
Bị bệnh sùi mào gà dấu hiệu có đau hay 
không 

Bị bệnh sùi mào gà có đau hay không là tâm sự được số đông người bệnh mắc bệnh sùi mào gà câu 
hỏi. Bệnh mồng gà do virus HPV dẫn tới, dưới khi xâm nhập và trải qua thời gian ủ bịnh lý, bệnh sùi mào 
gà có những biểu hiện triệu chứng ban đầu hay giống với các bệnh viêm nhiễm ngoại trừ da nên bệnh 
nhân dễ mắc phải lầm tưởng và chủ quan không thăm khám chữa dẫn đến nguy hiểm ảnh hưởng ảnh 
hưởng. Sau đây là các giới thiệu của các bác sỹ bệnh truyền nhiễm về thắc mắc này. Hầu hết đối tượng 
không muốn bỏ qua các thông tin cần thiết thì hãy theo dõi bài viết này nhé. 

 Chi phí xét nghiệm sùi mào gà là bao nhiêu 

 Khám bệnh sùi mào gà ở đâu tốt nhất 

Biểu hiện phát hiện sùi mào gà có đau không 

Hỏi: kính gửi bác sĩ kham benh xa hoi! Gần đây bộ phận sinh dục của cháu sinh ra nhiều mụn nhọt thịt 
không to màu hồng và mềm, ấn nhẹ tay lên thì có dịch xuất xuất nhưng mà không đau. Cháu nghiên cứu 
thông tin thì biết như dấu hiệu của bệnh mồng gà. Xin bác sĩ giúp cháu biết sùi mào gà có đau không? 
Cháu vô cùng lo lắng và bất an. Mong bác sĩ trả lời sớm cho tôi. 

Bệnh mồng gà có đau không? 

(Mạnh Tuấn – Quảng Ninh) 

Giải thích : kính gửi bạn Tuấn! Cảm ơn bạn đã kính gửi câu hỏi về cho bác sỹ của phòng thăm khám Đa 
khoa Thái Hà. 

Đối với tình huống của bạn y bác sĩ đa khoa Thái Hà xin trả lời thí dụ sau: 

Bệnh mào gà là bịnh xã hội lan truyền chủ yếu qua làm chuyện đó không sử dụng bao cao su, bởi vi rút 
HPV xâm nhập và gây ra. Bệnh có tốc độ lan truyền vô cùng nhanh trong cùng đồng, do vậy, các bệnh 
nhân có đời sống tình dục bừa bãi, rộng rãi đối tác là các đối tượng có thể dễ mắc bệnh mào gà nhất. 

Đồng thời, virus bệnh mồng gà cũng có thể lây qua vết thương hở thời điểm tiếp xúc mang dịch tiết của 
bệnh nhân có cất nguồn bệnh. Hay lây truyền từ mẹ sang con, sử dụng chung vật dụng cá nhân với 
người bệnh bệnh… 

Virus sùi mào gà dưới khi xâm nhập đến cơ thể bệnh nhân sẽ có khi ủ bệnh lý từ 2-9 tháng. Tùy theo cơ 
địa và tính mệnh từng bệnh nhân mà bịnh vững mạnh nhanh hay trễ. 

Điển hình của bệnh mồng gà là sau lúc ủ bịnh sẽ xuất hiện những mụn nhọt cóc, nốt sùi nhỏ màu hồng 
nhạt hoặc màu trắng, bề mặt mềm, và xù xì, có chân, ban đầu mọc rải rác phía trên cơ thể, tuy nhiên đa 
số tập trung tại bộ phận sinh dục, sau một thời gian, chúng iên kết với nhau sinh ra mảng như là hoa mào 
gà, ấn nhẹ lên sẽ có dịch chảy ra, mùi hôi khó chịu. 

Bệnh mồng gà có đau không còn tùy thuộc vào từng trường hợp và quá trình cụ thể của bịnh 

 Ở giai đoạn đầu, bệnh mào gà chỉ là những mục cóc hoặc nốt sùi mềm, và không dẫn tới đau 
đớn hay ngứa ngáy khó chịu giúp người bệnh. 
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Nếu ở giai đoạn đầu, bệnh sùi mào gà không được phát hiện và trị kịp thời thì bịnh lý sẽ chuyển sang 
quá trình sau, nặng hơn. 

 Các nốt sùi mọc đa dạng phủ kín bề mặt cơ quan sinh dục: ở con trai, nốt sùi tập trung ở thân 
"cậu nhỏ", bìu bẹn. Các chị em, những nốt sùi mọc ở môi lớn, môi nhỏ, bên trong âm đạo và bên 
cạnh bộ phận sinh dục. 

