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19 Bệnh sinh dục nam thường gặp phổ biến hiện nay
& cách điều trị
August 19, 2021

Bệnh sinh dục nam luôn là nỗi ám ảnh của phái mạnh, chúng ko chỉ tác động tới sinh hoạt, tâm lý mà còn làm nam
giới giảm thèm muốn tình dục, xuất tinh sớm, ung thư dương vật, vô cơ. Thành ra, nếu bạn đang mắc bệnh sinh
dục nam thì nên thăm khám sớm để xác định đúng bệnh lý, tìm ra căn do giúp tương trợ điều trị bệnh hiệu quả, an
toàn, giảm thiểu biến chứng về sau.

NGUYÊN NHÂN MẮC BỆNH SINH DỤC NAM
Bác sĩ chuyên Nam khoa tại Phòng khám Đa khoa Thành Đô cho biết, mang phần nhiều cỗi nguồn khiến cho những
đấng mày râu mắc bệnh sinh dục nam, cụ thể:
Mặc quần lót chật, ẩm thấp, phơi đồ lót ở nơi đa dạng ánh nắng, giặt chung quần áo hoặc tiêu dùng chung đồ lót,
khăn tắm,…với người khác
Do bao tay, mệt mỏi, mất ngủ, sức ép công việc, ăn uống ngơi nghỉ ko hợp lý
Do vệ sinh vùng kín ko đúng cách, ko sạch sẽ, dùng chất gột rửa mạnh
Mất cân bằng nội tiết tố tạo điều kiện vi khuẩn, virus,…tấn công, tăng trưởng
Quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ nhiều bạn tình
Thủ dâm nhiều, dùng chất kích thích
Do di truyền hoặc bẩm sinh…

Cơ quan sinh dục đóng vai trò quan trọng đối mang nam giới. Nhưng chúng rất dễ bị tổn thương, và là vị trí vàng
để vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh. Do đó, nam giới cần biết cách coi sóc và kịp thời thăm khám giả dụ
mang bất kỳ dấu hiệu bất thường tại cơ quan này. Lúc này, bạn sở hữu thể liên hệ Tổng đài tư vấn sức khỏe sinh
sản miễn phí để bàn luận riêng sở hữu các thầy thuốc chuyên khoa.

BIỂU HIỆN BỆNH SINH DỤC NAM
Mang tất cả bệnh sinh dục nam mà phái mạnh thường hay mắc phải và để hỗ trợ khám chữa bệnh kịp thời ở quá
trình đầu thì mọi người cần nắm rõ biểu thị từng bệnh lý.

Bệnh xã hội
Đây là những bệnh truyền nhiễm cốt yếu qua tuyến phố tình dục và tỉ lệ nam giới mắc bệnh đã đến mức báo động.
Chúng có khả năng lây lan nhanh, hiện chưa sở hữu loại thuốc nào giúp tương trợ điều trị bệnh hiệu quả. Nếu như
không xử lý kịp thời với thể gây biến chứng viêm nhiễm, hoại tử, ung thư dương vật, vô sinh, giảm khả năng thèm
muốn. Vì thế mà nam giới nên hiểu rõ để phát hiện bệnh sớm.
Các bệnh xã hội phổ biến rộng rãi hiện nay:

Sùi mào gà
Virus HPV chính là “thủ phạm” gây ra bệnh sùi mào gà. Trục đường lây bệnh chính là quan hệ dục tình không an
toàn. Đó cũng là lý do tại sao bộ phận sinh dục nam nổi mụn. Những nốt mụn, u nhú lúc bị sùi mào gà là mụn giết
màu đỏ. Lúc dùng tay ấn giữa nốt mụn sẽ chảy mủ.
Ngoài ra, nam giới còn mang những biểu hiện khác như:
• Bộ phận sinh dục nam nổi mụn lí tí, sở hữu màu hồng hoặc trắng, mềm mại, ẩm ướt.
• Nốt mụn xuất hiện ở thân, đầu dương vật, bìu, ban đầu sẽ mọc đơn lẻ và có kích thước nhỏ.
• Chỉ sau một thời kì ngắn sau ấy những nốt mụn giết thịt phát triển sở hữu kích thước to hơn, kết liên mang nhau
tạo thành từng cụm sở hữu hình hoa mào gà hay súp lơ.
• lúc các nốt mụn bị tan vỡ do gãi hoặc va chạm sẽ chảy dịch mủ hoặc máu. Ở quá trình đầu nốt mụn sẽ không gây
cảm giác ngứa ngáy hay đau đớn. Nhưng khi chuyển sang giai đoạn mạn tính những nốt mụn sẽ bị vỡ vạc và gây
viêm loét, ngứa ngáy, đau rát.

