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26 Bệnh nam khoa ở nam giới phổ biến thường gặp
hiện nay và cách phòng tránh
August 20, 2021

Bệnh nam kh oa là những căn bệnh liên quan đến đường sinh dục chỉ gặp ở nam giới. Những căn bệnh này
không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà còn có nguy cơ dẫn đến vô sinh, hiếm muộn, ung thư... Dưới đây là
những nguyên nhân chính mắc bệnh nam khoa, dấu hiệu và cách điều trị ở nam giới bạn cần biết để có phương
pháp phòng tránh thích hợp.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH NAM KHOA?
Bệnh nam khoa được hiểu là những bệnh lý xảy ra ở nam giới với can dự tới sức khỏe sinh sản và chức năng
sinh lý của cánh mày râu. Nam giới lúc mắc bệnh nam khoa mà không được phát hiện và điều trị sớm sẽ gây ra
các tác động tiêu cực. Sức khỏe sút giảm, đời sống tình dục bị tác động. Một số bệnh lý với thể làm giảm chất
lượng và số lượng tinh trùng. Dẫn đến nguy cơ vô sinh thi thoảng muộn. Thậm chí các bệnh lý nghiêm trọng
như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn… mang thể cướp đi tính mệnh người bệnh. Vậy nguồn gốc chính
mắc bệnh nam khoa là gì?
Theo chia sẻ của những bác sĩ thuộc phòng khám đa khoa thành đô bắc ninh cho biết. có đa dạng cỗi nguồn
khác nhau khiến cho một người đàn ông bị mắc bệnh nam khoa. Tuy nhiên nhiều nhất, nguyên nhân chính mắc
bệnh nam khoa có thể nhắc tới là:

Do vệ sinh kém
Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các bệnh viêm nhiễm nam khoa. Chẳng hạn như viêm quy đầu, viêm niệu
đạo, viêm tuyến phố tiết niệu…. Khi bạn vệ sinh thân thể nhất là bộ phận sinh dục không sạch sẽ, vi khuẩn sẽ với
môi trường thuận lợi để lớn mạnh. Việc vi khuẩn có hại tăng trưởng quá mức sẽ dẫn tới hiện trạng viêm nhiễm.
Nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. Thậm chí có thể gây hoại tử, đề
nghị cắt bỏ.

Do quan hệ tình dục không an toàn
Quan hệ tình dục không an toàn, không tdùng giải pháp bảo vệ. Đặc biệt là lúc quan hệ có các đối tượng đang bị
bệnh, bao gồm quan hệ bằng mồm, tuyến đường hậu môn hay âm đạo. Đây là nguyên do chính làm cho cánh
mày râu mắc bệnh nam khoa.
Nhiều là các bệnh viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục. Nghiêm trọng hơn là các bệnh lý xã hội như lậu, giang mai,
sùi mào gà, hiv/aids… các bệnh lý này ví như không được điều trị sớm hoàn toàn có thể cướp đi tính mệnh của
cánh mày râu.

Do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh
Một số thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh cũng là nguyên nhân chính mắc bệnh nam khoa. Chẳng hạn như:
Thủ dâm quá độ, quan hệ có tần suất dày đặc dẫn đến xuất tinh sớm.
Thường xuyên căng thẳng lo âu, ăn uống không đủ chất… có thể dẫn tới rối loạn cương dương.
Mặc đồ lót quá chật, đặt laptop lên đùi khi làm cho việc… có thể khiến suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng.
Lạm dụng rượu bia và những chất kích thích, những chất gây nghiện khiến suy giảm chức năng sinh lý, yếu sinh lý,
liệt dương...