Bệnh mào gà tại dương vật 

Lúc những nốt này mắc phải trầy xước, gây nên ra huyết thì bệnh nhân sẽ cảm thấy phiền toái. Đặc thù 
là khi các mụn cóc gặp phải sang chấn, dẫn tới lở loét, những vi rút tấn công nhanh dẫn tới tình trạng bội 
nhiễm. Lúc này bệnh nhân mắc bệnh mào gà sẽ cảm thấy đau đớn, không dễ chịu. 

Nếu bịnh lý chuyển nặng hơn, những nốt sùi có thể mọc rộng rãi dẫn đến tắc lỗ tiểu, khiến người bệnh 
đái buốt, tiểu khó, nhói đau thời điểm đi đái. 

 Bệnh mào gà có đau không? Bên cạnh vấn đề xuất hiện những nhọt cóc tại bộ phận sinh dục, 
sùi mào gà tại mồm ngoài việc làm cho bệnh nhân đau rát mà còn làm họ thiếu tự tin trong giao 
tiếp, miệng có mùi hôi thối, vướng víu thời điểm nhai nuốt. Đặc thù, người bệnh còn có khả năng 
mắc phải ung thư vòm họng ví như không trị sớm. 

 Bệnh mào gà thời điểm lan truyền sang lỗ đít, ví như để lâu có thể gây nguy hại gây ra ung thư lỗ 
đít. 

 Nếu gặp phải mắc bệnh mào gà ở mắt có thể dẫn tới suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa. 

Theo ví dụ bạn Tuấn mô tả thì siêu có khả năng bạn đã mắc bệnh mồng gà nhưng mà mới ở giai đoạn 
đầu bắt buộc chưa có triệu chứng cụ thể. Do vậy chúng cháu khuyên bạn buộc phải sớm đến cơ sở y tế 
chuyên khoa chữ tín để khám, các y bác sĩ sẽ giúp bạn xét nghiệm, xác định tình trạng bệnh lý cụ thể để 
có phương án điều trị kịp thời. Chúc bạn mau chóng khỏe mạnh và sử dụng các biện pháp an toàn. 

Bệnh mào gà có chữa dứt điểm được không? 

Bệnh mào gà có trị dứt điểm được không? Bệnh mồng gà có đau không? Giải đáp về vướng mắc này, 
chuyên gia Vũ Hồng Lân, bác sĩ nam học ở Phòng khám Đa khoa Thái Hà giúp biết: 

Bệnh sùi mào gà có khả năng trị dứt điểm được giả dụ người bệnh có sự nhận biết và chữa bệnh lý sớm, 
đúng phương pháp. 

Tuy nhiên, các bác sĩ y tế đã cảnh báo: sùi mào gà là bịnh lý xã hội biến chứng, cực kỳ khó chữa trị tuy 
vậy dễ tái nhiễm. Giả dụ không phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới những ảnh hưởng và nguy hại 
khôn lường giúp bệnh nhân như: 

 Dẫn tới ngứa ngáy, phiền toái và chảy máu khi bị trầy xước da. 

 Bệnh mồng gà có đau không? Thời điểm các nốt sùi tăng trưởng rộng rãi hơn, bên trong tích tụ 
mủ có mùi hôi dẫn đến cảm giác đau và khó chịu. 

 Thời điểm bịnh lý chuyển nặng, sẽ khiến bệnh nhân xuất hiện biểu hiện tiểu tiện ra máu, tiểu khó, 
tiểu buốt vì các nhọt cóc mọc trong nỗ liệu đạo, có thể gây nên hiện tượng tắc đường tiết niệu. 

 Nam giới thời điểm bị bệnh sùi mào gà thuộc type 16-18 có thể gây nên hiểm nguy ung thư "cậu 
nhỏ" khiến cho tính mệnh và tin cậy cuộc sống giảm sút, biến chứng vô sinh hiếm muộn là rất 
lớn. 

 Bệnh mào gà ở phụ nữ sẽ gây ra những bịnh lý viêm phụ khoa,.... Cản trở công đoạn sinh sản, 
dẫn tới vô sinh – hiếm muộn. Trường hợp bạn nữ mắc bệnh mồng gà thuộc type 16-18 sẽ có thể 
bị viêm cổ tử cung, viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung, ung thư cổ tử cung nguy hại đến tính mệnh. 



Mang những nguyên do và triệu chứng triệu chứng nêu trên kia, bệnh mào gà là một trong số các căn 
bệnh có tốc độ xâm nhập và lan truyền chóng mặt. 

Sùi mào gà có đau không? Khi phát bịnh lý tại công đoạn đầu, vi khuẩn sùi mào gà không có những dấu 
hiệu dấu hiệu cụ thể, và không dẫn đến giúp bệnh nhân cảm thấy phiền toái không dễ chịu. 

Bởi vậy vấn đề phát hiện bịnh lý sớm để có bí quyết phòng tránh là điều hết sức phức tạp. Khi toàn bộ 
người nhận biết xuất bệnh mào gà, bản thân viêm bệnh mào gà thì thường bệnh lý đã ở công đoạn nặng, 
không có khả năng tự dứt điểm được. 

