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Phương pháp RFA cổ tử cung trị viêm lộ tuyến có an
toàn không?
August 19, 2021

Phương pháp RFA là một biện pháp ngoại khoa được áp dụng điều trị các bệnh về cổ tử cung. Tuy nhiên, nhiều
người vẫn chưa hiểu rõ về phương pháp này cũng như những lợi ích của nó mang lại. Do đó, rất nhiều chị em còn
tỏ ra băn khoăn, lo ngại khi điều trị. Để hiểu rõ hơn về RFA, chị em hãy dành chút thời gian theo dõi bài viết dưới
đây, được chia sẻ với các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu tại Phòng Khám Đa Khoa Thành Đô Bắc Ninh nhé!

Phương pháp RFA là gì?

RFA là phương pháp phẫu thuật cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện. Là kỹ thuật ngoại khoa hiện đại của Mỹ. Bằng
việc sử dụng sóng cao tần thực hiện xâm lấn tối thiểu vào cổ tử cung để điều trị bệnh.
Nguyên lý điều trị bệnh dựa trên sóng điện từ cao tần sản sinh ra điện cực mạnh nhất tại vùng viêm nhiễm. Làm
biến chất protein và biến đổi bệnh lý của các tổ chức tế bào bị hoại tử. Khiến chúng không thể hồi phục lại được.
Đồng thời giúp cầm máu và thúc tiến xây dựng lại các tổ chức, cải thiện tuần hoàn. Loại bỏ tận gốc các tế bào
viêm nhiễm trong cổ tử cung.
Đây là biện pháp y khoa hiện đại, sử dụng dụng cụ chuyên khoa tác động trực tiếp vào cổ tử cung để khắc phục
bệnh. Đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ chuyên môn dày dạn, tay về vững chắc. Đảm bảo các thao tác thực
hiện nhanh chóng, trơn tru. Do đó, chị em cần lựa chọn các cơ sở y tế chất lượng cao, uy tín có nhiều bác sĩ giỏi để
điều trị bệnh an toàn, hiệu quả nhất.

Khi nào cần sử dụng phương pháp RFA?
RFA được chỉ định điều trị các bệnh viêm nhiễm về cổ tử cung. Những tổn thương tại cổ tử cung được áp dụng
phương pháp này là:
Viêm lộ tuyến cổ tử cung
U xơ cổ tử cung
Polyp cổ tử cung
Tiền ung thư cổ tử cung

Là phương pháp y khoa tiên tiến nhất hiện nay. RFA có phạm vi tác dụng rộng, có thể điều trị hiệu quả cho cả các
trường hợp bệnh nặng. Đặc biệt an toàn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho vùng kín, không để lại sẹo xấu. Từ khi đưa vào
điều trị đến nay, phương pháp này chưa từng gây ra biến chứng y khoa nào. Do đó, RFA đang được các bệnh viện,
phòng khám chuyên khoa chất lượng cao áp dụng rộng rãi để điều trị cho chị em phụ nữ.

Ưu điểm của phương pháp RFA
So với các phương pháp dao điện truyền thống, RFA mang lại rất nhiều đột phá tích cực. Khắc phục được nhiều
hạn chế. Mang lại những lợi ích tốt nhất cho người bệnh như:

Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu- không gây đau đớn, chảy máu
Đây là ưu điểm lớn nhất mà phương pháp kỹ thuật RFA cổ tử cung đem lại cho chị em. Gạt bỏ nỗi ám ảnh về sự đau
đớn, chảy máu. Khiến nữ giới cảm thấy sợ hãi, trì hoãn việc thăm khám bệnh. Bằng biện pháp này, chị em đã mạnh
dạn hơn trong việc khám chữa bệnh. Không phải “sống chung với lũ” dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn như trước
đây.
Bên cạnh đó, việc xâm lấn tối thiểu còn giúp chị em bảo vệ được “toàn vẹn” tính thẩm mỹ cho vùng kín của mình.
Sau điều trị, không để lại sẹo xấu, chị em vẫn tự tin, quyến rũ như trước đây.

Hiệu quả nhanh chóng, độ an toàn cao
Những phương pháp điều trị truyền thống thường gây đau đớn, chảy máu và thời gian phẫu thuật kéo dài. Chị em
mất rất nhiều sức lực sau điều trị. Khiến người bệnh phải nằm viện điều trị. Tốn kém rất nhiều thời gian và chi phí
của người bệnh.
Với cách RFA, thời gian tiểu phẫu chỉ diễn ra trong khoảng 05-07 phút. Cùng với sự xâm lấn tối thiểu, người bệnh
không phải chịu nhiều đau đớn. Khả năng khôi phục sức khỏe nhanh. Chỉ sau khoảng 30 phút điều trị, người bệnh
có thể tự ra về. giúp người bệnh tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như tiền bạc.

