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Bệnh nhiễm trùng dường tiểu ở nam giới: Dấu hiệu
nhận biết và cách chữa trị
August 20, 2021

Bệnh nhiễm trùng đường tiểu hay còn gọi là nhiễm trùng đường tiết niệu là một bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến một phần
của đường tiết niệu. Bệnh này gặp ở cả nam và nữ, thường thì nữ hay bị mắc bệnh này hơn. Tuy nhiên hiện tại bệnh nhiễm trùng
đường tiểu ở nam giới cũng khá phổ biến. Bệnh nhiễm trùng này có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như suy thận, nhiễm
trùng máu… khi không được điều trị sớm và đúng cách. Vậy nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới là gì thì bài viết sau đây sẽ là
những thông tin chi tiết nhất về bệnh.

Nhiễm trùng đường tiểu ở nam và nữ giới là một bệnh nhiễm trùng xảy ra khi có sự xuất hiện của vi khuẩn ở bất kỳ cơ quan nào
thuộc đường tiết niệu như thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Nhưng bàng quang và niệu đạo là 2 bộ phận thường bị
nhiễm trùng nhất.
Nhiễm trùng đường tiết niệu do các vi khuẩn xâm nhập qua niệu đạo. Nếu chúng tiếp tục phát triển và di chuyển qua niệu đạo có
thể gây ra nhiễm trùng bàng quang. Các vi khuẩn từ bàng quang có thể tiếp tục di chuyển lên đường tiết niệu trên (niệu quản và
thận) và gây nhiễm trùng (viêm bể thận).

NGUYÊN NHÂN GÂY LÊN NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở NAM GIỚI
Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vi khuẩn E.Coli, ngoài ra
còn có những vi khuẩn khác như Klebsiella species, Proteus, nấm, liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn cũng gây lên căn bệnh này.
Bên cạnh đó thì còn có những nguyên nhân khác như:
Niệu đạo hẹp, hình dáng không bình thường, gây khó khăn cho quá trình thoát nước tiểu ra ngoài.
Lây qua đường tình dục với những người bị lậu, giang mai,…
Do phì đại tiền liệt tuyến
Dương vật chấn thương do quan hệ tình dục mạnh, thủ dâm, hay mặc quần áo có chất liệu thô ráp, vệ sinh không sạch sẽ
Do viêm nhiễm từ các bộ phận khác như tuyến tiền liệt, bao quy đầu,…đến đường tiết niệu
Kể cả những người bị sỏi đường tiết niệu, ứ trệ nước tiểu, người bị tiểu đường,…cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng được tiết niệu.

DẤU HIỆU BỊ NHIỄM ĐƯỜNG TIỂU Ở NAM GIỚI
Khi mắc bệnh, nam giới thường có những triệu chứng biểu hiện sau:
Thói quen đi tiểu bị thay đổi đột ngột
Đi tiểu nhiều lần, tiểu rắt, tiểu buốt là những dấu hiệu ban đầu ở nam giới khi bị bệnh
Luôn cảm thấy ngứa niệu đạo
Khi cảm thấy ngứa ngáy niệu đạo là bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn
Cảm giác đau rát

Khi nam giới bị viêm đường tiết niệu sẽ luôn có cảm giác đau rát ở vùng hố chậu, bìu, đùi, tầng sinh môn. Thậm chí trước và sau
khi xuất tinh, một số nam giới xuất hiện cảm giác đau rát do vậy mà họ ngại “yêu” hơn.

VÙNG NIỆU ĐẠO BỊ SƯNG ĐỎ
Khi vi khuẩn gây hại bắt đầu kích ứng đường tiết niệu của nam giới sẽ làm cho dương vật thường xuyên bị sưng, tấy đỏ nhất là
miệng sáo. Triệu chứng nhiễm trùng tiết niệu ở nam giới này sẽ khiến lỗ niệu đạo sẽ hẹp dần, gây cản trở quá trình tiểu tiện, mỗi
lần đi tiểu người bệnh thường cảm thấy đau rát.

CHẢY MỦ Ở MIỆNG SÁO
Tình trạng chảy dịch nhầy, chảy mủ vàng hoặc hơi xanh ở miệng sáo là dấu hiệu mà nam giới nào bị nhiễm trùng đường tiểu đều
có thể trải qua. Đặc biệt vào sáng sớm khi các bạn nam vừa ngủ dậy, chất nhầy hoặc dịch mủ chảy ra nhiều hơn. Ngoài ra, một số
bệnh nhân còn xuất hiện tình trạng chảy máu cùng dịch mủ.

BỊ SỐT, NÔN MỬA
Dấu hiệu viêm đường tiết niệu ở nam giới thường cảm thấy chính là cảm giác mệt mỏi kèm nôn mửa và sốt cao khi bệnh chuyển
sang giai đoạn mãn tính.

CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG NƯỚC TIỂU Ở NAM GIỚI
Có nhiều phương pháp để chẩn đoán nhiễm trùng đường nước tiểu. Có thể dùng que thử nước tiểu để test nhanh, que thử này
có thể phát hiện sự hiện diện của protein, bạch cầu, hồng cầu và một số chỉ số hóa sinh khác.
Bên cạnh đó còn có những hình thức xét nghiệm khác để chẩn đoán bệnh:
Cấy nước tiểu
Phân tích nước tiểu
Cấy máu
Siêu âm, chụp X – quang để phát hiện các dị tật bẩm sinh của đường tiết niệu…

CÁCH ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở NAM GIỚI
Có một số cách điều trị nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới: dùng thuốc nam, uống kháng sinh. Tuy nhiên dùng kháng sinh sẽ gây
cảm giác mệt mỏi, khó chịu cho người bệnh mà có thể không khỏi bệnh. Dùng thuốc nam thì khả năng chữa khỏi cũng có, tuy
nhiên thời gian điều trị lâu.
Hiện nay, y học tiên tiến, phát triển, việc điều trị nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới đang được nhiều cơ sở y tế chữa khỏi bằng
hệ thống điều trị quang học CRS.
Hệ thống điều trị quang học CRS sinh ra sóng đa chiều, những sóng này kết hợp tạo thành chùm tia tập trung, có thể thẩm thấu
sâu vào tổ chức viêm nhiễm, khử trùng mạnh, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường chức năng thực bào, đẩy mạnh việc điều tiết
các dịch viêm ra ngoài.
Sóng này còn làm kích hoạt sự hoạt động của các tế bào, phát huy hiệu quả của thuốc, làm mất khả năng kháng thuốc từ đó
tránh được tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, nâng cao hiệu quả điều trị, tăng cường vai trò của hệ miễn dịch trong cơ thể.
Ưu điểm của hệ thống điều trị quang học CRS:
Chẩn đoán chính xác bệnh lý, tránh trường hợp điều trị có nhầm lẫn, sai sót
Thời gian điều trị và hồi phục nhanh
Ít xâm lấn, ít đau, hạn chế tổn thương
Ngăn chặn nguy cơ tái phát

ĐỊA CHỈ CHỮA NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở NAM GIỚI UY TÍN
Ngày nay, y học ngày một phát triển, việc điều trị nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới có rất nhiều cơ sở y tế có thể làm được. Và
ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh, phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh là một địa chỉ tin cậy cho nam giới đến điều trị nhiễm trùng
đường tiểu. Với những ưu điểm vượt trội của mình, phòng khám đang là điểm đến khám và điều trị những bệnh lý nam khoa của
rất nhiều đấng mày râu.
Đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao.
Các bác sĩ ở phòng khám hầu hết đều đã từng công tác ở những bệnh viện nổi tiếng trên cả nước.
Thiết bị y tế sạch sẽ, vô trùng, hệ thống máy móc hiện đại, hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh chính xác, hiệu quả.
Máy móc được phòng khám sử dụng đều được nhập khẩu từ các nước có nền y học phát triển: Mỹ, Canada, Đức,…
Phương pháp điều trị hợp lý, tiên tiến
Điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu ở nam giới, phòng khám cũng sử dụng

Chi phí khám chữa bệnh công khai, rõ ràng, minh bạch
Phòng khám có niêm yết giá của từng phương pháp điều trị trên sảnh, hơn nữa khi bác sĩ chẩn đoán bệnh xong sẽ đưa ra phương
pháp điều trị và nói rõ chi phí của từng phương pháp, do đó không có chuyện phòng khám ép giá hay tăng giá không rõ ràng.
Thông tin bệnh nhân được bảo mật tuyệt đối
Làm việc theo mô hình 1:1:1 tức là 1 bác sĩ : 1 bệnh nhân : 1 y tá nên thông tin bệnh nhân sẽ được bảo mật tối đa.
Được sở Y tế cấp giấy phép hoạt động
Môi trường y tế khang trang, sạch sẽ, rộng rãi
Thời gian mở cửa từ 8:00-20:00 hàng ngày kể cả lễ, tết, phù hợp với những đối tượng bệnh nhân có công việc bận rộn vào ban ngày
Dịch vụ y tế tốt
Phòng khám có lắp đặt tivi, wifi khắp phòng khám, hỗ trợ cho nhu cầu giải trí của bệnh nhân. Giường bệnh nhiều, đủ cho bệnh nhân
đến thăm khám và điều trị, nhân viên y tế niềm nở, nhiệt tình.

Địa chỉ: Số 248 Trần Hưng Đạo, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bài viết là những thông tin mà các chuyên gia sức khỏe của tư vấn sức khỏe 24h chia sẻ về tình trạng bệnh lý nhiễm trùng
đường nước tiểu ở nam giới là gì? Tuy nhiên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót, do đó nếu có nhu cầu biết thêm
thông tin về bệnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua khung chat bên dưới đây để được tư vấn miễn phí 24/24.
Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về bệnh, nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Hotline: 0865.776.663
hoặc tìm đến địa chỉ phòng khám tại Số 248 - Trần Hưng Đạo - Tiền An - TP Bắc Ninh, để được tư vấn kịp thời
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