Do bẩm sinh
Một số bệnh lý bẩm sinh cũng là xuất xứ chính mắc bệnh nam khoa. Các bệnh lý bẩm sinh chính yếu như hẹp,
dài bao quy đầu, dịch hoàn ẩn, lạc niệu đạo…. Các bệnh lý này thường xảy ra lúc còn nhỏ. Không những thế
không được phát hiện và điều trị sớm nên gây các tác động đến khi trưởng thành.
Đây là một vài nguyên do chính mắc bệnh nam khoa mà cánh mày râu cần nắm được. Hiểu được rõ những
nguyên nhân này sẽ giúp cho bạn chủ động phòng hạn chế và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh được rẻ hơn.

CÁC BỆNH NAM KHOA THƯỜNG GẶP PHỔ BIẾN HIỆN NAY
1. Hẹp bao quy đầu
Là hiện trạng bao quy đầu quá hẹp, làm cho thắt chặt lấy quy đầu và không thể tuột xuống được ngay cả lúc ở
trạng thái cương cứng. Khi bị hẹp bao quy đầu sẽ gây khó khăn cho nam giới trong việc lộn bao quy đầu và rất
dễ dẫn đến viêm nhiễm.

2. Dài bao quy đầu
Là hiện tượng da bao quy đầu trùm kín phần đầu dương vật khiến quy đầu chẳng thể lộ ra ngoài. Gây khó khăn
cho nam giới trong quá trình tiểu luôn tiện, vệ sinh, quan hệ tình dục,…

3. Viêm bao quy đầu
Nguyên nhân do chủ yếu do biến chứng của bệnh lý dài/ hẹp bao quy đầu không được xử lý kịp thời. Vệ sinh cơ
quan sinh dục không sạch sẽ, quan hệ tình dục không lành mạnh. Khiến cho vi khuẩn có hại thâm nhập và gây
viêm nhiễm. Dấu hiệu thường gặp khi bị bệnh ấy là phần quy đầu bị sưng rái cá đỏ, nổi mụn nhỏ. Gây cảm giác
ngứa ngáy, đau rát khi tiểu nhân thể.

4. Viêm tuyến tiền liệt
Tuyến tiền liệt cáng đáng vai trò cung cấp và nuôi dưỡng tinh lực. Lúc bị tác nhân có hại tiến công gây viêm
nhiễm. Bệnh lớn mạnh qua hai giai đoạn cấp tính và mãn tính.
Thể hiện của bệnh viêm tuyến tiền liệt gồm tiểu buốt tiểu rắt, đau buốt khi xuất tinh, xuất tinh ra máu, đau
vùng bìu bẹn, xương mu…nếu không được chữa trị kịp thời sẽ tác động đến niệu đạo, giảm chức năng sinh lý,
doạ dọa tới khả năng sinh sản.

5. Tăng sinh tuyến tiền liệt
Đây là bệnh lý khá nhiều ở những nam giới trong độ tuổi trung niên hoặc người già. Là hiện tượng vững mạnh
quá mức không kiểm soát được của tuyến tiền liệt.
Các triệu chứng của bệnh như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó…liên tục buồn đi vệ sinh nhưng khi tiểu phải rặn,
chiếc tiểu mảnh… gây không ít phiền phức trong sinh hoạt hàng ngày cho nam giới.

6. U nang tuyến tiền liệt
U nang tuyến tiền liệt là hiện trạng những tế bào trong tuyến tiền liệt dày lên. Lâu ngày dẫn tới trở thành khối
u. Các triệu chứng tiêu biểu giúp nhận mặt bệnh như tiểu đau buốt, tiểu khó, tiểu rộng rãi lần về đêm…kéo dài sẽ
gây tác động nguy hiểm tới sức khỏe cũng như khả năng sinh sản.

7. Phì đại tuyến tiền liệt
Bệnh này thường gặp ở các nam giới luống tuổi và người cao tuổi. Bệnh gây ra hiện tượng tiểu buốt, tiểu rắt,
tiểu khó,... Gây ra hệ lụy nguy hiểm về sức khỏe, chất lượng cuộc sống bị suy giảm.

