
 

15 Bị nhiễm HPV có quan
hệ được không 2023

Sùi mào gà (benh-sui-mao-ga) là bệnh
thường tạo ra tại vùng kín cả nam và nữ.
nếu như không khám và chữa trị kịp thời
bệnh để lại nhiều hậu quả nguy hiểm.
Vậy nguyên do gây ra Bệnh lý sùi mào
gà là gì? nên làm gì để ngăn ngừa bệnh
hiệu quả. Cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc
Tế Bắc Hà tìm hiểu trong bài viết bên
dưới.

Sùi mào gà là gì

Bệnh lý sùi mào gà là hiện trạng tạo ra
một số mụn cóc tại vùng nhạy cảm.
Bệnh do virut HPV (Human Papaloma
virút – hoặc còn gọi là virút dẫn tới u
nhú tại người) dẫn đến. Bệnh lây cơ bản
do giao hợp quan hệ bằng đường hậu
môn hay miệng. tuy nhiên, virut này
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cũng có thể lây qua những con đường
tiếp xúc gián tiếp không qua chuyện
phòng the. Bệnh lý sùi mào gà thường là
một nốt sùi nhỏ hay hình dạng trông
giống như cây súp lơ. Trong khá nhiều
trường hợp, mụn cóc có khả năng rất
nhỏ cũng như khó có khả năng nhìn
thấy.

Triệu chứng Bệnh sùi mào gà

– Xuất hiện những nốt sùi nhỏ đổi màu
hay màu xám tại bộ phận sinh dục

– Rất nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau
có hình như bông súp lơ

– Vùng nhạy cảm mắc ngứa cũng như
dẫn đến khó chịu

– Ra máu khi chuyện ấy
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Hình ảnh mình họa Bệnh lý sùi mào gà

Khu vực thường xuất hiện của
Bệnh sùi mào gà

Ở cả nam giới và nữ giới bệnh xuất hiện
vùng sinh dục bên ngoài và ở vùng hậu
môn

Đối với cánh mày râu: Bệnh thường hình
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thành ở rãnh quy đầu, lớp da bọc dương
vật, lỗ sáo, phần đầu miệng sáo trước…

Đối với đàn ông: Sùi mào gà hay thấy ở
âm vật, âm hộ, cổ tử cung, môi lớn môi
bé… chưa kể đến sùi mào gà ở phụ nữ
còn hình thành tại hoàn toàn bộ phận
sinh dục, bẹn, quanh xương chậu…

Con đường lây nhiễm sùi mào
gà

Sùi mào gà là căn bệnh truyền nhiễm
qua đường tình dục nghiêm trọng, xảy
ra ở cả nữ giới và nam thuộc mọi lứa
tuổi. Theo các bác sĩ chuyên khoa cho
biết: sùi mào gà lây thông qua 3 con
đường chính: lây thông qua con đường
tình dục, từ mẹ sang con, lây thông qua
vết hở

Lây qua con đường dục tình
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Giao hợp quan hệ ngoài luồng là tác
nhân chính dẫn tới bệnh sùi mào gà. Có
khoảng 90% phái mạnh bị Bệnh lý sùi
mào gà do quan hệ không an toàn. ở nữ
giới chiếm 60%. Việc giao hợp không chỉ
đơn giản là quan hệ thông qua âm đạo
mà kể cả hình thức tình dục qua con
đường miệng, quan hệ thông qua tại
vùng hậu môn cũng lây nhiễm bệnh. do
đó khi một người mua sản phẩm miệng
mình để kích thích bộ phận sinh sản của
bệnh nhân hoặc ngược lại cũng đề có
nguy cơ truyền nhiễm như nhau.

Tác nhân do quan hệ nam nữ với người
mắc bệnh, các nốt sùi bên bộ phận sinh
dục bị cọ xát. khi đó các virút dẫn tới
bệnh dễ dàng bám vào vùng nhạy cảm
của đối phương và phát triển tại cơ thể
mới.

