành Đô tại 248 Trần Hưng Đạo – Tiền An – Bắc Ninh là địa chỉ khám phụ khoa nhận
được nhiều sự tin tưởng, yêu mến của chị em phụ nữ. Tất cả đều có lý do của nó và chính những lý do này là yếu tố tạo nên
thương hiệu riêng của phòng khám.

Có giấy phép hành nghề
Phòng khám Đa khoa Thành Đô là cơ sở y tế uy tín tại Bắc Ninh nhận được giấy phép hoạt động do chính Sở Y tế cấp, dưới sự
quản lý và giám sát chặt chẽ.
Ngày nay, rất nhiều phòng khám ra đời “như nấm mọc sau mưa” nhưng không phải phòng khám nào cũng đạt chuẩn chất lượng,
có nhiều phòng khám “chui” chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền vẫn đang ngày đêm hoạt động công khai, điều này
thật sự làm ảnh hưởng đến danh tiếng của những phòng khám tốt, uy tín.

Có những bác sĩ giỏi
Đến với Phòng khám Đa khoa Thành Đô, chị em gái hãy hoàn toàn yên tâm khi được chính những bác sĩ có tay nghề, có chuyên
môn, yêu nghề, có tâm với nghề trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung.

Thiết bị chuyên khoa tiên tiến
Để tìm đúng nguyên nhân viêm lộ tuyến cổ tử cung cần phải phụ thuộc vào những trang thiết bị y tế tân tiến và Phòng khám Đa
khoa Thành Đô đã, đang và sẽ làm được điều đó. Hiện nay, có nhiều máy móc y tế mà những bệnh viện lớn không có nhưng phòng
khám chúng tôi lại có.
Trang thiết bị y tế hiện đại, đạt chuẩn quốc tế đều được nhập khẩu từ những nước có nền y học phát triển bậc nhất thế giới như
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, nên bệnh nhân hãy hoàn toàn yên tâm trong việc khám bệnh và điều trị bệnh tại phòng khám.

Môi trường khám bệnh thoáng sạch
Phòng khám Đa khoa Thành Đô đáp ứng cho bệnh nhân đến chữa bệnh môi trường sạch sẽ, thông thoáng, khang trang, đầy đủ
tiện nghi từ phòng tiếp đón, phòng lưu bệnh nhân, phòng siêu âm, phòng xét nghiệm, tiểu phẫu,...

Phương pháp chữa trị tiên tiến
Phòng khám hiện đang áp dụng kỹ thuật trị liệu cổ tử cung RFA để điều trị. Phương pháp sử dụng kỹ thuật RFA cổ tử cung song
tần và mở ra một thời đại phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mới. Biện pháp kỹ thuật RFA viêm lộ tuyến cổ tử cung đem lại hiệu quả
cao trong việc phẫu thuật các bệnh liên quan đến tử cung.
Không những có hiệu quả cao trong điều trị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung. Công nghệ kỹ thuật RFA cổ tử cung song tần còn
được áp dụng cho điều trị các bệnh như: Viêm cổ tử cung, polyp cổ tử cung, u xơ cổ tử cung,… và nhiều bệnh phụ khoa khác.
Trên đây là bài viết về : "Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu tiền"?. Nếu bạn còn những câu hỏi thắc mắc hãy
liên hệ với các chuyên gia để qua khung chat bên dưới đây để được tư vấn phụ khoa miễn phí.
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