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Phác đồ điều trị sùi mào gà tiên tiến chuẩn xác hiện
nay
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Phác đồ điều trị sùi mào gà là gì?... Sùi mào gà là một căn bệnh xã hội nguy hiểm có tốc độ lây nhiễm nhanh chóng
qua con đường quan hệ tình dục không an toàn và không lành mạnh. Phác đồ điều trị sùi mào gà nào tốt nhất và
nhanh chóng nhất 2021? là điều đặc biệt được nhiều người bệnh quan tâm. Trong bài viết dưới đây, các y bác sĩ
chuyên khoa bệnh xã hội sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số phương pháp chữa bệnh sùi mào gà đang được sử dụng
phổ biến nhất hiện nay.

SÙI MÀO GÀ LÀ GÌ?
Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh xã hội gây ra bởi virus HPV – là loại virus này lây nhiễm qua đường tình dục.
Người có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình và mắc các bệnh STI khác là những đối tượng mắc dễ có nguy cơ dễ
mắc bệnh sùi mào gà nhất.

Bệnh sùi mào gà thường xuất hiện ở khu vực bộ phận sinh dục của nam và nữ nhưng cũng có thể phát bệnh ở khu
vực hậu môn, ở miệng nếu có quan hệ tình dục qua các đường này. Phụ nữ mang thai bị mắc sùi mào gà khi sinh
thường có nguy cơ cao lây nhiễm sang cho thai nhi.

DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG BAN ĐẦU KHI BỊ SÙI MÀO GÀ
Những dấu hiệu đặc trưng ban đầu khi bị sùi mào gà thường không rõ ràng, những nốt mụn liti mọc ở vùng viêm
nhiễm bệnh nhưng không gây đau, không gây ngứa. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, các nốt mụn lớn mọc chụm lại
thành hình như mào gà có chứa dịch mủ ở bên trong và rất dễ vỡ. Khi các nốt mụn đó bị vỡ tạo thành vết loét ở da
gây đau đớn và có mùi hôi rất khó chịu.
Bệnh sùi mào gà nếu càng để lâu càng khó điều trị và dễ để lại biến chứng nguy hiểm. Vì vậy bạn nên đi khám chữa
bệnh sùi mào gà sớm nhất khi có xuất hiện các dấu hiệu sau:
- Ở bộ phận sinh dục: Xuất hiện những nốt u nhú màu hồng tươi hoặc màu trắng ở những vị trí như ở bao quy đầu,
thân dương vật, mọc ở vùng bìu háng, âm đạo, âm hộ, các nếp gấp âm đạo, ở môi lớn, môi bé…
- Ở vùng miệng: Xuất hiện mụn thịt trong khoang miệng, nếu để lâu sẽ gây ra tình trạng sưng tấy đau giống như
viêm họng.
- Ở khu vực hậu môn: Các nốt mụn thịt u nhú xuất hiện bên ngoài hậu môn, ở các nếp gấp hậu môn hoặc sâu bên
trong hậu môn. Cần chú ý phân biệt hình ảnh sùi mào gà xuất hiện ở hậu môn và loại bệnh trĩ.

BỊ MẮC BỆNH SÙI MÀO GÀ THÌ CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Một trong những vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm đó là người bị mắc bệnh sùi mào gà có chữa được
không? Thực tế cho thấy, virus HPV gây bệnh rất khó tiêu diệt tận gốc, dứt điểm, bạn có thể chữa trị được bệnh
nhưng không thể đảm bảo chắc chắn rằng bệnh sẽ không tái phát.
Nhìn chung rằng, chúng ta có cơ hội điều trị bệnh sùi mào gà còn tùy vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Đặc
biệt, với những người đang mắc sùi mào gà cấp độ nhẹ, khi ở giai đoạn nhẹ thì bệnh sẽ được kiểm soát rất dễ dàng,
những nốt mụn đó dần sẽ biến mất.
Bên cạnh đó, hầu hết những bệnh nhân không thể tự khỏi bệnh mà phải trải qua một khoảng thời gian điều trị đủ
dài. Để đảm bảo rằng đã kiểm soát bệnh tốt nhất, chúng ta nên kiên trì điều trị, không chủ quan và tuân thủ theo
những chỉ định của bác sĩ. Nếu ta không tích cực điều trị, thì bạn sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng cực kỳ
nghiêm trọng đến sức khỏe, ví dụ như là bị mắc bệnh ung thư, vô sinh hay hiếm muộn là điều khó tránh khỏi.

