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Bệnh tiểu rắt (dái dắt): Nguyên nhân, triệu chứng và
cách chữa trị
August 18, 2021

Đái dắt (rắt) là bệnh lý rất phổ biến mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải từ trẻ nhỏ đến người già, hiện tượng xảy ra ở
cả nam và nữ giới. Đái dắt không chỉ ảnh hưởng đến công việc cũng như sức khỏe của người bệnh, mà còn ảnh
hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe sinh sản của người bệnh. Vậy bệnh dái dắt là gì, nguyên nhân và cách điều trị
bệnh như thế nào? Hãy cùng với các chuyên gia sức khỏe tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

ĐÁI DẮT LÀ BỆNH GÌ?
Đái rắt (đái dắt) hay còn được gọi là tiểu rắt là tình trạng khá phổ biến ở cả nam giới và nữ giới, ở mọi đối tượng.
Nhiều khi mới đi tiểu xong lại muốn đi tiếp, đau buốt dọc niệu đạo, đau bụng dưới…. là những gì mà người bị chứng
bệnh này phải chịu đựng. Triệu chứng này ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống và sức khỏe của người bệnh.
Các bác sĩ tại chuyên gia sức khỏe cho biết: Đái rắt không phải là bệnh lý cụ thể mà đây chính là triệu chứng của
nhiều bệnh lý khác nhau. Đái rắt là hiện tượng gì? Các bác sĩ cũng cho biết thêm, tình trạng đái rắt chính là biểu
hiện của bệnh viêm niệu đạo, sỏi bàng quang và thận hãy cũng có thể là bệnh tuyến tiền liệt ở nam giới.

BỆNH VIÊM NIỆU ĐẠO
Đái rắt chính là triệu chứng điển hình của bệnh viêm niệu đạo. Hay nói cách khác, viêm niệu đạo là căn bệnh chính
khiến bệnh nhân có triệu chứng đái rắt, tiểu nhiều lần, tiểu buốt.
Viêm niệu đạo là viêm nhiễm ở đường dẫn nước tiểu ra ngoài. Niệu đạo là ống nhỏ, nối từ bàng quang, dẫn nước
tiểu từ bàng quang ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, ở nam giới, niệu đạo cũng là đường ra của tinh dịch mỗi lần xuất tinh.
Hầu hết nguyên nhân viêm niệu đạo đều là do vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo từ da xung quanh lỗ niệu đạo,
dương vật hay âm đạo. Vi khuẩn gây viêm thường là khuẩn E.coli, khuẩn lậu, chlamydia, HSV….
Khi bị bệnh, bạn sẽ có nhứng triệu chứng như:
Đi tiểu rắt, tiểu nhiều lần trong ngày (từ 8-15 lần) tiểu nhiều vào ban đêm.
Số lượng nước tiểu mỗi lần đi tiểu là rất ít, thậm chí phải rặn ra mới chảy được vào giọt.
Cảm giác vẫn buồn đi tiểu, bụng căng trướng nhưng không bắt đầu để tiểu được.
Tiểu ra máu và có dịch mủ.
Lỗ niệu đạo sưng đau, tấy đỏ, chảy dịch…
Đau khi quan hệ tình dục, nam giới đau khi xuất tinh.
Cơ thể mệt mỏi, đau yếu…

Viêm niệu đạo là cơ quan thuộc hệ thống đường tiết niệu. Do đó, bệnh lý này cần được điều trị càng sớm càng tốt
để tránh vi khuẩn lây lan đến thận và gây viêm nhiễm toàn bộ đường tiết niệu.

BỊ ĐÁI DẮT DO VIÊM TUYẾN TIỀN LIỆT
Tuyến tiền liệt là bộ phận chỉ có ở nam giới, đảm nhận chức năng sản xuất ra tinh dịch. Viêm tuyến tiền liệt
thường gặp ở những quý ông trong độ tuổi từ 40-50 tuổi. Khi tuyến này bị sưng viêm thì sẽ gây chèn ép lên niệu
đạo dẫn đến chứng tiểu rắt, tiểu nhiều lần trong ngày.

ĐÁI RẮT CŨNG LÀ BIỂU HIỆN CỦA SỎI BÀNG QUANG, SỎI THẬN
Khi có sỏi ở trong đường tiết niệu sẽ gây viêm nhiễm tại đó dẫn đến tình trạng tiểu nhiều. Sỏi cũng là bít tắc đường
tiểu, làm cản trở dòng tiểu dẫn đến hiện tượng buồn đi tiểu nhưng không thể bắt đầu tiểu. Đồng thời, bệnh nhân
có kèm theo các triệu chứng tiểu buốt, tiểu đau, tiểu máu…