Bệnh lậu
Bệnh lậu làm cho lỗ niệu đạo (lỗ tiểu) chảy mủ, tiểu khó, tiểu buốt, rắt, tiểu với mủ, lỗ niệu đạo sưng đỏ, ngứa, đau
khi quan hệ.
Mụn rộp sinh dục cũng là 1 trong những bệnh phường hội nguy hiểm lây qua trục đường quan hệ tình dục ko an
toàn. Bệnh được gây ra bởi virus HSV, lúc virus thâm nhập vào thân thể sẽ phát bệnh sau 3 - 5 ngày. Sẽ với thể
hiện phòng ban sinh dục nam nổi mụn.

Bộ phận sinh dục nam nổi mụn do mụn rộp sinh dục
Miêu tả đi kèm:
• Mụn lí tí màu đỏ mọc ở phần bao quy đầu, thân dương vật.
• Đặc điểm của nốt mụn rộp sinh dục là mụn rộp, bên trong cất mủ và dịch nhầy.
• những nốt mụn rộp sinh dục gây cảm giác đau rát và ngứa ngáy cho bệnh nhân.
• lúc đầu lúc số lượng, kích thước nốt mụn ít, mọc lẻ tẻ. Sau ấy sẽ mang xu thế kết liên lại sở hữu nhau tạo thành
từng chùm.
• khi mụn lớn mạnh to hơn sẽ đổ vỡ ra chảy nước mang mùi hôi làm vùng kín ẩm ướt, ngứa ngáy, đau rát và dễ
viêm loét.

Giang mai
Bệnh này rất khó nhận diện vì thời kì ủ bệnh hơi lâu, các triệu chứng bệnh rất phổ quát, tùy từng quá trình mà với
các diễn đạt khác nhau như xuất hiện vết loét tròn, màu đỏ, nổi đào ban, nổi sẩn mủ, mụn nước,…Nhưng các triệu
chứng này sẽ tự biến mất nên rất khó phát hiện.

Bệnh về bao quy đầu
Bao quy đầu là phòng ban quan yếu ảnh hưởng đa dạng đến chức năng sinh lý của nam giới. Hiện nam giới thường
mắc các bệnh ở bao quy đầu như:
Dài bao quy đầu
Da quy đầu trùm kín đầu dương vật, dù cương cứng quy đầu cũng chẳng thể lộ ra ngoài. Khiến cho nam giới đi tiểu
đau buốt, tiểu không hết, quan hệ cạnh tranh.
Hẹp bao quy đầu
Da quy đầu che phủ lỗ niệu đạo và không thể kéo xuống được lúc dương vật cương cứng.
Viêm bao quy đầu
Viêm bao quy đầu khiến bao quy đầu bị lở loét, sưng đỏ, nổi mụn đỏ, mụn nước, ngứa rát khó chịu. Dương vật đau
nhức tác động chuyện quan hệ.
Các bệnh lý bao quy đầu không chỉ khiến nam giới khó chịu mà còn gây biến chứng như xuất tinh sớm, rối loàn
cương dương, viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn, làm việc tiểu tiện cạnh tranh, bí tiểu, sỏi thận, giảm chất lượng tinh
trùng, khó có con.

Bệnh về tinh hoàn
Viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh, xoắn dịch hoàn,…là bệnh lý dịch hoàn phổ biến ở
nam giới.
Với các triệu chứng như tinh hoàn, bìu, đùi và háng bị đau, căng tức, vùng da bìu sưng đỏ, kèm theo mệt mỏi, sốt cao.
Đây là các bệnh sinh dục nam khá nguy hiểm, mang thể gây suy giảm chức năng sinh lý nam, gây viêm thận, viêm
con đường tiết niệu, teo dịch hoàn, ung thư tinh hoàn…
Đây là nơi sản sinh ra tinh trùng và có nhiệm vụ duy trì nòi, duy trì khả năng sinh dục nam. Chính cho nên, lúc sở
hữu những biểu thị kì dị, bạn nên đến hạ tầng y tế chuyên khoa để thăm khám và ngăn chặn các biến chứng nguy
hiểm này.