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH SÙI MÀO GÀ HIỆU QUẢ
Khi điều trị bệnh sùi mào gà cần thiết khám và điều trị cả bạn tình của người mang bệnh vì đây là căn bệnh lây
nhiễm qua con đường quan hệ tình dục.
Việc lựa chọn được phác đồ điều trị sùi mào gà phục thuộc vào các yếu tố ở người bệnh như tuổi tác người bệnh,
vị trí khu vực bị thương tổn, số lượng vị trí viêm nhiễm, mức độ kích thước tổn thương và yếu tố ở phía bên người
bác sĩ điều trị là khả năng chuyên môn cũng như hệ thống trang thiết bị của cơ sở y tế điều trị đó.

1. Phác đồ điều trị sùi mào gà hiệu quả bằng sử dụng thuốc
Phác đồ điều trị sùi mào gà này chỉ phù hợp với những trường hợp bệnh sùi mào gà ở mức độ nhẹ và mọc ở trên bề
mặt da có thể ngoại quan được, còn ở tận sâu bên trong cổ tử cung hay bên trong ống trực tràng thì việc sử dụng
hay bôi thuốc sẽ không có hiệu quả và còn có thể làm tăng nguy cơ bị viêm nhiễm vùng kín theo chiều hướng xấu
hơn.
Sử dụng thuốc điều trị sùi mào gà với mục đích phá hủy những nốt sùi, giúp tăng cường miễn dịch toàn thân. Đồng
thời tiêu diệt tất cả virus tại vùng nhiễm bệnh. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng phác đồ điều trị sùi mào gà này chỉ
có tác dụng gây ức chế không cho bệnh phát triển rộng thêm và loại bỏ được các nốt mụn sùi. Hạn chế tối đa
được những tổn thương mà bệnh sùi mào gà gây ra chứ không thể điều trị dứt điểm hoàn toàn được bệnh.

2. Phác đồ điều trị sùi mào gà hiệu quả bằng biện pháp ngoại khoa
Đối với trường hợp bệnh sùi mào gà đã ở giai đoạn nặng, bệnh đã lan rộng và nằm sâu trong cổ tử cung hay bên
trong trong ống hậu môn – trực tràng thì phải áp dụng điều trị bằng những biện pháp điều trị ngoại khoa. Những
phương pháp điều trị này phải được áp dụng tại các cơ sở y tế chuyên khoa.
Dưới đây là một số phác đồ điều trị sùi mào gà hiệu quả bằng phương pháp ngoại khoa:

Phương pháp đốt sùi mào gà bằng laser
Phương pháp đốt sùi mào gà bằng laser sử dụng dòng điện cao tần từ sóng laser tác động trực tiếp vào vị trí các
nốt mụn sùi để loại bỏ chúng. Thời gian đốt cho một lần điều trị là khoảng 20 – 30 phút, phụ thuộc vào khu vực và
số lượng các nốt mụn sùi cần loại bỏ.
Theo các chuyên gia đánh giá phương pháp này có tỷ lệ khỏi được bệnh cao nhất là khoảng 50% trong khi đó tỷ lệ
tái phát bệnh trở lại lên đến 77%. Do vậy khi điều trị bằng phương pháp này bạn sẽ phải điều trị nhiều lần và chi
phí cho điều trị bệnh sẽ khá cao.

Phương pháp điều trị đốt điện sùi mào gà
Phương pháp điều trị đốt Điện sùi mào gà là cách loại bỏ, triệt tiêu các nốt sùi và u nhú trên vùng da bị tổn thương
bằng việc sử dụng một dòng điện cao tần tập trung. Tuy nhiên, ngoài ưu điểm là thời gian thực hiện đốt ngắn, thủ
thuật làm đơn giản và tỷ lệ bệnh tái phát cũng không cao thì các tổn thương do sùi mào gà gây ra là hồi phục rất
chậm.
Theo đó, khi áp dụng phương pháp điều trị đốt điện, người bệnh nên tuân thủ đúng các chỉ định và hướng dẫn của
bác sĩ đề ra sau khi đốt và chăm sóc, theo dõi và thăm khám sau điều trị để phòng tránh những biến chứng không
có lợi dễ gây tái phát bệnh trở lại.