Để đảm bảo vệ sinh cũng như không lấy
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bệnh những b.sĩ khuyến cáo: dùng bao
cao su khi chuyện ấy là cách ngăn ngừa
nguy cơ truyền nhiễm Bệnh sùi mào gà
dẫn tới. Vệ sinh sạch sẽ, thói quen lành
mạnh để phòng ngừa bệnh tật

Mua thuốc chữa trị bệnh sùi
mào gà tận gốc tại nhà cho
Nam, Nữ

                             6 / 27



 

15 Bị nhiễm HPV có quan hệ được không
2023

- Giá thuốc chính hãng tại nhà thuốc
Bình Tâm: 600.000 VNĐ trọn bộ liệu
trình.

– Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt 0988701408
hay Zalo 0988701408.

- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, gói
kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper
cũng không biết, bảo mật kiến thức
tuyệt đối cho người mua.

- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng
cam kết chất lượng 100%.
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- Đội ngũ nhân viên hỗ trợ giải đáp nhiệt
tình đến lúc khỏi hẳn.

- Chữa trị hiệu quả căn bệnh sùi mào gà
chỉ từ 3 tới 5 lần bôi thuốc.

Lây từ mẹ sang con

Khi phụ nữ mang thai cổ tử cung có
chứa virus gây bệnh. Thai nhi đi qua cổ
tử cung và âm đạo của mẹ, chúng sẽ
tiếp xúc với virút này thông qua các
thương tổn sùi dẫn tới con khi sinh ra có
khả năng mắc sùi mào gà.

Sùi mào gà lây thông qua vết
thương hở

Lúc tiếp xúc với các vết thương tại nơi
chứa virút gây ra, các vùng da nhạy
cảm trên cơ thể mình, thì có nguy cơ rất
cao mắc nhiễm sùi mào gà.
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Xem thêm

1. http://baoquankhu4.com.vn/upload/
104122/20220515/hinh_0defd.pdf

2. https://dms.gov.vn/documents/201
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benh-sui-mao-ga.pdf
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inh-anh-sui-mao-ga-o-quy-dau-chi-
tiet-nhat-qua-tung-giai-doan

4. https://suimaoga.webflow.io/posts/h
inh-anh-sui-mao-ga-o-co-tu-cung-nu-
gioi-qua-tung-giai-doan

5. https://dmec.moh.gov.vn/document
s/10182/24641303/upload_000160
69_1640070792786.pdf

6. https://easup.daklak.gov.vn/docum
ents/3186091/0/9-hinh-anh-sui-mao-
ga.html
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7. https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/
upload/soyte/File/hinh-anh-sui-mao-
ga.pdf

8. http://dvc.btgcp.gov.vn/Content/Upl
oad/20221020033512-hinh-anh-
benh-sui-mao-ga.pdf

9. https://hdnd.tayninh.gov.vn/Lists/H
opThuCuTri/Attachments/21/927hin
h.htm

10. http://hiepduc.gov.vn/QTIUpload/Ho
iDap/CauHoi/2022/10/hinh.pdf

11. https://soyte.thaibinh.gov.vn/uploa
d/80613/20221028/hinh-anh-benh-
sui-mao-ga_785ac.pdf

12. http://syt.daknong.gov.vn/upload/1
05118/20221120/tai-lieu-luu-hanh-
noi-bo-syt-dak-nong_bc86f.pdf

13. https://kcb.vn/upload/1003578/202
21121/nghi-dinh_b240943fd6.pdf
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14. https://soyte.thaibinh.gov.vn/uploa
d/80613/20221101/t3_1f922.pdf

15. https://kcn.binhduong.gov.vn/hetho
ngvanban/Lists/HoiDapCongDan/Att
achments/5357/577sui-mao-ga.htm