8. Bệnh về tinh hoàn
Tinh hoàn là cơ quan đặc biệt quan trọng trong hệ thống sinh dục của nam giới. Đây là nơi cung cấp tinh trùng,
hooc-mon nam quyết định bản lĩnh phái mạnh. Những bệnh lý về tinh hoàn có thể nói tới đó là:
Viêm tinh hoàn
Viêm mào tinh hoàn
Đau tinh hoàn
Giãn tĩnh mạch thừng tinh
Xoắn tinh hoàn
Teo dịch hoàn
Ung thư dịch hoàn,…

Triệu chứng của các bệnh lý về dịch hoàn đều với 1 số điểm chung như: một hoặc hai bên dịch hoàn đau nhức,
sưng lớn, sốt cao, đau vùng bẹn, đùi, xuất tinh ra máu,…

9. Rối loạn cương dương
Là tình trạng nam giới không khiến cho chủ được khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”. Lúc quan hệ thì khó
cương cứng nhưng thông thường thì có thể cương cứng được.
Nguyên nhân có thể do tâm lý hoặc bệnh lý. Nếu không chữa trị sớm sẽ khiến cho giảm chất lượng “cuộc yêu”.
Tác động đến hạnh phúc gia đình.

10. Yếu sinh lý
Là hiện tượng suy giảm thèm muốn và chức năng sinh dục ở nam giới. Lúc bị bệnh nam giới thường ít với nhu
cầu về “chuyện ấy”. Hoặc dương vật khó cương cứng khi thèm muốn. Nếu như cương cứng được cũng chỉ duy trì
chỉ cần trong thời gian ngắn.
Lúc đời sống sinh hoạt vợ chồng không được hòa hợp. Sẽ là nguyên nhân sâu xa dẫn tới tan vỡ nhiều cuộc hôn
nhân.

11. Liệt dương
Liệt dương là trạng thái dương vật chẳng thể cương cứng, mềm ngay cả khi mang sự kích thích tình dục.
Nguyên nhân có thể do tuổi tác, thủ dâm quá độ, mắc bệnh lý về tim mạch, áp huyết, tiểu đường…liệt dương là
trình bày nặng nhất của chứng rối loàn chức năng sinh lý. Lâu ngày sẽ dẫn tới lãnh cảm có chuyện tình dục.
Tác động xấu tới hạnh phúc cũng như thiên chức làm cho cha của các quý ông.

12. Xuất tinh sớm
Xuất tinh sớm là tình trạng nam giới rơi vào cảnh “chưa tới chợ đã hết tiền”. Tức thị lúc quan hệ tình dục nam
giới không kiểm soát được khả năng xuất tinh của mình. Xuất tinh sớm là 1 trong những bệnh nam khoa thường
gặp. Đây cũng là nỗi sợ hãi của hầu hết nam giới lúc mắc phải.
Nguyên nhân là do bệnh lý dài hoặc hẹp bao quy đầu gây ra. Nếu như kéo dài sẽ không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý
của nam giới. Mà còn làm đời sống vợ chồng không được viên mãn.

13. Bệnh xã hội lây qua đường tình dục
Nam giới là đối tượng rất dễ các bệnh xã hội do thói qyen quan hệ khoáng đạt mà không có giải pháp ngừa. Các
bệnh xã hội thường gặp nhất là: lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục, sùi mào gà, hiv,…
Triệu chứng của những bệnh xã hội này là: nổi những mẩn đỏ hoặc mụn nước gây ngứa ngáy, khó chịu. Những
mụn này đổ vỡ ra chảy máu hoặc mủ, tiểu rắt, tiểu buốt, sốt cao, mỏi mệt,… vì là các căn bệnh có tốc độ lây lan
chóng mặt nên nam giới cần cực kỳ phòng ngừa.

