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Bệnh viêm nhiễm nam khoa: Nguyên nhân, dấu
hiệu nhận biết và cách điều trị
August 27, 2021

Viêm nhiễm nam khoa là thuật ngữ dùng để chỉ những bệnh lý viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục nam, đó là những bệnh: viêm niệu
đạo, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm đường tiết niệu, viêm quy đầu,...
Viêm nhiễm nam giới tưởng chừng như vô hại, chữa trị đơn giản nhưng hóa ra nó lại gây lên những tác hại không thể ngờ. Không
những ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tác động xấu đến sức khỏe mà tâm lý, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến bạn tình
nếu không điều trị sớm

NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM NHIỄM NAM KHOA
Có khá nhiều nguyên nhân gây lên viêm nhiễm nam giới, có thể kể đến:
• Vệ sinh vùng kín không sạch sẽ: nam giới thường không vệ sinh kỹ cơ quan sinh dục nhất là sau khi tiểu tiện, trước và sau khi
quan hệ tình dục, dương vật ẩm ướt khiến vi khuẩn dễ xâm nhập và gây viêm nhiễm.
• Thường xuyên sử dụng rượu, bia, các chất kích thích: sử dụng những chất này trong thời gian ngắn thì có thể giúp nam giới tăng
cường sức khỏe, nhưng nếu lạm dụng quá đà sẽ khiến cho hệ miễn dịch suy yếu và tạo điều kiện thuận lợi cho nấm, virus, vi
huẩn gây viêm nhiễm.
• Quan hệ tình dục bừa bãi, không an toàn: quan hệ tình dục với nhiều người mà không sử dụng biện pháp an toàn sẽ khiến nam
giới có thể lây một số bệnh lý qua đường tình dục như lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục,...
• Trường hợp nam giới gặp vấn đề ở bao quy đầu: dài, hẹp, nghẹt bao quy đầu khiến chất bẩn tích tụ, trong khi đó bản thân nam
giới cũng không thể lột
phần da bao quy đầu để vệ sinh nên các chất bẩn đó tạo thành bựa sinh dục và gây viêm nhiêm.
• Ngoài ra, những yếu tố như môi trường sống không đảm bảo, nguồn nước ô nhiễm, bị dị ứng với các chất tẩy rửa cũng khiến các
quý ông có nguy cơ bị viêm nhiễm.

VIÊM NHIỄM NAM KHOA GỒM BỆNH LÝ NÀO?
Viêm nhiễm nam khoa không phân biệt độ tuổi, sở hữu trường hợp bé trai cũng mắc phải tình trạng trên. Theo Quan sát của các
bác sĩ Phòng Khám Thành Đô, nhóm bệnh này gồm 2 dạng:
Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục:
- Sùi mào gà: Nam giới quan hệ dục tình ko an toàn, các hành động như ôm ấp, hôn, sử dụng chung vật dụng, vết thương hở…
luôn là điều kiện tiện dụng để mầm bệnh nam khoa lây lan chóng vánh.
- Bệnh lậu: Thuộc lực lượng bệnh viêm nhiễm nam khoa gây nhiễm trùng bên ngoài cơ quan sinh dục, trực tràng và vùng cổ họng
(quan hệ tình dục bằng

