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Địa chỉ phòng khám chữa sùi mào gà ở Bắc Ninh tốt
nhất hiện nay
August 20, 2021

Kh ám ch ữa sùi mào gà ở đâu tốt tại Bắc Ninh là mối bận lòng của không ít người khi biết mình nhiễm bệnh
hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Bởi đây là căn bệnh xã hội rất hiểm nguy có tốc độ lây lan rất nhanh. Nếu như bạn
chót với quan hệ tình dục không an toàn và phát hiện vùng kín xuất hiện các nốt mụn lí tí và nghi ngờ mình
mắc sùi mào gà hãy tham khảo địa ch ỉ ch ữa bệnh sùi mào gà uy tín ở Bắc Ninh dưới đây để được thăm khám
càng sớm càng tốt.

BỆNH SÙI MÀO GÀ LÀ BỆNH GÌ?
Sùi mào gà một trong những bệnh xã hội lây truyền qua đường tình dục. Bệnh thường gặp ở cả nam và nữ do
loại siêu vi có tên là Humanpapolima virus gây ra, hay còn gọi tắt là HPV. Đây là loại virus có đặc điểm rất đặc
trưng, đó là virus này chỉ xâm nhập và gây bệnh vào niêm mạc da người mà không gây bệnh ở các cơ quan, bộ
phận nào khác. Đa số các tuýp virus sùi mào gà không gây đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, trừ một số
tuýp thuộc nhóm HPV 11, 16, 18…trong đó phổ biến nhất ở nước ta là tuýp HPV 16, 18 có khả năng gây nên biến
chứng ung thư ở nam và nữ.
Bệnh sùi mào gà có thể lây nhiễm và gây bệnh ở mọi đối tượng bệnh khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất là ở đối
tượng có quan hệ tình dục và đang trong độ tuổi sinh sản. Sùi mào gà có diễn biến bệnh tương đối nhanh
chóng và xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người bệnh.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH SÙI MÀO GÀ
Sùi mào gà cũng giống như các bệnh xã hội khác, có con đường lây nhiễm rất phong phú và đa dạng, lây nhiễm
qua cả con đường tiếp xúc trực tiếp và con đường tiếp xúc gián tiếp. Dưới đây là một số nguyên nhân của bệnh
sùi mào gà chính khiến bệnh sùi mào gà lây nhiễm nhanh chóng đó là:

Qua đường tình dục không an toàn
Đây là con đường ngắn nhất để virus xâm nhập vào cơ thể gây bệnh, khả năng phát bệnh rất cao. Với bất kì bộ
phận nào khi quan hệ tình dục mà không được bảo vệ đúng cách thì hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh. Ba hình
thức quan hệ tình dục phổ biến là qua đường miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục đều có khả năng mắc sùi mào
gà như nhau nếu không bảo vệ đúng cách. Do cấu tạo riêng biệt của bộ phận sinh dục nên virus có thể tấn công
vào bên trong cơ thể, trú ngụ ở những vùng ẩm ướt, ấm áp như âm đạo, bìu, da bao quy đầu.

Di truyền từ mẹ sang con
Phụ nữ mang thai bị sùi mào gà nếu sinh bằng đường âm đạo hoặc trong thời gian bị bệnh không chữa trị dễ lây
bệnh sang cho thai nhi. Khi đó virus HPV của sùi mào gà sẽ di chuyển từ đường sinh dục của mẹ xâm nhập vào
hệ thống hô hấp của trẻ sơ sinh và gây u nhú thanh quản, rất nguy hiểm. Đứa trẻ sinh ra sẽ bị virus tồn tại sẵn
trong cơ thể, có những trẻ gặp khuyết tật ngay khi sinh ra hay sẽ có những triệu chứng của bệnh sùi mào gà
trong thời gian trẻ lớn lên. Ngoài ra, sùi mào gà cũng gây nguy hiểm cho người mẹ như: gây tổn thương
nghiêm trọng tới âm hộ, âm đạo, những đám sùi sẽ làm âm đạo kém đàn hồi và chảy máu khó cầm khi sinh.

Lây nhiễm qua đường máu
Bệnh sùi mào gà có thời gian ủ bệnh khá lâu, trong thời gian ủ bệnh người bệnh thường không có biểu hiện gì
đặc biệt nên người bệnh thường không nhân biết được. Nếu trong thời gian này, người bệnh thực hiện truyền
máu cho người khác cũng sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người khác rất cao.
Virut sùi mào gà còn thông qua các vết thương hở trên cơ thể có thể xâm nhập vào cơ thể và phát triển với tốc
độ chóng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn vài ba ngày chúng sẽ sinh sản và phát bệnh sùi mào gà. Vì vậy tiếp
xúc với vết thương hở của người bệnh cũng sẽ là nguyên nhân gây nên bệnh sùi mào gà.

Qua tiếp xúc gián tiếp với vi khuẩn gây bệnh
Những người có thói quen sinh hoạt bừa bãi, không khoa học, dùng chung vật dụng cá nhân với người bị bệnh
như khăn mặt, bàn chải đánh răng, đồ lót, bồn cầu, bồn tắm,… còn vương vãi dịch mủ gây bệnh sùi mào gà của
người bệnh có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Nguyên nhân này cũng lí giải vì sao nhiều người bị mắc bệnh sùi mào
gà vô cớ.
Vì vậy để phòng tránh bệnh sùi mào gà người bệnh cần tự ý thức được cuộc sống tình dục của mình, không
quan hệ với bạn tình mà không được bảo vệ, hạn chế dùng chung vật dụng với những người xung quanh để
ngăn chặn căn bệnh lan rộng.