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI DẮT
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM NIỆU ĐẠO
Hiện nay, Phòng Khám Thành Đô Bắc Ninh đang đưa hệ thống trị liệu CRS vào để điều trị bệnh viêm niệu đạo cho
bệnh nhân. Đây là kỹ thuật hiện đại, được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao và nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa
chọn.
CRS sản sinh ra các sóng đa chiều có độ thẩm thấu mạnh và sâu, đi đến trực tiếp ổ bệnh và đưa thuốc vào để tiêu
diệt mầm bệnh. Điều này đã khiến thuốc phát huy hết được tác dụng và điều trị tận gốc căn nguyên gây viêm niệu
đạo.
Ưu điểm của phương pháp:
Ức chế việc sản sinh, phát triển của vi khuẩn gây bệnh.
Đồng thời, nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể người bệnh.
An toàn, không gây đau đớn, không bỏng rát hay làm tổn thương đến các cơ quan lân cận.
Tỷ lệ tái phát rất thấp.
Tiêu diệt tận gốc mầm bệnh, khiến chúng không thể hợp lại và tái phát bệnh.

ĐIỀU TRỊ VIÊM TUYẾN TIỀN LIỆT
Hiện, Phòng Khám Thành Đô đang áp dụng phương pháp phân loại Alpha để điều trị bệnh viêm tuyến tiền liệt cho
nam giới. Đây là phương pháp mới, đem lại hiệu quả chữa bệnh cao và hạn chế được những nhược điểm của các
phương pháp chữa bệnh truyền thống.
Phương pháp này giúp đưa thuốc thẩm thấu sâu vào các tuyến mạch để tiêu diệt vi khuẩn. Với các ưu điểm như:
An toàn, không ảnh hưởng đến mạch máu và thần kinh
Không làm tổn thương đến tuyến tiền liệt
Không gây đau đớn, đem lại hiệu quả cao, bệnh không tái phát.
Ức chế sản sinh vi khuẩn, không để chúng hợp lại và phát bệnh.

Lời khuyên giúp bạn điều trị sỏi thận, sỏi bàng quang: Bệnh nhân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được bác sĩ
thăm khám cụ thể và đưa ra phương hướng điều trị bệnh tốt nhất. Bạn có thể được chỉ định phẫu thuật để đưa sỏi ra
ngoài.

ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH ĐÁI DẮT Ở ĐÂU?
Bạn đang lo lắng không biết chọn địa chỉ nào uy tín để chữa chứng đái rắt cũng như các bệnh nam khoa, phụ khoa
khác. Bạn đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh thì hãy đến ngay với Phòng Khám Đa Khoa Thành Đô để
tiến hành thăm khám và điều trị chứng đái rắt.
Trong những năm gần đây, Phòng Khám Thành Đô đã là địa chỉ tin cậy dành cho bệnh nhân đến chữa trị và đạt
được nhiều thành tựu vang dội nhờ những sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể bác sĩ và nhân viên phòng
khám.

CHI PHÍ CHỮA BỆNH HỢP LÝ
Chúng tôi đang có chương trình ưu đãi giảm 30% chi phí điều trị, giảm 50% chi phí phẫu thuật dành cho tất cả các
trường hợp bệnh lý. Đồng thời, thăm khám bệnh chỉ còn từ 280K.
Mọi khoản phí chữa bệnh tại Thành Đô đã được niêm yết theo bảng giá chung của Bộ Y tế. Do đó, bệnh nhân
không còn phải lo lắng bị bóp giá, đẩy giá như những cơ sở y tế khác.
Chữa chứng đái rắt sẽ bao gồm những khoản phí như:
Miễn phí 100% chi phí thăm khám lâm sàng
Xét nghiệm máu 90K, xét nghiệm nước tiểu 50K, xét nghiệm dịch niệu đạo 150K
Các kiểm tra chuyên sâu khác theo chỉ định của bác sĩ.
Chi phí điều trị bệnh sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như: Mức độ bệnh, loại bệnh lý, phương pháp chữa trị….

ĐẶT HẸN NHANH CHÓNG – TƯ VẤN ONLINE 24/7
Phòng khám Thành Đô đã xây dựng hệ thống tư vấn online, giúp bệnh nhân có thể trò chuyện trực tiếp với các
bác sĩ chuyên gia mà không cần phải đến trực tiếp phòng khám.
Bệnh nhân có thể hỏi mọi vấn đề còn thắc mắc xung quanh bệnh lý.
Bác sĩ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tư vấn, chát cùng bệnh nhân.
Tiết kiệm thời gian, chi phí.
Không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của người bệnh.
Bác sĩ sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.
Bệnh nhân sẽ được cung cấp mã khám ưu tiên để nhận được nhiều ưu đãi.

Trên đây là bài viết về bệnh đái dắt (rắt) là gì? Nguyên nhân và cách điều trị. Nếu bạn còn những câu hỏi thắc
mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với các chuyên gia tư vấn sức khỏe qua khung chat tư vấn dưới đây để được tư vấn
bệnh miễn phí.
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