
Mụn sinh dục ở vùng kín nữ nguy hiểm không, cách 
khắc phục 

Mụn sinh dục ở vùng kín không hiếm gặp ở cả 2 giới trong độ tuổi sinh sản, chuyện yêu mạnh. Đây là bệnh 
lý nguy hiểm không chỉ gây nên đau đớn rất khó chịu cho người bệnh mà còn gây gây trở ngại lúc gần gũi 
bạn yêu, làm hậu quả đến đời sống vợ chồng, tai hại cho tình huống sức khỏe. Vậy mụn sinh dục ở vùng 
kín nữ là bị gì, có nguy hiểm gì không tham khảo thêm trong bài viết sau đây.  

Tại sao bị mụn rộp sinh dục ở vùng kín nữ  

  

Mụn sinh dục hay mụn rộp sinh dục là bệnh lý xã hội hiểm nguy hiện nay. Mụn sinh dục ở vùng kín nữ chủ 
yếu do vi rút Herpes Simplex virút (HSV) dẫn tới phải có tính chất lây nhiễm tương tự như một số bệnh lây 
truyền xã hội khác. Mụn rộp sinh dục tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, có thể gây tác hại nặng nề nếu như không 
trị liệu ngay lập tức.  

Có nhiều nguyên do gây ra bệnh mụn sinh dục ở vùng kín nữ:  

✔ Chuyện chăn gối không an toàn với đối tượng mắc bệnh là nguyên do trực tiếp gây ra sự lây nhiễm của 

mụn rộp sinh dục. Chuyện yêu qua từ đường âm đạo, hậu môn hay miệng (oral sex) đều có khả năng 
bị mụn rộp sinh dục.  

✔ Do sử dụng chung bơm kim tiêm hay tiếp nhận truyền máu từ bệnh nhân mụn rộp sinh dục.  

✔ Virút gây mụn rộp sinh dục có trong dịch mủ, máu của người mắc bệnh bắt buộc khi tiếp xúc gần với vết 

thương của người bệnh và vết hở trên niêm mạc da của bản thân mình cũng có khả năng bị lây nhiễm 
bệnh.  

✔ Mụn rộp sinh dục có thể truyền nhiễm từ mẹ sang con nếu nữ giới bị mắc mụn rộp sinh dục trong giai 
đoạn có thai. Trẻ sinh ra qua con đường âm đạo dễ mắc mắc vi rút HSV thông qua nước ối hay dịch mủ 
có trong âm đạo. Một số trẻ được sinh mổ an toàn tuy nhiên do tiếp xúc trực tiếp với mẹ trong quy trình 
bú sữa cũng là tác nhân khiến cho trẻ mắc bị HSV.  
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✔ Xài chung vật dụng cá nhân như quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, bồn tắm ... Với người bị bệnh 
mụn rộp sinh dục cũng có nguy cơ bị truyền nhiễm bệnh.  

Những biểu hiện phát hiện mụn sinh dục ở vùng kín 
nữ  

  

Mụn rộp sinh dục ở vùng kín nữ giới có thể nhận biết thông qua biểu hiện mụn rộp tại vùng sinh dục kín 
của bệnh nhân kèm theo các biểu hiện như tiểu buốt, cơ thể mệt mỏi, sốt nhẹ nhàng, đau đầu buồn nôn, 
đau rát vùng kín, đau mỏi xương khớp, vùng kín sưng đỏ cũng như đau khi chuyện yêu.  

Có khoảng 10% virus HSV trong cơ thể không triệu chứng thành bệnh, khi gặp điều kiện thuận lợi như hệ 
miễn dịch yếu, cơ thể suy nhược, ốm yếu, chuyện chăn gối thô bạo, quan hệ với tần suất cao, thực hiện 
phẫu thuật... Thì những vi rút này mới phát bệnh ra ngoài.  

☛ Bệnh nhân có biểu hiện bỏng rát, ngứa ngáy tương đối khó chịu ở tại vùng da, niêm mạc vi rút tiến công. 

☛ Xuất hiện mụn nước, vùng da xung quanh nổi mụn đỏ bên trong có nhân trắng chứa mủ.  

☛ Mụn rộp sinh dục ở vùng kín phái nữ tập trung ở âm hộ, âm đạo, môi lớn, môi bé, ở vùng hậu môn, 

mông,..  

☛ Các mụn sinh dục mọc gần nhau tạo ra cụm dễ vở gây ra một số vết loét, người bệnh có cảm giác đau 

nhức, ngứa ngáy cũng như rất khó chịu như bị bỏng.  

☛ Mụn rộp sinh dục ở vùng kín nữ xuất hiện trong khoảng 1-2 tuần sau đó bắt đầu đóng vảy và khô lại, 

không để lại biểu hiện của bệnh tuy nhiên thực ra virus HSV đã ẩn giấu vào trong cơ thể theo dây thần 
kinh cột sống trong một thời gian, sau khoảng vài tháng lúc có yếu tố thuận lợi bệnh sẽ tái phát trở lại.  