Điều trị bệnh tận gốc- ngăn chặn tình trạng bệnh tái phát
Những phương pháp truyền thống, quá trình điều trị không những gây đau đớn mà còn không có khả năng loại bỏ
tận gốc mầm bệnh. Do đó, chị em rất dễ bị tái bệnh. Rất nhiều người bị viêm cổ tử cung tái phát đến 3-4 lần. Ảnh
hưởng rất xấu đến sức khỏe sinh sản và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người bệnh.
Công nghệ kỹ thuật RFA đã khắc phục được rất tốt tình trạng ngày. Sóng cao tần nhanh chóng loại bỏ và phá vỡ
tận gốc mô tế bào mầm bệnh. Các tế bào bị hoại tử nhanh chóng bị đào thải, mất khả năng phục hồi. Do đó, chỉ
cần điều trị một lần duy nhất, chị em có thể yên tâm về sức khỏe, không phải lo lắng bệnh sẽ tái phát bất kì lúc
nào như trước đây.
Lưu ý: Một số trường hợp chống chỉ định áp dụng cắt kỹ thuật RFA cổ tử cung
Mặc dù là phương pháp hiện đại nhất, khắc phục được nhiều hạn chế của các phương pháp truyền thống, cắt kỹ
thuật RFA cổ tử cung vẫn không thể “thâu tóm” được mọi trường hợp mắc bệnh. Phương pháp này không được áp
dụng với các trường hợp sau:
Người mắc bệnh về tim mạch, huyết áp.
Người mắc bệnh tiểu đường.
Người mắc chứng bệnh về rối loạn đông máu, các bệnh dễ chảy máu.
Không được điều trị trong thời gian nữ giới mắc bệnh viêm nhiễm tại vùng chậu.
Phụ nữ mang thai cũng không được điều trị bằng phương pháp kỹ thuật RFA trong thời gian này.

Để việc điều trị bệnh về cổ tử cung bằng phương pháp RFA an toàn, đạt được hiệu quả như mong muốn. Chị em
nên lên kế hoạch thăm khám bệnh sớm nhất, ngay khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường của vùng kín. Các biểu
hiện khác lạ của dịch âm đạo. Bên cạnh nó, cần tìm hiểu kỹ các thông tin về cơ sở khám chữa bệnh trước khi tìm
đến. Đã có rất nhiều trường hợp tiền mất, tật mang, gặp những tai biến y khoa nguy hiểm vì điều trị bệnh tại các
cơ sở y tế hoạt động chui, kém chất lượng. Do đó, chị em nên lưu ý.

Địa chỉ điều trị RFA cổ tử cung ở đâu an toàn
Địa chỉ y tế an toàn cho người bệnh là những cơ sở y tế được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp
luật. Có đội ngũ y bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại. Môi trường thăm khám bệnh sạch sẽ, vô trùng... Phòng Khám
Đa Khoa Thành Đô Bắc Ninh là đơn vị y tế mang trong mình đầy đủ các yếu tố đánh giá là đơn vị y tế chất lượng
cao. Là điểm đến lý tưởng, yên tâm cho hàng nghìn chị em phụ nữ trong tỉnh Bắc Ninh cũng như các tỉnh lân cận.
Đến với phòng khám, sức khỏe và tính mạnh của người bệnh luôn được bảo vệ tốt nhất. Bởi phòng khám có rất
nhiều các bác sĩ chuyên khoa giỏi, là những chuyên gia y tế hàng đầu trong lĩnh vực phụ khoa. Cùng với trang thiết
bị y khoa hiện đại, dịch vụ y tế chuyên nghiệp. Phòng Khám Đa Khoa Thành Đô Bắc Ninh đã và đang là địa chỉ y tế
uy tín được đông đảo người bệnh truyền tai nhau tìm đến.
Trên đây là một số thông tin về RFA và các vấn đề liên quan. Hy vọng đã mang lại cho bạn đọc thêm nhiều kiến
thức hữu ích. Nếu còn điều gì chưa rõ hay cần tư vấn về tình trạng bệnh đang gặp phải, bạn đọc có thể đến trực
tiếp số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh để được hỗ trợ hoặc liên hệ Hotline 0865.776.663 gặp bác sĩ tư
vấn miễn phí.
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