Cách chữa bệnh sùi mào gà ở nam và nữ tại nhà
Sùi mào gà ở nữ giới nếu không được chữa kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng, nguy hiểm đến
sức khỏe người bệnh và cách chữa bệnh sùi mào gà. Vậy cách chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới
là gì? Hãy cùng các bác sĩ Phòng khám Đa Khoa Bà Triệu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Sùi mào gà ở nữ giới như thế nào?
Sùi mào gà ở nữ là một căn bệnh xã hội nguy hiểm, do hơn 20 chủng virus HPV gây ra. Bệnh
chủ yếu lây truyền qua đường tình dục không an toàn hoặc qua một số con đường khác như: di
truyền từ mẹ sang con, tiếp xúc với vết thương hở, lây qua đường máu…
Sau thời kỳ ủ bệnh từ 2 – 9 tháng, cơ thể người bệnh sẽ nổi lên các nốt sần màu đỏ, màu hồng
nhạt hoặc màu trắng, mềm, có chân, có cuống, không đau và rất dễ chảy máu. Dần dần các nốt
sùi này có thể liên kết với nhau tạo thành những mảng rộng giống như hoa súp lơ hoặc mào gà.
Đối với nữ giới khi mắc phải sùi mào gà, người bệnh khó tránh khỏi nguy cơ bị viêm nhiễm cơ
quan sinh dục do virus sùi mào gà gây ra, lâu ngày có thể biến chứng sang ung thư, đe dọa trực
tiếp đến tính mạng. Vì vậy, cách chữa sùi mào gà ở nữ giới luôn là mối quan tâm hàng đầu của
các chị em khi bị bệnh.

Cách chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới hiệu quả
Theo các bác sĩ Phòng khám Đa Khoa Bà Triệu hiện nay có nhiều cách chữa sùi mào gà ở nữ
giới. Một số cách điển hình như:






Dùng thuốc: Thuốc chữa sùi mào gà bao gồm cả dạng uống, dạng bôi và dạng tiêm. Tùy
theo tình trạng của mỗi người, bác sĩ sẽ chỉ định liều lượng và cách dùng khác nhau. Bởi
thế, người bệnh không tự ý sử dụng thuốc, tránh tác dụng phụ không mong muốn xảy ra.
Dùng vật lý trị liệu: Dùng tia laser hoặc điện cao tần… để phá hủy các nốt sùi, loại bỏ
các u nhú trên bề mặt niêm mạc da, khống chế sự phát triển của bệnh sùi mào gà. Hạn
chế của phương pháp này là gây đau đớn, bệnh dễ tái phát trở lại.
Dùng phương pháp hiện đại: Một trong những cach chua benh sui mao ga o nu gioi
đem lại hiệu quả tối ưu đó là liệu pháp “quang động IRA”. Với việc sử dụng công nghệ
có khả năng kiểm soát cao, liệu pháp này đã triệt tiêu các nốt sùi mào gà một cách nhanh
chóng và toàn diện, không những loại bỏ hoàn toàn triệu chứng bệnh sùi mào gà ở nữ mà
còn tiêu diệt mọi mầm mống còn tiềm ẩn bên trong, hạn chế tối đa khả năng tái phát
bệnh. Từ khi áp dụng phương pháp này, phòng khám chúng tôi đã điều trị dứt điểm cho
rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng của sùi mào gà và cách chữa bệnh sùi mào gà.

Khi sùi mào gà chưa được chữa khỏi, nữ giới cần tránh việc quan hệ tình dục để không làm bệnh
bị lây nhiễm chéo. Sau điều trị, nếu có quan hệ tình dục thì cần phải đảm bảo an toàn để tránh
khả năng bệnh tái nhiễm, tái phát. Ngoài ra, chị em phụ nữ nên chú ý giữ vệ sinh vùng kín sạch
sẽ, có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe và sức đề kháng tốt
nhằm chống lại bệnh tật.