Ngoài ra Bệnh sùi mào gà còn có thể lây
thông qua đường ăn uống, một số đồ
dùng cá nhân như: bồn tắm, quần lót,
bồn tắm, bàn chải đánh răng.., đều chứa
virút HPV gây bệnh. do vậy mọi người
nên chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch
sẽ, không sử dụng chung vật dụng và
động chạm vào vết bị sùi mào gà
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Sùi mào gà có ảnh hưởng đến thai nhi.
15 Bị nhiễm HPV có quan hệ được không
2023

Lưu ý: Ngay lúc tạo ra các dấu hiệu
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không bình thường trên cơ thể nên tới
P.khám để thăm khám cũng như chữa trị
kịp thời:

– Đi vệ sinh đau rát, hay tiểu ra máu,
mủ

– Phụ nữ có khí hư bất thường về màu
sắc hoặc mùi

– Bị ra máu âm đạo bất thường

– Ngứa rát vùng nhạy cảm

– Nổi mẩn hay tổn thương da ở bộ phận
sinh sản

– Tại vùng xương chậu mắc đau thất
thường

Những giai đoạn tiến triển của
Bệnh sùi mào gà
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Căn cứ theo thời kỳ phát triển của bệnh
mà một số bác sĩ chuyên khoa đã chia
bệnh thành 5 thời kỳ với các triệu chứng
như sau:

Giai đoạn ủ bệnh: Đây là thời gian
người bệnh tiếp xúc với mầm bệnh
trước lúc tạo ra những nốt mụn đầu
tiên. Khoảng thời gian này có thể là
hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm
chí hàng năm. chung quy mà nói là
khoảng 3 tháng.

Thời kỳ khởi phát: Nói một cách đơn
giản đấy là giai đoạn sớm của Bệnh
lý sùi mào gà. người bị bệnh tạo ra
một số nốt ban nhỏ, nhợt nhạt, rải
rác…

Giai đoạn phát triển: tại thời kỳ này,
mụn cóc gia tăng về kích thước, số
lượng cũng như vị trí dẫn đến hậu
quả rất nhiều đến tâm lý cũng như
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quá trình sinh hoạt.

Giai đoạn biến chứng: Trong dân
gian gọi đây là thời kỳ cuối của
Bệnh sùi mào gà. người bị bệnh có
dấu hiệu bội nhiễm, ở tại vùng tổn
thương sưng tấy, chảy dịch, tạo mủ,
dễ ra máu. Có người mắc ung thư
vùng hậu môn, ung thư vòm họng…

Giai đoạn tái phát: Ngay cả khi đã
khỏi bệnh vẫn có nguy cơ tái phát
do bạn tình hoặc virus trong cơ thể
chưa được mẫu bỏ hoàn toàn.
Người mắc sùi mào gà quay trở lại
thường bệnh tiêu cực khi mới phát.

Mua thuốc chữa trị bệnh sùi
mào gà triệt để tại nhà cho
Nam, Nữ
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15 Bị nhiễm HPV có quan hệ được không
2023

- Giá thuốc chính hãng tại nhà thuốc
Bình Tâm: 600.000 VNĐ trọn bộ liệu
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trình.

– Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt 0988701408
hoặc Zalo 0988701408.

- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, gói
kín ghi mỹ phẩm thuốc, bảo mật shipper
cũng không biết, bảo mật thông tin
tuyệt đối cho người mua.

- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng
cam kết chất lượng 100%.

- Đội ngũ nhân viên giải thích giải đáp
nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn.

- Trị hiệu quả chứng bệnh sùi mào gà
chỉ từ 3 tới 5 lần bôi thuốc.

