
1. Bệnh sùi mào gà là gì? 

Sùi mào gà, luôn mụn cóc sinh dục, căn bệnh mồng gà, là bệnh lây qua đường tình dục thường 

gặp bởi virus gây nên, với biểu hiện là các nốt sùi mềm tại vùng kín cùng với đau đớn, ngứa 

ngáy, khó chịu. Virus gây sùi mào gà là Human Papillomavirus (HPV). 

triệu chứng bệnh sùi mào gà tại nam 

 Sùi mào gà tại đàn ông có thể xuất hiện ở cậu nhỏ, bìu, háng, đùi, bên trong hoặc xung 

quanh "cửa sau". 

 Nốt sùi màu da, nâu thường hồng ở vùng sinh dục gây cảm giác không dễ chịu, ngứa 

ngáy, chảy máu dưới khi giao hợp. Bên cạnh ra, nhọt cóc sinh dục cũng có thể xuất hiện 

Vừa rồi môi, mồm, lưỡi thường cổ họng của bệnh nhân có quan hệ tình dục bằng miệng 

với đối tượng nhiễm virus HPV. 

dấu hiệu sùi mào gà ở nữ: 

 những nốt sùi do nhiễm virus HPV ở bạn gái có thể bắt gặp bên trong luôn bên Ngoài bộ 

phận sinh dục, "cửa sau", cổ tử cung. 

 Tương tự như phái mạnh, sùi mào gà tại nữ có những nốt sùi cũng có thể bắt gặp ở một 

vài nơi khác Trên đây cơ thể người bệnh mắc và gây nên tình trạng: tiết dịch bộ phận sinh 

dục, ngứa ngáy, nóng rát, đau và/hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục tình dục… 

2. Cách điều trị sùi mào gà 

Theo các bác sĩ Nam học, việc chữa trị sùi mào gà cần phải làm nguyên tắc đầu tiên là loại bỏ 

sang thương và các tổn thương tiền ung thư tới từ nguồn gốc nhiễm virus HPV; kiểm soát nguy 

cơ nhiễm những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác để tránh khiến bệnh sùi mào gà 

chuyển biến không tốt, đồng thời trị cho cả đối tác của đối tượng, nhằm phòng tránh tình trạng 

tái nhiễm. 

chữa trị sùi mào gà bằng thuốc 

hiện tại, bệnh sùi mào gà có thể được điều trị bằng các loại thuốc như: Imiquimod (Aldara), Axit 

trichloroacetic, Podophyllin và Podofilox, Interferon hoặc 5-fluorouracin 

căn bệnh sùi mào gà không thể chữa bằng các loại thuốc chữa mụn cóc thông hay hay những 

thuốc không kê đơn. Vì thế, bệnh nhân không nên tự ý sử dụng thuốc hay mua tại hiệu thuốc, mà 

nên tới bệnh viện để xét nghiệm tình trạng cụ thể và được kê toa thuốc phù hợp, nhằm tránh gây 

nên nguy cơ nhờn thuốc. 

trị sùi bào gà bằng thủ thuật, phẫu thuật: Cryotheraphy (Liệu pháp lạnh) 

điều trị sùi mào gà bằng vật lý loại bỏ, phá hủy nốt sùi 
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Bao gồm: laser CO2, cắt nạo, đốt điện… Chỉ định ưu tiên giúp các tổn thương sùi lớn, lan rộng, 

sùi ở niệu đạo, vùng kín, cổ tử cung và các thương tổn không đáp ứng chữa trị khác. 

3. Chữa sùi mào gà ở đâu? 

hiện tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đang là nơi xét nghiệm và trị các bệnh Nam khoa, sản 

phụ khoa, bệnh hoa liễu... Phòng khám uy tín và chất lượng cao ở Hà Nội. Được nhiều đối tượng 

tin tưởng và có các phản hồi tốt sau khi trị ở đây. 

phòng khám Hưng Thịnh đã chữa trị hàng ngàn ca căn bệnh sùi mào gà với các mức độ từ nhẹ 

đến nặng đem lại tác dụng tốt rõ rệt ngay dưới khi chữa trị, căn bệnh ít tái phát lại. 

Theo kinh nghiệm lâu năm làm việc, những chuyên gia chuyên khoa khuyên rằng căn bệnh sùi 

mào gà nên đi thăm khám và điều trị ngay dưới khi nhận biết các biểu hiện bệnh (các nốt sùi ở 

âm đạo, khoang mồm, môi, hậu môn...). Khi đó sùi mào gà điều trị rất đơn giản, nhanh chóng và 

không tốn kém. Nhưng khi bệnh đã biến chuyển lớn và lan rộng thì việc điều trị sẽ khó hơn, gây 

đau đớn khi tuân thủ thủ thuật đốt sùi hay cắt khóm mụn, tác động nghiêm tới sức khỏe và rất tốn 

kém khi chữa và phí chăm sóc dưới này. 

Vậy, chi phí chữa sùi mào gà bao nhiêu tiền? Tùy mức độ căn bệnh, giải pháp chữa mà có chi 

phí không giống nhau. Hiện nay trị sùi mào gà có giá từ 500 000 - 3 000 000 đồng và có thể cao 

hơn. 

Nhận trả lời không mất phí từ bác sĩ chuyên khoa phòng khám Hưng Thịnh tại ĐÂY. 

Đặt lịch khám ở đây? 

Ưu đãi với gói kiểm tra chỉ từ 280 000 đồng Nam khoa, sản phụ khoa, bệnh hoa liễu với 9 hạng 

mục căn bệnh, khi đăng khí online. 

Nguồn bài viết: https://phongkhamhungthinh.com.vn/sui-mao-ga-nguyen-nhan-trieu-chung-va-

cach-chua-tri.html 
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