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Mụn cóc sinh dục là gì? 
Mụn cóc sinh dục, hay Vi-rút U Nhú Ở Người (HPV), là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục do các chủng 
vi-rút u nhú ở người gây ra. Bệnh lây lan qua quan hệ tình dục không an toàn. Các triệu chứng bao gồm các nốt mụn nhỏ 
trên bộ phận sinh dục có thể gây đau, khó chịu và ngứa. 
Việc điều trị giúp loại bỏ các triệu chứng và ngăn chúng tái phát, nhưng không thể chữa khỏi vi-rút này. Tuy nhiên, hầu hết 
mọi người có thể loại bỏ HPV khỏi cơ thể của họ trong khoảng hai năm. 
Một số chủng vi-rút có thể gây ra những thay đổi tế bào ở cổ tử cung, cuối cùng dẫn đến ung thư cổ tử cung. Đó là lý do tại sao 
phụ nữ nhiễm HPV cần xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung (pap smear) thường xuyên và theo dõi liên tục.
Mặc dù vắc-xin HPV giúp ngăn ngừa 90% các trường hợp mắc bệnh mụn cóc sinh dục, nhưng nó không hiệu quả nếu quý vị 
đã nhiễm vi-rút. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ nói chuyện với quý vị về các lựa chọn điều trị. Có một loạt các phương pháp điều trị, bao gồm cream, nitơ lỏng 
(phương pháp áp lạnh) và điều trị phẫu thuật. Bác sĩ có thể giúp quý vị quyết định phương pháp điều trị phù hợp nhất. 
Không điều trị cũng là một lựa chọn, vì các triệu chứng có thể tự biến mất.
Bác sĩ cũng sẽ:

• Sắp xếp tiến hành xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung (pap smear) nếu cần thiết
• Xét nghiệm tìm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác
• Cho quý vị lời khuyên về việc cho những người phối ngẫu của quý vị biết
• Cung cấp cho quý vị các cách thức phòng ngừa
• Sắp xếp một cuộc tái khám tiếp theo

Quý vị có thể yêu cầu được giới thiệu đến một phòng khám sức khỏe tình dục nếu cảm thấy lo lắng, hoặc nếu quý vị muốn 
được một chuyên gia kiểm soát bệnh cho mình.
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 sẽ gặp quý vị trong một cuộc hẹn tái khám để kiểm tra tiến trình điều trị của quý vị. Nếu phương pháp điều trị của 
quý vị không hiệu quả hoặc nếu quý vị không thể chịu được, quý vị có thể cần thử cách điều trị khác. 
Theo dõi cho đến khi không có các triệu chứng rõ ràng có thể làm giảm cơ hội tái phát của các triệu chứng.
Quý vị cũng sẽ được cung cấp kết quả của bất kỳ xét nghiệm nào khác, bao gồm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung và xét 
nghiệm tìm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác.
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Có bất kỳ nguyên nhân nào khác cho các triệu 
chứng của tôi không? 
Tôi có nên xét nghiệm tìm các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục khác không?
Tôi cần phương pháp điều trị nào?
Mất bao lâu để khỏi bệnh?

Tôi có bị lây không? 
Người phối ngẫu của tôi có nên 
được kiểm tra không?
Khi nào tôi có thể quan hệ tình dục 
trở lại?
Liệu mụn cóc sinh dục của tôi có tái 
phát không?

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

Các tờ thông tin thuộc Danh Mục Tài Nguyên 
Y Tế (Health Resource Directory) được sự 
chuẩn y của Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc 
Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản Tây Nam Sydney 
(South Western Sydney PHN’s Community 
Advisory Committee) và của các bác sĩ gia 
đình tại địa phương
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Tôi có thể làm gì?
Thực hành tình dục an toàn và hỏi bác sĩ của quý vị về những gì là an toàn cho đến khi các triệu chứng của quý vị đã được 
điều trị. Đảm bảo tuân theo mọi hướng dẫn về điều trị và chăm sóc sau điều trị.
Theo dõi với bác sĩ gia đình của quý vị để kiểm tra tiến trình của bất kỳ điều trị nào. Nếu quý vị bị tái phát, hãy đến gặp bác 
sĩ để được điều trị thêm. 
Lên lịch làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung nếu quý vị chưa làm và ghi lại ngày cho các xét nghiệm này trong tương lai. 
Cảm thấy lo lắng là điều bình thường, nhưng hãy cố đừng lo lắng quá. Điều trị sẽ loại bỏ các triệu chứng của bệnh và cuối 
cùng thì hầu hết những người bị mụn cóc sinh dục có thể loại bỏ vi-rút này. 

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 tư. Phòng khám cũng cung cấp thuốc nếu 
quý vị đang, hoặc có thể có nguy cơ nhiễm HIV. Thuốc này, được gọi là PEP, có thể ngăn ngừa HIV nếu được dùng trong 72 
giờ sau khi có khả năng bị phơi nhiễm. 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 về bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) 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 tìm hiểu thêm về mụn cóc sinh dục, các tài liệu sau có thể giúp ích:

• STIPU - tờ thông tin về bệnh mụn cóc sinh dục: stipu.nsw.gov.au
• Những Bản Dịch Y Tế — bao gồm các tài liệu đa ngôn ngữ: healthtranslations.vic.gov.au 

https://stipu.nsw.gov.au/wp-content/uploads/Genital-Warts.pdf
https://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Genital_warts_&_HPV