Bên cạnh đó, bệnh sinh dục nam còn với phổ biến bệnh lý khác mang thể nói đến như:
Bệnh ltuyến tiền liệt: Viêm tuyến tiền liệt, sỏi tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt.
Bệnh về dương vật: Liệt dương, rối loàn cương dương, rối loạn xuất tinh (Xuất tinh sớm/Xuất tinh muộn/Xuất tinh
ngược/Xuất tinh ra máu), dương vật cong
Bệnh về đường tiết niệu: Viêm niệu đạo, viêm bàng quang.

Khám chữa phòng ban sinh dục nam ở đâu tốt?
Là phòng khám nam khoa được Sở Y tế cấp phép hoạt động hợp pháp. Đa khoa Thành Đô đã và đang nỗ lực giúp
hàng nghìn bệnh nhân tương trợ điều trị thành công các bệnh sinh dục nam một bí quyết an toàn, hiệu quả.
Mang những ưu thế vượt bậc mà ít hạ tầng y tế nào giải quyết được, Đa khoa Thành Đô hiện là phòng khám nam
khoa được rộng rãi nam giới tin tưởng tuyển lựa thăm khám khi có tín hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục.
Đội ngũ y bác sĩ ưu tú
Những thầy thuốc chuyên Nam khoa Thành Đô đều sở hữu trên 20 năm kinh nghiệm trong nghề, từng công tác tại
phổ thông bệnh viện to, thường xuyên sở hữu các khóa học trong và ngoài nước nên nắm bắt nhanh những kỹ
thuật, kỹ thuật mới ở các nước với nền y học tiên tiến. Giúp bệnh nhân chẩn đoán bệnh chính xác, hỗ trợ điều trị
những bệnh sinh dục nam đạt hiệu quả cao chỉ mất khoảng ngắn.
Trang vật dụng y tế đạt chuẩn
Trang bị, máy móc tại phòng khám đều được nhập khẩu trong khoảng những nước Mỹ, Anh, Đức, Singapore đã
được Sở Y tế kiểm tra. Giúp công đoạn tương trợ khám chữa bệnh của thầy thuốc diễn ra mau chóng, chính xác,
đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, các phòng thủ thuật, thăm khám, truyền dịch đều được vô khuẩn, sạch sẽ, tiện thể
nghi nên bệnh nhân luôn cảm thấy thoả thích.
Chi phí công khai hợp lý
Bảng giá thành dịch vụ tại Đa khoa Thành Đô luôn công khai minh bạch và tuân thủ đúng khuông quy định của Sở
Y tế, nên mức giá cực kỳ hợp lý, thấp, nên mọi người với thể an tâm, chủ động trong việc thăm khám của mình.
Đặc trưng, ứng dụng phổ biến phương pháp hiện đại
Ngày nay phòng khám Nam khoa Thành Đô đang áp dụng thành công phổ thông phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh
sinh dục nam như kỹ thuật DHA giúp hỗ trợ điều trị bệnh lậu, kỹ thuật ALA-PDT giúp giải quyết được bệnh sùi mào
gà, phương pháp lấn chiếm tối thiểu giúp làm giảm sự nhạy cảm của dây thần kinh lưng dương vật cho bệnh nhân
mắc bệnh xuất tinh sớm, cách thức EDF cắt lưu tĩnh mạch sâu giúp dương vật khỏe mạnh, liệu pháp thẩm thấu
ION BIP của Đức,…
Đến giờ, Thành Đô đã giúp tất cả nam giới mang được cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Bởi vậy, ví như bạn đang mang
tín hiệu mắc bệnh sinh dục nam hãy tới Đa khoa Thành Đô hoặc ví như vẫn còn điều lần khần có thể địa chỉ trực
tiếp thầy thuốc chuyên khoa qua Tổng đài giải đáp sức khỏe sinh sản 24/24 bằng phương pháp chat qua sườn chat
giải đáp bên dưới đây để được giải đáp rõ ràng.
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