Cách ngăn ngừa và phòng
tránh Bệnh lý sùi mào gà
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– Chuyện phòng the an toàn

– Tiêm vắc xin ngăn ngừa virút HPV

– Không sử dụng chung đồ dùng cá nhân
của người bệnh

– Thực hiện các quy trình kiểm tra, điều
trị bệnh hiệu quả, an toàn tuyệt đối

– Nên có một số giải pháp hữu hiệu bảo
vệ trẻ em, tránh bị lạm dụng dục tình

– Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh,
nên tới những cơ sở chuyên khoa để
thăm khám cũng như trị liệu kịp thời

– Thăm khám phụ khoa, nam khoa theo
định kỳ, ít nhất 6 tháng 1 lần để kịp thời
phát hiện ra các biểu hiện thất thường
để xử lý sớm và phòng ngừa hiệu quả.

Xem thêm thông tin liên quan đến 15 Bị
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nhiễm HPV có quan hệ được không
2023:

1. http://baoquankhu4.com.vn/upload/
104122/20220515/thuoc_85030.pdf

2. https://conganthanhhoa.gov.vn/upl
oad/104122/20220515/thuoc-
s_df192.pdf

3. https://suimaoga.webflow.io/posts/t
huoc-khang-sinh-tri-sui-mao-ga-co-
nhung-loai-nao-va-gia-bao-nhieu

4. https://suimaoga.webflow.io/posts/t
huoc-tri-sui-mao-ga-mua-o-dau-
chinh-hang-va-hieu-qua

5. https://dmec.moh.gov.vn/document
s/10182/24641303/upload_000161
21_1640070801627.pdf

6. https://dms.gov.vn/documents/201
82/0/08361530052022_18-thuoc-tri-
sui-mao-ga.pdf
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7. http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn
/uploads/App_File/Applicant/301466
209/2022/09/10/19-thuoc-tri-sui-
mao-ga.pdf

8. http://moitruongdothi.hatinhnet.vn/
upload/tailieu/thuoc-tri-sui-mao-ga-
tai-nh-1662800790a.htm

9. http://www.binhthanh.hochiminhcit
y.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/9/19
-thuoc-tri-sui-mao-
ga_12153351289.pdf

10. https://easup.daklak.gov.vn/docum
ents/3186091/0/12-thuoc-tri-sui-
mao-ga.html

11. https://kcn.binhduong.gov.vn/hetho
ngvanban/Lists/HoiDapCongDan/Att
achments/5303/50516-thuoc-chua-
sui-mao-ga.htm

12. https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/
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tailieu/thuoc-tri-sui-mao-
g-1665894195a.htm

13. https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/
upload/soyte/File/thuoc-tri-sui-mao-
ga-nu-nam.pdf

14. https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/
upload/soyte/File/thuoc-smg.pdf

15. https://hdnd.tayninh.gov.vn/Lists/H
opThuCuTri/Attachments/20/577sui.
htm

Bệnh sùi mào gà có điều trị
được không?

Bệnh sùi mào gà (cach-chua-benh-sui-
mao-ga) chẳng thể tự khỏi và tự loại trừ
được chẳng thể trị liệu dứt điểm nếu
như bệnh nhân không đi đến khám để
phát hiện bệnh sớm cũng như thực hiện
theo liệu pháp tại những cơ sở uy tín
được sở y tế công nhận , hướng dẫn
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chữa trị của chuyên gia trị liệu ở các địa
chỉ chuyên khoa tin cậy.

Vì thế, nếu như tạo ra một số biểu hiện
Bệnh sùi mào gà, bệnh nhân cần đến
ngay trung tâm y tế chuyên khoa để
được đi khám cũng như chữa trị kịp thời.
nếu được phát hiện ra nhanh chóng, trị
liệu hiệu quả và tuân theo chỉ dẫn của
bác sĩ có khả năng hạn chế cao nhất
nguy cơ bệnh tái phát.