Phương pháp áp đốt Lạnh sùi mào gà
Các bác sĩ sẽ sử dụng chất Nitơ lỏng để làm đóng băng và phá hủy các nốt sùi mào gà, vùng bị tổn thương. Với tình
trạng và mức độ bệnh lý ở từng đối tượng bị nhiễm, thời gian và quá trình áp đốt lạnh sẽ được chỉ định và áp dụng
phù hợp riêng.
Phác đồ điều trị sùi mào gà bằng các phương pháp đốt này có tốt không? Các chuyên gia y tế cho hay, những
phương pháp đốt sùi mào gà này chỉ có tác dụng loại bỏ các u nhú, các nốt sùi trên bề mặt da bị tổn thương một
cách tạm thời. Tức là, sau khi đốt nốt sùi, virus HPV vẫn còn tồn tại ở trong cơ thể người bệnh và nguy cơ tái phát
bệnh lại là rất lớn.
Do đó, việc quyết định bệnh sùi mào gà tái phát hoặc không tái phát sau khi điều trị đốt sùi mào gà lại phụ thuộc
chủ yếu vào thói quen sống, sinh hoạt hàng ngày, chế độ dinh dưỡng và đời sống tình dục của người bệnh điều trị
sau đó.
Chính vì vậy, các chuyên gia bệnh xã hội thường đưa ra lời khuyên rằng, trong điều trị và sau điều trị người bệnh
cần xây dựng cho mình một lối sống tích cực, lành mạnh; chế độ dinh dưỡng đủ chất, hạn chế ăn đồ cay nóng,
không lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá; cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý; quan hệ
tình dục an toàn, điều độ và thủy chung một bạn tình; chăm sóc, theo dõi Y tế và đi tái khám theo đúng lịch hẹn.

Cách phác đồ điều trị sùi mào gà tốt nhất và hiện đại nhất hiện nay
Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật nền y học hiện đại mà ngày càng có nhiều các phác
đồ điều trị bệnh sùi mào gà được ra đời. Trong đó nổi bật hơn cả là phương pháp quang động lực ALA - PDT đã và
đang được các giới chuyên môn y học và lẫn người bệnh đánh giá rất là tốt.
Phương pháp quang động lực ALA –PDT công nghệ mới được rất nhiều chuyên gia đánh giá là sự đột phá bất ngờ
trong việc điều trị sùi mào gà. Với sự tác động qua lại của các nguồn ánh sáng giúp ức chế sự tăng sinh của mụn
thịt, nốt sùi. Việc kết hợp chặn đứng chuỗi gen và cấu trúc của virus sùi mào gà. Đồng thời kích thích cơ thể sản
sinh thêm miễn dịch. Có hiệu quả điều trị ở cả bên trong và ngoài, đạt tỷ lệ điều trị thành công 99,9%.
Khi so với các cách điều trị sùi mào gà bằng các phác đồ phương pháp điều trị truyền thống. Phác đồ điều trị sùi
mào gà bằng Công nghệ quang động lực ALA – PDT có những ưu điểm vượt trội như:
• Điều trị chính xác tác nhân gây bệnh: thông qua hệ thống kiểm tra mầm bệnh tự động tân tiến. Giúp chẩn đoán
được chính xác virus gây bệnh sùi mào gà. Tiến hành thu thập các đặc tính hoạt động của mầm bệnh qua việc
chiếu chùm tia mẫn quang đến các tế bào mang virus sùi mào gà. Phá vỡ hệ cấu trúc ADN giúp ngăn chặn khả
năng nhân đôi của tác nhân gây bệnh.
• Đảm bảo an toàn tuyệt đối: nhờ tác dụng tuyệt đối của quang động lực với sự can thiệp của các chùm quang sợi
và các kỹ thuật khác. Có thể đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các bộ phận bị virus sùi mào gà gây ra. Không ảnh
hưởng tới các vùng bộ phận lân cận
• Điều trị không để lại sẹo: sau khi loại bỏ được các nốt u nhú, nốt sùi của sùi mào gà an toàn. Thúc đẩy tái tạo các
tế bào mới, không để lại vết sẹo thâm hay xấu. Đảm bảo được tính thẩm mỹ khi điều trị bằng phương pháp ALA PDT.
• Thời gian điều trị ngắn và phục hồi nhanh chóng: Một ca điều trị bệnh sùi mào gà được điều trị diễn ra nhanh
chóng, khả năng phục hồi cao và tối đa. Sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian điều trị cho người bệnh, đi lại bình
thường và không phải nằm lưu trú tại ở bệnh viện

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ
Bệnh sùi mào gà là một bệnh lý có phác đồ điều trị phức tạp cần được thực hiện ở những cơ sở y tế có đủ điều kiện
y khoa, nếu không rất dễ tái phát trở lại. Vì vậy khi lựa chọn địa chỉ y khoa chữa bệnh sùi mào gà, bạn cần lưu ý
những yếu tố cần thiết như:
- Có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm
- Cơ sở vật chất đảm bảo, hệ thống máy móc hiện đại
- Quy trình thăm khám nhanh chóng, an toàn, hiệu quả
- Chi phí khám được công khai và điều trị hợp lý
- Thông tin bệnh nhân điều trị phải được bảo mật tuyệt đối.