☛ Lúc bệnh quay trở lại, người bệnh sẽ có triệu chứng sốt cao, nhức đầu, cơ thể đau nhức mệt mỏi, phát 

hiện hạch bạch huyết, kém ăn.  

☛ Dịch tiết âm đạo ra nhiều bất bình thường.  



☛ Đau khi chuyện yêu, không đạt khoái cảm.  

☛ Tiểu buốt, tiểu khó, tiểu chảy máu hoặc kèm mủ.  

Bạn có thể muốn biết:  

Tình trạng mụn ở dương vật là bị gì, cách chữa tốt nhất  

Chia sẻ nổi mụn ở bộ phận sinh dục nữ có nguy hiểm không  

Mụn sinh dục ở vùng kín nữ giới có nguy hiểm gì 
không?  

  

Mụn sinh dục ở vùng kín nữ giới có khả năng truyền nhiễm khá nhanh, nguy cơ truyền nhiễm bệnh khó có 
khả năng kiểm soát được. Khi bị mắc bệnh, nếu như không trị liền và hiệu quả, bệnh nhân sẽ phải đối mặt 
với hậu quả hiểm nguy như:  

► Dẫn đến viêm nhiễm đường sinh dục: Mụn rộp sinh dục ở vùng kín phái nữ gây nên các vết lở loét, 
tổn thương tạo thời cơ cho những mẫu vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng phát triển và dẫn đến bệnh.  

► Tăng khả năng gây ra vô sinh: trường hợp tổn thương và viêm tại bộ phận sinh dục sẽ gây nên sự 

mất cân bằng tự nhiên trong âm đạo, khiến cho tinh trùng chẳng thể sống sót khi bơi vào để thụ tinh, điều 
này càng tăng khả năng gây nên vô sinh ở phụ nữ.  

► Tác động đến những bộ phận khác: Mụn rộp sinh dục tại vùng kín nữ giới nếu như không thể nào trị 

mau chóng cũng như hiệu nghiệm sẽ lây lan ra các bộ phận xung vòng vèo như tử cung, âm đạo, buồng 
trứng... Thậm chí để lại di chứng viêm nhiễm màng não, chấn thương cột sống, hậu quả tới xương khớp,...  
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► Suy giảm chất lượng đời sống tình dục:: Mụn rộp sinh dục tại vùng kín phái đẹp dẫn đến cảm giác 

đau rát khi quan hệ làm cho bạn gái cảm thấy lo sợ, ngại quan hệ, lãnh cảm không muốn gần gũi bạn đời, 
làm hậu quả đến tình cảm vợ chồng.  

Mụn rộp sinh dục ở vùng kín nữ là bệnh lý nguy hiểm dẫn đến hậu quả phức tạp tới tâm sinh lý, tình huống 
sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của bạn gái. Bởi vậy, lúc thấy có dấu hiệu khác lạ tại vùng kín, các 
chị em nên tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa đáng tin cậy để thăm khám và điều trị.  

Cách thức chữa trị mụn rộp sinh dục cho nữ giới dứt 
điểm không tái phát  
Mụn sinh dục vùng kín nữ giới là nhóm bệnh có nguy cơ lan truyền cao với tốc độ rất nhanh. Hiện tại có 
rất nhiều biện pháp chữa trị mụn rộp sinh dục ở nữ. Tuy vậy, buộc phải dựa trên tình trạng bệnh cụ thể, 
mức độ bệnh nặng hoặc nhẹ mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ dẫn ra giải pháp trị thích hợp với từng đối 
tượng người mắc bệnh.  

Cho nên, cách hiệu quả nhất để chữa trị mụn sinh dục ở vùng kín nữ là ngay lập tức tới khám bệnh tại 
các cơ sở uy tín để được chữa hiệu quả hơn.  

Bên cạnh việc tuân thủ đúng theo phác đồ chữa sùi mào gà của bác sĩ chuyên khoa, thì bạn cũng buộc 
phải cẩn trọng một số nguyên tắc bên dưới. Từ đấy giúp bạn hạn chế thấp nhất những nguy cơ tái phát 
của bệnh:  

- Giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ. Cơ bản nhất là trước và sau lúc chuyện chăn gối. Bạn nên 
dùng BCS khi quan hệ ngăn chặn lan truyền cho bạn giường.  

- Hiệu quả nhất nên kiêng quan hệ để tập trung vào quá trình chữa trị bệnh. Để giảm thiểu trường hợp 
bệnh nặng hơn.  

- Nâng cao sức đề kháng cho cơ thể bằng phương thức bổ sung không ít dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn 
cũng như rèn luyện thể dục thể dục đều đặn...  

- Khám bệnh phụ khoa định kỳ 6 tháng/ lần.  

Hy vọng rằng những kiến thức về mụn sinh dục ở vùng kín nữ là gì có khả năng cung cấp không ít 

thông tin ích lợi cho chị em phụ nữ lúc chẳng may gặp phải trường hợp này.  
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