Bệnh nhân không thể nào mất tự tin, bởi
đã có rất nhiều người chữa trị tại địa chỉ
điều trị Bệnh lý sùi mào gà uy tín đã
khỏi toàn bộ, không tái phát, ít hậu quả
ảnh hưởng đến sức khỏe. vì thế việc
điều trị sớm là khá quan trọng, nhất là
đối với Bệnh sùi mào gà, bởi một lúc đã
bị bệnh bạn sẽ phải đối mặt với các
nguy cơ nghiêm trọng.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai
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đoạn đầu ở nam, nữ giới

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn sớm ở
Nam Nữ (cach-tri-sui-mao-ga), vùng hậu
môn, vùng nhạy cảm và người bệnh có
thể cảm thấy những biểu hiện của bệnh
như tạo ra những nốt sần nhỏ nổi li ti tại
một số vị trí như lưỡi, khoang miệng, má
cũng như môi. tuy vậy rất nhiều người
thường bỏ thông qua những triệu chứng
này bởi nó rất giống hiện trạng của
nhiệt miệng hay viêm nhiễm amidan
phải bệnh càng ngày càng tiếp diễn
nghiêm trọng. Sùi mào gà ở miệng khác
hoàn toàn với nhiệt miệng vì nốt nhiệt
thường có vết đỏ xung quanh miệng.

Các nốt sùi mào gà giai đoạn sớm có
khả năng tạo thành tại mắt nếu vi
khuẩn HPV tấn công ở khu vực này

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn sớm tại
miệng
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Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn sớm ở
tay

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu xuất
hiện ở bàn tay

Xem thêm thông tin liên quan đến 15 Bị
nhiễm HPV có quan hệ được không
2023:

1. https://suimaoga.webflow.io/posts/c
ach-chua-triet-de-benh-sui-mao-ga-
khong-tai-lai

2. https://suimaoga.webflow.io/posts/c
hua-sui-mao-ga-bang-dan-gian-tai-
nha-don-gian

3. https://dmec.moh.gov.vn/document
s/10182/24641303/upload_000160
35_1640070774874.pdf

4. https://dms.gov.vn/documents/201
82/0/02170624052022_cach-tri-
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benh-sui-mao-ga.pdf

5. https://soyte.thaibinh.gov.vn/uploa
d/80613/20221101/tai-
kieu_eaf25.pdf

6. http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn
/uploads/App_File/Applicant/301466
209/2022/09/10/19-cach-tri-sui-mao-
ga.pdf

7. https://easup.daklak.gov.vn/docum
ents/2449016/0/16-cach-chua-benh-
sui-mao-ga.html

8. https://easup.daklak.gov.vn/docum
ents/3186091/0/10-cach-chua-sui-
mao-ga.html

9. https://kcn.binhduong.gov.vn/hetho
ngvanban/Lists/HoiDapCongDan/Att
achments/2497/36826cach-tri-sui-
nao-ga.htm

10. https://kcb.vn/upload/1003552/202
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21104/quan-ly-kham-chua-
benh_a589b6932d.pdf

11. https://quangbinh.gov.vn/3cms/uplo
ad/qbportal/File/tri-sui.pdf

12. https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/
upload/soyte/File/cach.pdf

13. https://easup.daklak.gov.vn/docum
ents/2449016/0/18-cach-tri-sui-mao-
ga-tai-nha.html

14. https://hdnd.tayninh.gov.vn/Lists/H
opThuCuTri/Attachments/22/373sui.
htm

15. https://syt.daknong.gov.vn/upload/
105118/20221120/syt-dak-nong-
khuyen-cao_56f5d.pdf

Sùi mào gà (cach-tri-benh-sui-mao-ga)
có thể dẫn đến dị dạng bộ phận sinh
dục nam, tắc miệng sáo, tắc ống dẫn
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trứng, ung thư cổ tử cung cũng như ảnh
hưởng đến sức khoẻ dục tình của cả
nam giới và nữ. những nghiên cứu đã chỉ
ra rằng, sự tạo ra của virút HPV trong
máu sẽ gây suy giảm khả năng hoạt
động của tinh trùng có liên quan với vô
sinh nam. nếu tinh trùng nhiễm HPV kết
hợp với trứng thì nguy cơ sảy thai cũng
sẽ tăng theo.
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