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Chi phí xét nghiệm sùi mào gà hết bao nhiêu tiền?
August 26, 2021

Xét nghiệm là phương pháp giúp bạn chẩn đoán chính xác xem có mắc bệnh sùi mào gà hay không. Tuy nhiên,
trước khi tiến hành xét nghiệm nhiều người lo lắng không biết ch i ph í x ét ngh iệm sùi mào gà h ết bao nh iêu
tiền? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết về chi phí cho hạng mục này để bệnh nhân yên tâm khám chữa bệnh
và chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng.

Sùi mào gà là gì?
Sùi mào gà là căn bệnh xã hội khá phổ biến mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải. Bệnh do virus HPV (Human
Papillomavirus) gây ra. Căn bệnh này thường xuất hiện ở nam nữ giới trong độ tuổi sinh sản.
Nguy ên nh ân gây bệnh sùi mào gà th ường gặp là:
-Quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ tình dục không lành mạnh với nhiều người bị nhiễm bệnh là nguyên
nhân chính gây ra bệnh sùi mào gà. Virus HPV có thể lây từ người này sang người khác khi quan hệ qua đường
âm đạo, đường hậu môn.
-Tiếp xúc với vết thương hở của người bị bệnh cũng có thể bị nhiễm virus gây bệnh.
-Thói quen dùng chung đồ cá nhân như quần lót, khăn tắm,…với người bệnh cũng khiến bạn bị nhiễm bệnh.
-Bệnh sùi mào gà có thể lây truyền từ mẹ sang con, trẻ sinh ra bị sùi mào gà bẩm sinh hoặc bị nhiễm trùng các
bệnh đường hô hấp,…

Dấu hiệu nhận biết bệnh sùi mào gà nhanh chóng
Bệnh sùi mào gà có thời gian ủ bệnh từ 2 – 9 tháng tùy vào từng cơ địa của người bệnh. Sau phát bệnh, người
bệnh sẽ thấy bộ phận sinh dục xuất hiện mụn thịt, u nhú. Cụ thể;

Sùi mào gà ở nam giới
-Bộ phận sinh dục nam bao gồm thân, đầu dương vật, rãnh bao quy đầu là những vị trí xuất hiện biểu hiện sùi
mào gà.
-Ban đầu mụn mọc đơn lẻ với kích thước nhỏ, không đau, không ngứa. Nhưng nếu để bệnh phát triển thì mụn sẽ
phát triển với kích thước lớn hơn, mọc thành từng đám hình mào gà, hình súp lơ.
-Mụn có kích thước lớn dễ vỡ khi bị va chạm, chảy mủ, có mùi hôi, ẩm ướt gây đau rát, ngứa ngáy.
-Nam giới sẽ cảm thấy đau và chảy máu khi quan hệ tình dục, gây khó khăn khi vệ sinh.

Sùi mào gà ở nữ giới
-Nữ giới mắc bệnh sùi mào gà ở âm đạo, âm hộ, môi lớn, môi bé, cổ tử cung.
-Giai đoạn đầu mụn sùi mọc có kích thước nhỏ 1 – 2mm và mềm, sờ vào có cảm giác ráp. Khi bệnh phát triển
nặng hơn mụn sùi sẽ có kích thước lớn hơn, mọc nhiều hơn liên kết thành những mảng lớn như súp lơ.
-Những nốt mụn sùi mào gà ở nữ thường không gây đau, không gây ngứa nhưng nó lại dễ bị vỡ và chảy máu.
-Bệnh sùi mào gà khiến chị em thường có cảm giác bị đau khi quan hệ, buốt khi đi tiểu, cơ thể mệt mỏi, chán ăn.

Tác hại của bệnh sùi mào gà
Nếu bệnh sùi mào gà không được điều trị kịp thời, hiệu quả thì sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm, ảnh hưởng đến
cuộc sống và sức khỏe của người bệnh. Cụ thể như:
-Ảnh hưởng đến cuộc sống: Các triệu chứng của bệnh khiến người bệnh lo lắng, mất tập trung, khó chịu, làm
giảm chất lượng cuộc sống, công việc. Bên cạnh đó, bị sùi mào gà người bệnh còn tự ti khi quan hệ, ảnh hưởng
đến hoạt động tình dục, hạnh phúc gia đình.
-Dễ gây viêm nhiễm, vô sinh – hiếm muộn: Nếu bệnh để lâu thì virus HPV sẽ xâm nhập sâu hơn vào bên trong
gây ra nhiều bệnh viêm nhiễm như viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm buồng
trứng,…Những căn bệnh này là nguyên nhân gây bệnh vô sinh – hiếm muộn.
-Lây truyền cho người khác: Nếu bị bệnh sùi mào gà khi quan hệ tình dục không an toàn rất dễ lây sang cho
người khác. Đặc biệt thai phụ bị bệnh sẽ truyền sang con ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, trẻ sinh ra
sức đề kháng yếu,…