Virus HPV sống cực kỳ dai dẳng trong cơ thể người bệnh. Trong lúc ủ bệnh, bệnh nhân vô cùng khó để 
nhận thấy được bản thân mắc phải mắc bệnh mà chỉ có thể nhận thấy được bệnh lý thời điểm đi kiểm 
tra. Do đó, thời gian có những dấu hiệu lạ thường trên cơ thể, bệnh nhân không nên chần chừ mà bắt 
buộc chủ động khám sớm để có phương pháp chữa kịp thời. 

Cách trị bệnh mào gà không đau, không tái phát 

Cách điều trị bệnh mồng gà không đau, không tái nhiễm là thắc mắc, truy cập và nghiên cứu rộng rãi 
nhất của bệnh nhân. 

Bây giờ có đông đảo bí quyết trị bệnh sùi mào gà như: dùng thuốc kháng sinh, đốt điện, đốt laser, …. 

Tùy theo tình trạng bệnh cụ thể mà những bác sỹ sẽ sử dụng cách chữa trị cụ thể giúp bệnh nhân. 

Ví như bệnh ở giai đoạn đầu, người bệnh nhận thấy và đi thăm khám chữa trị sớm thì có thể chỉ nên sử 
dụng thuốc chuyên môn đặc trị để dòng phá các nốt sùi. 

Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu thông dụng và thường gặp nhất thời nay là: 

 Podophyllin 25% xuất phát Thái Lan là thuốc đặc chữa trị bệnh sùi mào gà phổ biến và thông 
dụng nhất hiện nay. Bệnh mào gà công đoạn đầu có ngứa không? Bệnh nhân chỉ bắt buộc bôi 
thuốc đến chỗ có nốt sùi, nhờ công dụng của thuốc, các nốt sùi sẽ tự rụng và co lại. 

Sùi mào gà có đau không? Giả dụ bịnh đã phát triển đến giai đoạn nặng, các nốt sùi mọc phổ biến, nhói 
đau, gây nên sang chấn và bội nhiễm, thì bác sĩ sẽ chỉ định bí quyết hỗ trọ tích cực nhất. 

Bây giờ, tại phòng thăm khám thăm khám Đa khoa Thái Hà, những y bác sĩ đã và đang điều trị bệnh sùi 
mào gà bằng bí quyết quang động IRA dùng ứng dụng chuyển hóa quang năng u bộ, thông qua nguồn 
ánh sáng chiếu xạ, liền phát chảy phản ứng quang động, sản sinh bên cạnh đó giải phóng xuất một vài 
lượng lớn oxygen trong tổ chức bịnh lý biến ảnh hưởng vào vi rút nhằm ức chế và tiêu diệt sự vững 
mạnh của virus sùi mào gà. 

Thế mạnh của liệu pháp quang động IRA 

Liệu pháp quang động IRA được những bác sĩ có chuyên khoa cao, chuyên nghiệp trong thăm khám và 
chữa bệnh hoa liễu trực tiếp điều trị bệnh sùi mào gà, bắt buộc thời điểm điều trị tại Phòng khám Đa 
Khoa Thái Hà bệnh nhân hoàn toàn có khả năng yên tâm. 

Kế thừa và phát huy những điểm cộng, hạn chế nhược điểm của các bí quyết chữa truyền thống, liệu 
pháp quang động IRA cho người bệnh bệnh: Không đau, không gây ra xuất huyết, sử dụng các biện 
pháp an toàn với người bệnh, không nguy hiểm tới các khu vực lân cận, không dẫn đến biến chứng và 
các công dụng phụ, thời điểm chữa trị nhanh, làm giảm bệnh tái nhiễm. 
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Chi phí điều trị bệnh sùi mào gà Bên cạnh đó, thời điểm chữa tại Phòng thăm khám đa khoa Thái Hà, 
bệnh nhân còn được dùng thêm thuốc đông y có tác dụng mát gan giải độc, cân với nội tiết tố, thanh lọc 
cơ thể, hạn chế tác động phụ của thuốc tây, cho bệnh nhân nhanh phục hồi tính mạng dưới trị. 

Trên là những thông tin về thắc mắc bệnh mào gà có đau không . Hy vọng qua dưới đây, toàn bộ bệnh 
nhân có thể nắm được các triệu chứng của bệnh mào gà là như nào, để có bí quyết nhận biết, ngăn 
ngừa cũng thí dụ trị bịnh, bảo vệ hàng đầu sức khỏe của bản thân. 

Trường hợp phải nghiên cứu thêm bất cứ thông tin hoặc thắc mắc nào mối liên quan đến bệnh mào gà 
cũng như những bệnh hoa liễu khác, xin vui lòng liên hệ qua đường dây nóng 0365.116.117 để nhận trả 
lời và giải đáp cụ thể từ bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà. 
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