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Bệnh mụn giộp là gì? 
Mụn giộp (éc-pét) là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục 
phổ biến do vi-rút herpes simplex gây ra. Cứ 8 người thì có một người bị 
mụn giộp. Các triệu chứng bao gồm đau và lở loét bộ phận sinh dục tái phát. 
Mặc dù không có cách chữa khỏi bệnh mụn giộp, nhưng việc điều trị sẽ giúp 
kiểm soát các triệu chứng. Sự nhiễm trùng lây lan qua quan hệ tình dục 
không an toàn. Nó cũng có thể được truyền từ mẹ sang con trong quá trình 
mang thai và chuyển dạ.
Nếu quý vị bị mụn giộp, điều quan trọng là phải được điều trị và tìm hiểu 
thêm về tình trạng của quý vị. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ có thể cung cấp cho quý vị thông tin về:

• Phương pháp điều trị cho quý vị, bao gồm cả liệu pháp kháng vi-rút 
– điều trị giúp giảm các triệu chứng nhưng không ‘chữa khỏi’ bệnh 
mụn giộp

• Xét nghiệm tìm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác
• Cho người phối ngẫu (hoặc bạn tình) biết
• Những cách thức để có tình dục an toàn
• Phòng ngừa và kiểm soát sinh sản
• Các nguồn hỗ trợ và giúp đỡ
• Điều trị các vấn đề liên quan như bệnh viêm vùng chậu
• Giới thiệu đến một tư vấn viên tâm lý hoặc chuyên khoa nếu cần thiết

Bác sĩ có thể đề nghị chuyển tiếp nếu các triệu chứng của quý vị lan 
rộng hoặc nếu quý vị:

• Không chắc chắn về chẩn đoán của mình
• Có thai
• Có bệnh tiểu đường
• Dương tính với HIV

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ có thể gặp lại quý vị sau một tuần để theo dõi tình trạng của quý vị và kiểm 
tra đáp ứng của quý vị với điều trị.

Bác sĩ cũng có thể hoàn tất bất kỳ xét nghiệm nào chưa được thực hiện trong lần 
khám đầu tiên của quý vị. Quý vị sẽ được hỗ trợ và tư vấn nhiều hơn để kiểm soát 
các triệu chứng và các đợt bùng phát.

Nếu quý vị vẫn còn các triệu chứng sau đợt bệnh đầu tiên, bác sĩ sẽ cho quý vị biết 
về các liệu pháp. Có các lựa chọn khác nhau dựa trên tần suất xuất hiện các triệu 
chứng của quý vị và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Bác sĩ cũng có thể giới thiệu quý vị đến một phòng khám sức khỏe 
tình dục nếu:

• Quý vị có các triệu chứng mụn giộp nhưng xét nghiệm của quý vị lại 
âm tính

• Tình trạng bệnh của quý vị phức tạp
• Quý vị đang bị ức chế miễn dịch
• Quý vị muốn được tư vấn tâm lý hoặc hỗ trợ thêm
• Quý vị có một bệnh viêm nhiễm
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Bệnh mụn giộp

    Tôi cần dùng thuốc gì?

     Tôi cần dùng thuốc 
trong bao lâu?

     Làm thế nào tôi có thể 
ngăn ngừa bệnh lây 
lan?

     Tôi có nguy cơ bị bất 
kỳ biến chứng nào nữa 
không?

     Gia đình và bạn bè của 
tôi sẽ biết về bệnh của 
tôi chứ?

     Các mối quan hệ của tôi 
sẽ bị ảnh hưởng như 
thế nào?

     Tôi có thể nhận thêm 
trợ giúp và hỗ trợ ở 
đâu?

Tôi nên hỏi bác 
sĩ của mình 
những gì?



Thông tin này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán 
bệnh. Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh 
hoặc thay thế cho việc chăm sóc y tế đang tiếp diễn

Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
(Health Resource Directory) là 
một sáng kiến của Mạng Lưới Y 
Tế Cơ Bản Tây Nam Sydney 
(South Western Sydney PHN)

Tôi nên làm gì?
Điều quan trọng là quý vị phải tuân theo các hướng dẫn điều trị một cách cẩn thận để có thể giảm thiểu các đợt bùng phát. Hãy tìm hiểu 
về tình dục an toàn và hỏi bác sĩ gia đình nếu quý vị cần cho những người phối ngẫu (hoặc bạn tình) trước đây biết về bệnh của quý vị.

Nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị về những việc có thể thực hiện ở nhà để giảm bớt các triệu chứng, chẳng hạn như giảm đau, 
ngâm nước muối, các cách để giảm đi tiểu buốt.

Quý vị thường cảm thấy lo âu hoặc lo lắng khi biết mình bị bệnh mụn giộp. Hãy nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu nếu quý vị muốn được hỗ 
trợ thêm để thích ứng với việc mắc bệnh.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào? 
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool cung cấp việc xét nghiệm và chẩn đoán. Ngoài việc giúp quý vị truy dấu tiếp xúc, các nhân 
viên có thể giúp quý vị kiểm soát và thích ứng với chẩn đoán của quý vị.

Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu hoặc liên lạc trực tiếp với phòng khám. 

• Địa chỉ: Tầng trệt, 13 Elizabeth Street, Liverpool
• Điện thoại: 9827 8022

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? 
Nếu quý vị muốn đọc thêm về bệnh mụn giộp và sức khỏe tình dục, danh sách tài liệu sau có thể giúp ích:

• Health Direct Australia - bệnh mụn giộp sinh dục: healthdirect.gov.au 
• Những Bản Dịch Y Tế - bệnh mụn giộp sinh dục: healthtranslations.vic.gov.au 
• Kế Hoạch Hóa Gia Đình Úc: điện thoại 1300 658 886 hoặc truy cập fpnsw.org.au
• Liên Kết Thông Tin Sức Khỏe Tình Dục NSW:  điện thoại 1800 451 624 hoặc truy cập shil.nsw.gov.au
• NSW Sexual Health Infolink: điện thoại 1800 451 624 hoặc truy cập shil.nsw.gov.au 
• Trung Tâm Sức Khỏe Tình Dục Sydney - công cụ đánh giá trực tuyến: sshc.org.au/amiok
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