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ Ở ĐÂU BẮC NINH TỐT NHẤT
Tại tỉnh Bắc Ninh hiện nay có rất nhiều cơ sở y tế nhận thăm khám và điều trị bệnh sùi mào gà… Tuy nhiên bệnh
viện lớn công lập còn nhiều bất cập vẫn chưa phải là lựa chọn tối ưu của nhiều người chọn để điều trị. Nhiều bệnh
nhân sùi mào gà muốn tìm đến các phòng khám y tế tư nhân chất lượng cao để được tư vấn và chất lượng phục vụ
tốt nhất và đảm bảo tính cá nhân riêng tư cũng như bảo mật thông tin tốt nhất.
Nếu bạn cũng đang có ý tìm kiếm một cơ sở phòng khám y tế tư nhân chất lượng có phác đồ điều trị sùi mào gà
hiệu quả nhất thì chúng tôi xin giới thiệu tới bạn phòng khám Đa khoa Thành Đô là một địa chỉ y khoa đáng tin
cậy.

Đa Khoa Thành Đô – Phòng khám điều trị bệnh sùi mào gà uy tín
Phòng khám Đa Khoa Thành Đô có địa chỉ tại số 248 Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh. Hàng
năm phòng khám đã tiếp nhận thăm khám và điều trị thành công cho hàng ngàn ca bệnh, trong đó có rất nhiều
bệnh nhân đến điều trị bệnh sùi mào gà. Vậy tại sao Phòng khám Thành Đô lại nhận được nhiều sự tin tưởng của
người khám chữa bệnh như thế?
Thứ nhất: Cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết bị y tế hiện đại
Phòng khám Đa khoa Thành Đô là một trong số ít những cơ sở y tế có hệ thống phòng khám có cơ sở vật chất hiện
đại, khang trang. Phòng khám được đầu tư xây dựng tại địa thế rộng rãi, có đầy đủ các phòng chức năng để đáp
ứng được nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng tốt nhất.
Tất cả các hệ thống trang thiết bị y tế tại phòng khám đều được nhập khẩu từ các nước có nền y học tiên tiến như
Anh, Mỹ, Hàn Quốc… Các trang thiết bị của phòng khám đều đã được sở y tế kiểm định và cấp phép sử dụng nhằm
giúp việc chẩn đoán chính xác.
Thứ hai: Đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
Đội ngũ các bác sĩ làm việc tại phòng khám đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm công tác cũng như tay
nghề chuyên môn y học cao. Trước khi về công tác tại phòng khám Thành Đô, các bác sĩ đều có thời gian dài công
tác và làm việc tại các bệnh viện lớn như bệnh viện Xanh Pon, Việt Đức, Phụ sản Hà Nội, Thanh Nhàn, bệnh viện
quân y 103,…
Thứ ba: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế chuyên nghiệp
Phòng khám Thành Đô rất chú trọng đến việc đào tạo con người nhằm mang đến một chất lượng dịch vụ tốt nhất
cho người bệnh khi đến đây chữa bệnh. Các nhân viên y tế luôn thân thiện nhiệt tình tiếp đón bệnh nhân, tư vấn
viên sức khỏe hoạt động 24/24h luôn sẵn sàng giải đáp tất cả mọi thắc mắc của người bệnh
Thứ tư: Phác đồ điều trị sùi mào gà hiệu quả, an toàn, hiện đại
Hiện nay, phòng khám Đa khoa Thành Đô áp dụng phương pháp quang động lực ALA - PDT để điều trị bệnh sùi
mào gà. Đây cũng là phương pháp tốt nhất và hiện đại nhất hiện nay để điều trị căn bệnh xã hội nguy hiểm này
Với tất cả những yếu tố ở trên, bạn hoàn toàn có thể tự tin yên tâm khi điều trị bệnh sùi mào gà tại phòng khám
Đa khoa Thành Đô. Phòng khám làm việc không ngày nghỉ thời gian làm việc từ 8h -20h mỗi ngày, kể cả ngày lễ tết
và Chủ Nhật.
Trên đây là chia sẻ thông tin đến quý độc giả của các bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội về phác đồ điều trị sùi mào
gà tốt nhất và hiện đại nhất 2021. Hy vọng người bệnh đã có thể tự tin hơn trong việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín để
đi khám chữa bệnh. Mọi thắc mắc chi tiết hoặc chưa giải đáp khác, bạn đọc có thể trao đổi cùng với những chuyên
gia tư vấn qua số hotline miễn phí 0865.776.663
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