Các cách xét nghiệm sùi mào gà
Để xác định chính xác bạn có mắc bệnh sùi mào gà hay không bạn cần tiến hành điều các xét nghiệm cần thiết.
Dưới đây là một số xét nghiệm sùi mào gà phổ biến

Xét nghiệm acid acetic
Nếu nghi ngờ bị bệnh sùi mào gà bạn bôi dung dịch acid acetic nồng độ thích hợp lên vùng bệnh. Để nguyên 2
– 5 phút, nếu các nốt sùi chuyển sáng màu trắng thì cơ thể bạn đã bị nhiễm virus sùi mào gà. Nếu vùng bệnh ở
hậu môn thì sẽ phải chờ khoảng 15 phút mới có kết quả.

Xét nghiệm máu
Bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm máu khi người bệnh nghi ngờ bị nhiễm bệnh nhưng chưa có biểu
hiện rõ ràng. Xét nghiệm này thực hiện đơn giản, nhanh chóng. Bác sĩ sẽ lấy máu của bệnh nhân rồi đem phân
tích xem trong máu có virus HPV không. Kết quả xét nghiệm sẽ có sau khoảng 15 – 30 phút.

Xét nghiệm mẫu vật
Khi bệnh nhân có những triệu chứng ràng như bộ phận sinh dục nổi mụn, u nhú thì sẽ được bác sĩ làm xét
nghiệm mẫu vật. Bác sĩ sẽ lấy trực tiếp mẫu bệnh phẩm là các u nhú, mụn thịt để đem đi phân tích. Nếu các mẫu
vật này có virus HPV thì có thể chẩn đoán chính xác bệnh nhân bị sùi mào gà và xác định được giai đoạn của
bệnh.

Xét nghiệm mẫu dịch
Virus HPV có thể tồn tại trong dịch tiết của bệnh nhân. Do đó, khi xét nghiệm sùi mào gà, bác sĩ sẽ lấy dịch âm
đạo ở nữ và dịch niệu đạo ở nam để đem đi phân tích. Phương pháp xét nghiệm này có kết quả nhanh chỉ từ 20
– 30 phút.

Xét nghiệm type HPV – PCR
Cách xét nghiệm sùi mào gà này có thể xác định bệnh nhân có bị nhiễm virus HPV hay không. Đồng thời, nó
còn tiết lộ type HPV mà bạn đang mắc phải, đánh giá nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung ở nữ.

Chi phí xét nghiệm sùi mào gà hết bao nhiêu tiền?
Chi phí xét nghiệm sùi mào gà là vấn đề được nhiều người bệnh quan tâm. Theo các bác sĩ chuyên khoa chi phí
xét nghiệm bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Mỗi một người bệnh lại có chi phí khác
nhau. Cụ thể như:

Chi phí thăm khám lâm sàng ban đầu
Trước khi làm xét nghiệm sùi mào gà, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám lâm sàng bằng cách hỏi bệnh nhân một số
câu hỏi liên quan đến các triệu chứng bệnh. Sau đó kiểm tra bên ngoài bộ phận sinh dục để xem xét các nốt
mụn sùi. Chi phí xét nghiệm sùi mào gà sẽ bao gồm chi phí thăm khám kiểm tra ban đầu.

Số lượng xét nghiệm
Mỗi một bệnh nhân có thể mắc phải bệnh sùi mào gà ở các giai đoạn khác nhau, có tình trạng bệnh riêng. Tùy
thuộc vào từng trường hợp bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm cần thiết với chi phí khác nhau. Số lượng xét
nghiệm càng nhiều thì chi phí càng tăng.

Máy móc xét nghiệm
Trường hợp, bệnh nhân xét nghiệm với máy móc hiện đại, cho kết quả nhanh chóng, độ chính xác cao thì sẽ có
mức chi phí xét nghiệm cao. Ngược lại, nếu lựa chọn xét nghiệm với máy móc truyền thống, lạc hậu thì chi phí
thấp hơn nhưng độ chuẩn xác không được đảm bảo và thời gian xét nghiệm lâu.

Cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm
Hiện nay, có rất nhiều cơ sở y tế đang thực hiện dịch vụ xét nghiệm, điều trị sùi mào gà. Mỗi một cơ sở y tế lại
có những đặc điểm riêng và chi phí xét nghiệm khác nhau.
Thông thường, những địa chỉ y tế uy tín có bác sĩ giỏi, máy móc, kỹ thuật hiện đại sẽ có chi phí xét nghiệm sùi
mào gà nhỉnh hơn những địa chỉ y tế kém chất lượng, bác sĩ ít kinh nghiệm, máy móc lạc hậu. Tuy nhiên, khi lựa
chọn những cơ sở y tế chất lượng, bạn sẽ nhận được kết quả chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả hơn.

Chi phí khác
Bên cạnh những chi phí chính trên thì chi phí xét nghiệm sùi mào gà còn phụ thuộc vào một số chi phí khác
như chi phí đi lại, chi phí dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm tại nhà,…

Xét nghiệm sùi mào gà ở đâu uy tín tại Bắc Ninh?
Để đảm bảo nhận được kết quả xét nghiệm nhanh chóng, chính xác thì bạn nên lựa chọn những cơ sở y tế uy
tín, chất lượng. Hiện nay, Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh là một trong những cơ sở y tế uy tín khám
chữa các bệnh xã hội, trong đó có bệnh sùi mào gà.
Lựa chọn phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh, bạn sẽ có thể yên têm chi phí. Mọi khoản phí xét nghiệm
sùi mào gà được công khai minh bạch, được niêm yết theo quy định của bộ y tế, đảm bảo không phát sinh phụ
phí, không thực hiện những dịch vụ không cần thiết.
Ngoài chi phí, phòng khám đa khoa Thành Đô còn có nhiều ưu điểm như:

Bác sĩ chuyên khoa trình độ cao
Bệnh nhân nghi ngờ bị sùi mào gà đến với phòng khám sẽ được bác sĩ chuyên khoa chỉ định làm các xét nghiệm
cần thiết, chẩn đoán chính xác người bệnh có bị sùi mào gà hay không. Sau đó sẽ tư vấn cách chữa trị phù hợp.
Bác sĩ tại phòng khám đều là những người ưu tú, có tay nghề cao, có kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa
bệnh sùi mào gà. Đảm bảo không để xảy ra sai sót, khám chữa bệnh hiệu quả, an toàn.

Cơ sở vật chất, máy móc công nghệ cao
Phòng khám xây dựng không gian khám chữa bệnh hiện đại theo mô hình y tế chuẩn quốc tế, đầy đủ tiện nghi
và bố trí các phòng chức năng khoa học. Môi trường khám chữa bệnh được vô trùng sạch sẽ.
Hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại được nhập khẩu chính hãng từ các nước có nền y học tiên tiến như
Anh, Mỹ, Đức,…cho kết quả xét nghiệm nhanh, chuẩn xác. Cùng với các dụng cụ y tế, máy móc y tế được sát
khuẩn trước khi sử dụng, đảm bảo khám chữa bệnh hiệu quả, tránh nhiễm trùng.

Phương pháp chữa bệnh tiên tiến
Bệnh nhân sau khi xét nghiệm phát hiện bị bệnh sùi mào gà sẽ được điều trị bằng phương pháp quang động lực
ALA – PDT. Phương pháp ngoại khoa hiện đại này hoạt động theo nguyên lý sử dụng chất cảm quang đặc biệt,
oxy hoạt lực để tạo ra phản ứng quang động, tiếp xúc trực tiếp vào vùng bệnh để tiêu diệt virus, loại bỏ mụn sùi
nhanh chóng.
Phương pháp ALA – PDT điều trị bệnh sùi mào gà hiệu quả, an toàn, không đau, không để lại sẹo, đảm bảo tính
thẩm mỹ. Thời gian điều trị bệnh ngắn, hồi phục nhanh, tăng cường hệ miễn dịch để ngăn chặn bệnh tái phát.

Công tác khám chữa bệnh chuyên nghiệp
Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, đơn giản, được bác sĩ chuyên khoa giám sát nghiêm ngặt. Thủ tục,
giấy tờ được rút gọn, nhân viên y tế sẽ hỗ trợ bệnh nhân nhiệt tình, tiết kiệm thời gian thăm khám.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh lý của người bệnh. Điều trị bệnh linh hoạt từ 8h – 20h tất cả các
ngày.
Địa chỉ: số 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh.
Trên đây là những thông tin có liên quan đến chi phí xét nghiệm sùi mào gà. Để được xét nghiệm, chính xác
bạn hãy đến phòng khám đa khoa Thành Đô. Nếu còn điều gì thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline: 0865.776.663 để
được bác sĩ chuyên khoa giải đáp kịp thời.
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