PHÒNG KHÁM THÀNH ĐÔ - ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA BỆNH NAM KHOA
TIN CẬY
Khi với dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh nam khoa việc đến gặp bác sĩ kiểm tra là bước vô cùng thiết yếu. Việc chọn
lọc được đúng địa chỉ khám bệnh nam khoa đáng tin cậy ở Bắc Ninh là nhân tố quyết định một nửa sự thành
công của ca chữa trị.
Phòng khám đa khoa thành đô bắc ninh được bộ y tế cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh
nam khoa. Tập hợp được tất cả các mục tiêu của 1 phòng khám đạt chất lượng quốc tế có những điểm hay như:

Hạ tầng khang trang
Có những phòng chức năng như phòng cấp cứu, phòng xét nghiệm, phòng thủ thuật, khu nghỉ dưỡng…giúp giai
đoạn chẩn đoán bệnh được xác thực, giảm thiểu điều trị sai bệnh.

Lực lượng bác sĩ giỏi
Những bác sĩ đều là các chuyên gia hàng đầu thông đạt sâu về khám chữa bệnh nam khoa. Dày dặn kinh nghiệm
thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo tăng kỹ năng nghề nghiệp. Có khả năng chẩn đoán lâm sàng
chuẩn xác, nắm vững được cách vận hành máy móc đồ vật tiên tiến vào chữa trị bệnh nam khoa.

Mức giá hợp lý, phải chăng
Từng hạng mục khám chữa bệnh nam khoa được phòng khám niêm yết công khai, sáng tỏ. Từng khoản thu
mang hóa đơn rõ ràng, thực hành đúng theo quy định. Bác sĩ sẽ trao đổi trực tiếp với bệnh nhân. không xảy ra
hiện trạng “nhận phong bì” hay “phí phát sinh” quá cao.
Gói khám nam khoa bao gồm các xét nghiệm giúp xác định chính xác bệnh. Khi đăng ký nhận mã khám online
sẽ được vận dụng chính sách khuyến mãi hấp dẫn.

Tư vấn miễn phí
Tổng đài trả lời bệnh nam khoa 0865.776.663 hoạt động liên tiếp 24/7 hoàn toàn miễn phí. Giúp nam giới giải
quyết mọi rối rắm liên quan đến bệnh nam khoa. Bằng chuyên môn nghiệp vụ cùng sự nhiệt thành, nồng nhiệt.
Đội ngũ tư vấn viên sẽ đưa ra những lời khuyên phải chăng nhất.

Thông báo bảo mật
Rất nhiều thông báo, giấy má bệnh án của người bệnh sẽ được bảo mật tuyệt đối. không để bị lộ ra ngoài hay
tiêu dùng với mục đích xấu.

Nhà cung cấp y tế chuyên nghiệp
Giấy tờ hành chính được thực hành thuần tuý, nhanh chóng. Thời gian khiến cho việc linh động trong khoảng
8h – 20h không có ngày nghỉ tạo điều kiện thuận tiện cho nam giới mang thể sắp đặt thời kì tới khám chữa. Rất
phù hợp với các nam giới mang đặc thù công tác bận rộn.

Cách chữa bệnh nam khoa tân tiến nhất
Đặc thù, cách chữa bệnh nam khoa hiện đại được phòng khám đưa vào vận dụng như:
Cách thức phân loại alpha chữa bệnh tuyến tiền liệt.
Hệ thống điều trị quang đãng học crs chữa bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục.
Sáu bước liệu pháp sinh sản chữa bệnh vô sinh nam.
Điều khiển dây thần kinh dương vật chữa xuất tinh sớm.
Phương pháp tam độ tam đoạn chữa rối loạn chức năng sinh dục.
Kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến chữa dài/hẹp bao quy đầu.

Phòng khám thành đô bắc ninh là 1 địa chỉ uy tín, tin cậy mà nam giới có thể an tâm chọn lựa để chữa bệnh nam
khoa. Không chỉ chú trọng phát treiẻn về chất lượng khám chữa. Phòng khám còn không giới hạn đổi mới
nhằm phân phối cho người bệnh những nhà dịch vụ y tế tốt nahát. Đem đến sự chấp thuận, thoả thích nhất cho
người bệnh trong suốt thời kỳ khám chữa bệnh tại đây.
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