Tìm hiểu bệnh sùi mào gà ở nam giới
Thông thường, ngay sau khi tiếp xúc với khuẩn sùi mào gà, những biểu hiện lâm sàng cho thấy người bệnh xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, thể trạng bất ổn và đặc biệt là nổi lên những mụn thịt nhỏ, bám vào
nhau thành từng đám, mọc dải rác trên cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng mắc bệnh là nam hay nữ mà bệnh sùi mào gà lại có những đặc điểm khác nhau. Trong bài viết dưới đây, Phong khám Thái Hà
sẽ đề cập đến bệnh sùi mào gà ở nam giới.

Dấu hiệu nhận biết sùi mào gà ở nam giới
Do có hành vi quan hệ tình dục lăng nhăng, bừa bãi hoặc quan hệ không an toàn, nhiều nam giới đã xấu hổ và tỏ ra ân hận khi bị lây nhiễm sùi mào gà. Cũng chính vì tâm lý này xấu hổ, e ngại này mà không ít trường
hợp khi đến khám chữa tại phòng khám Thái Hà cũng là lúc bệnh đã chuyển sang giai đoạn khó chữa. Và bản thân người bệnh cũng nhận phải nhiều đau đớn, khổ sở.
Để tránh rơi vào tình huống trên, các bạn nam giới cần lưu ý một số dấu hiệu của bệnh sùi mào gà lần lượt như:
- Tự nhiên thấy có những mụn thịt nhỏ, có màu hồng, sờ vào thấy mềm mọc lên ở bộ phận sinh dục và quanh bộ phận sinh dục như: hậu môn, dương vật, quy đầu…cũng có thể mọc ở miệng, mí mắt, bàn tay, kẽ
chân…Thường thường thì sau khi nhiễm vi rút gây bệnh từ 2 đến 9 tháng dấu hiệu này mới xuất hiện.
- Qua một thời gian, các mụn thịt lớn dần, có màu đậm hơn, nhìn giống y như cánh hoa mào gà và nhô lên khỏi bề mặt da khoảng 1 đến 2 mm. Phạm vi xuất hiện cũng rộng hơn. Với triệu chứng này, người bệnh không
hề cảm thấy đau đớn cho đến khi các sùi mào gà bị mủn ra, ẩm ướt, có mùi thối và mưng mủ bên trong các sùi. Sự bào mòn của các sùi khiến người bệnh đi lại khó khăn, đau nhức, khó chịu khi vệ sinh.
Thông tin bệnh sùi mào gà cần tìm hiểu:
- Cách chữa sùi mào gà
- Chi phí chữa sùi mào gà
- Chữa sùi mào gà ở đâu tốt
Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sùi mào gà ở nam giới
Trước hết là vấn đề về sức khỏe, tâm lý: Những tổn thương do bệnh gây nên khiến người bệnh phải sống trong sự chán nản, gò bó, khó chịu. Thêm vào đó là sự kì thị, xa lánh của cộng đồng đối với người mắc bệnh
xã hội trở thành chất xúc tác gây ra một số bệnh lý tự kỉ, tự ti, trầm cảm, rối loạn tâm lý.
Tiếp theo là vấn đề về bệnh lý: Sùi mào gà có thể gây cho nam giới các bệnh viêm nhiễm nguy hiểm như: viêm bao quy đầu, viêm đường niệu đạo, viêm hậu môn… Đặc biệt là gây ung thư dương vật cho nam giới, đe
dọa trực tiếp đến khả năng sinh sản và tính mạng của người bệnh
Cuối cùng là làm nảy sinh nhiều trục trặc, mâu thuẫn trong các mối quan hệ vợ chồng, gia đình. Sùi mà gà làm gián đoạn đời sống tình dục của người bệnh cũng như bạn đời của họ. Đây sẽ là một trong những nguyên
nhân chính dẫn tới tình trạng chán nản, ngoại tình, gia đình ly tán.
Nếu không muốn bị lây nhiễm sùi mào gà
Cách tốt nhất để bạn không bị lây nhiễm sùi mào gà từ người khác đó là:
- Tuyệt đối không dính dáng tới gái bán dâm, không làm tình với nhiều người một lúc, hoặc với người lạ.
- Nên tránh xa hoặc giữa khoảng cách với những nơi nguồn bệnh đang trú ngự như: bệnh viện da liễu, nơi đông người…vì không may va chạm, tiếp xúc trực tiếp với sùi mào gà trên cơ thể người bệnh thì bạn sẽ bị lây
bệnh.
- Cân nhắc kĩ càng khi sống chung với người bị bệnh, đồ dùng sinh hoạt của ai người nấy dùng. Các bác sĩ cho biết, sùng chung đồ dùng sinh hoạt của người bệnh cũng là một con đường lây nhiễm.
- Có thể tiêm vắc xin để phòng bệnh.
Phòng khám Đa khoa Thái Hà là cơ sở y tế chất lượng và uy tín hàng đầu tại Hà Nội về khám chữa các bệnh xã hội. Hãy đến với phòng khám của chúng tôi nếu như bạn có lo lắng bất cứ điều gì về sức khỏe của mình.
Nếu muốn tư vấn cụ thể hơn về bệnh sùi mào gà ở nam giới, bạn có thể gọi đến hotline 0379544317 để được tư vấn miễn phí trước khi bạn có ý định khám xét tại phòng khám. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch khám
online để được hưởng nhiều ưu đãi từ phòng khám.
Địa chỉ phòng khám: 11 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội - Xem thêm: https://g.page/thaihaclinic?gm