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÒNG KHÁM ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ
TỐT
Giấy phép hoạt động
Một cơ sở y tế hoạt động công khai cần có giấy phép hoạt động và địa chỉ phòng khám rõ ràng để đảm bảo
quyền lợi và an toàn sức khỏe của người bệnh. Cơ sở y tế cần phải tuân thủ nghiêm túc về các quy định pháp lý,
nguồn nhân lực và giấy phép hành nghề.

Chất lượng phòng khám
Đáp ứng đầy đủ điều kiện và chất lượng y tế của một phòng khám chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các
thiết bị y tế, cơ sở y tế cần phải đảm bảo an toàn, phòng khám và điều trị sạch sẽ, vô trùng.

Tuân thủ quy định của bộ y tế
Phòng khám cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong an toàn phẫu thuật, thủ thuật, an toàn trong sử dụng
thuốc và thiết bị y tế.

Đội ngũ y bác sỹ tài năng
Với đội ngũ bác sỹ, giáo sư tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm với trình độ chuyên môn về bệnh xã hội giúp bệnh
nhân yên tâm khi khám và điều trị sùi mào gà.

Phương pháp điều trị hiện đại, khoa học
Phương pháp điều trị sùi mào gà hiện đại nhất với tỷ lệ thành công cao. Luôn cập nhật phương pháp điều trị sùi
mào gà hiện đại nhất.

Chi phí chữa bệnh hợp lý
Mọi chi phí chữa sùi mào gà tại phòng khám đều được công khai rõ ràng, minh bạch nên người bệnh có thể yên
tâm về vấn đề này.

Bảo mật thông tin người bệnh
Mọi thông tin khám chữa bệnh của bệnh nhân được phòng khám bảo mật tuyệt đối. Người bệnh sẽ không bị
mặc cảm, tự ti hay lo lắng khi đến khám.

Môi trường khám bệnh tiên tiến
Với trang thiết bị hiện đại, máy móc điều trị tiên tiến, môi trường vô trùng của phòng khám đem lại cho bệnh
nhân hiệu quả điều trị cao nhất.

ĐỊA CHỈ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀI GÀ TÔT Ở BẮC NINH
Hiện nay ở Bắc Ninh có rất nhiều phòng khám tư nhân, tuy nhiên bạn lại không biết địa chỉ khám sùi mào gà ở
đâu tốt Bắc Ninh. Theo đánh giá thì Phòng khám Thành Đô được đánh giá là địa chỉ khám sùi mào gà ở Bắc
Ninh uy tín nhất.

Tại sao phòng khám Thành Đô là địa chỉ khám và điều trị sùi mào gà tốt ở Bắc Ninh?
Hiện tại, Phòng khám Thành Đô đang áp dụng phương pháp điều trị sùi mào gà bằng phương pháp Quang động
lực ALA- PDT được coi là phương pháp chữa bệnh sùi mào gà tốt nhất hiện nay.
Ưu điểm v ượt trội của ph ương ph áp điều trị A LA- PDT:
- Miễn dịch lâu dài với virus: Ngăn chặn và giẩm thiểu sự tăng sinh của các mô da và khố u xơ, loại bỏ virus, giúp
miễn dịch lâu dài với virus
- Thời gian điều trị ngắn: chỉ mất 8 tiếng để làm giảm triệu chứng và mất thêm khoảng 3 ngày để mất hoàn
toàn các di chứng. Không làm mất thời gian, tiết kiệm chi phí.
- Độ an toàn cao: Nó định vị được vùng bệnh, loại bỏ các mô bệnh mà không gây đau đớn, không tổn hại tới các
mô xung quanh và các cơ quan khác, không để lại sẹo.
- Kiểm soát triệt để, không tái phát: Loại bỏ được virus gây bệnh, không tái phát
Ưu điểm của ph òng kh ám Th ành Đô:
- Là cơ sở y tế được kiểm duyệt và cấp phép hoạt động
- Bác sĩ kiểm tra trình độ cao, có kinh nghiệm
- Áp dụng công nghệ điều trị sùi mào gà bằng phương pháp Quang động lực ALA
- Cơ sở vật chất đúng tiêu chuẩn của ngành y tế, đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị hiện đại tiên tiến
- Thái độ phục vụ, chăm sóc chuyên nghiệm, tận tình
- Đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, thông tin bệnh lý của người bệnh
- Chi phí hợp lý
Đã với đầy đủ trường hợp bệnh nhân không phải mắc sùi mào gà nhưng đi khám bị chẩn đoán là mắc bệnh gây
nhiều tổn thương tinh thần cũng như ảnh hưởng tới đời sống. Vì thế việc chọn lựa cơ sở uy tín sẽ giúp bạn xác
định tình trạng bệnh lý xác thực và với hướng điều trị phải chăng nhất. Chúc bạn chọn lọc được địa ch ỉ kh ám
ch ữa sùi mào gà ở Bắc Ninh tốt nh ất qua những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ở bên trên.
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