miệng). Lậu tụ hội nhiều ở nam giới trong độ tuổi từ 16 – 27 tuổi.
- Bệnh mụn rộp sinh dục: Hay còn gọi là mụn sinh dục, cội nguồn gây bệnh là do virus Herpes Simplex gây ra. Bệnh với khả năng
lây nhanh cho đối tác tình dục nếu không với biện pháp phòng ngừa an toàn.
- Bệnh giang mai: Bệnh khởi phát do xoắn khuẩn giang mai gây nên phê duyệt hoạt động tình dục không an toàn. Giang mai thật
sự nguy hiểm vì gây biến chứng cho tim, não, mắt và thậm chí là tử vong.
Viêm nhiễm cơ quan sinh dục:
- Viêm tuyến tiền liệt: Tiền liệt tuyến bị nhiễm trùng, nếu chuyển sang viêm cấp tính sẽ gây ra đa dạng biến chứng nghiêm trọng
tới sức khỏe của nam giới.
Đây là căn bệnh đa dạng nhất trong nhóm viêm nhiễm nam khoa.
- Viêm bao quy đầu: những vấn đề như dài/ hẹp bao quy đầu, nghẹt bao quy đầu, dính bao quy đầu chủ yếu là do vệ sinh kém nên
vi khuẩn, nấm sinh sôi, nảy nở làm cho viêm nhiễm.
- Bệnh tinh hoàn: Bao gồm viêm mào tinh hoàn, nang mào dịch hoàn, dịch hoàn xoắn… phần lớn các bệnh lý vừa nêu đều là tiền
đề dẫn đến vô sinh hiếm muộn, cần phải phát hiện sớm để điều trị.
- Rối lọan cương dương: Dương vật chẳng thể tự cương cứng hoặc đã cương nhưng ko đủ độ cứng để tiến hành giao hợp mang
đối tác dục tình, làm tâm sinh lý bị chấn động, suy giảm nội tiết nam.
Cần phải hiểu rõ về nguyên nhân gây bệnh viêm nhiễm nam khoa, với như vậy cánh mày râu mới mang phương pháp phòng ngừa
hữu hiệu nhất, bảo kê được nguồn sức khỏe của bản thân cũng như bạn tình của mình.

TÁC HẠI CỦA VIÊM NHIỄM NAM GIỚI CHỚ CHỦ QUAN
Những viêm nhiễm nam giới gây lên không ít tác hại cho chính bản thân người bệnh, hơn nữa còn ảnh hưởng đến bạn tình, cụ
thể:

Ảnh hưởng đến sức khỏe
Các bệnh viêm nhiễm nam giới nếu không thăm khám và điều trị triệt để có thể biến chứng và gây viêm nhiễm sang những cơ
quan lân cận như viêm bàng quang, viêm niệu quản,...tác động rất xấu đến sức khỏe người bệnh.

Ảnh hưởng đến tâm lý
Viêm nhiễm nam giới sẽ gây lên cảm giác đau nhói, khó chịu cho cánh mày râu, tình trạng ấy kéo dài khiến nam giới dễ cáu, hoặc
có thể trầm tính hơn, nhiều khi cảm thấy ngại ngùng không dám quan hệ vì những dấu hiệu bên ngoài của bệnh gây mất thẩm
mỹ vùng kín.

Khả năng sinh sản bị đe dọa
Những viêm nhiễm nam giới thường xuất phát từ những cơ quan, bộ phận có liên quan trực tiếp đến khả năng sinh sản và sự tồn
tại của tinh trùng, dó đó khi viêm nhiễm nặng sẽ khiến chất lượng, số lượng tinh trùng bị ảnh hưởng và gây lên tình trạng vô sinh
ở nam giới.

Ảnh hưởng đến bạn tình
Tác nhân chính gây lên viêm nhiễm nam giới là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm,...Chúng có thể di chuyển linh hoạt và lây lan
nhanh chóng qua đường tình dục. Vì thế khi có quan hệ tình dục không an toàn, nữ giới dễ bị lây bệnh từ nam giới và gây bệnh
phụ khoa, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản phái nữ.
Với những tác hại đó, chắc hẳn nam giới đã biết mình cần làm gì nếu không may bị viêm nhiễm nam khoa đúng không? Đó là lựa
chọn cho mình một địachỉ khám chữa viêm nhiễm nam khoa uy tín.

ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM NAM KHOA
Nguyên tắc chung lúc điều trị viêm nhiễm nam khoa:
Tới gặp bác sĩ sớm ngay khi nhận thấy những tín hiệu thất thường xảy ra ở cơ quan sinh dục như nổi nốt mụn, lở loét, tiết dịch
niệu đạo… Càng điều trị sớm thì tỷ lệ thành công càng cao và ngược lại.
Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc điều trị lúc chưa có sự thăm khám và chỉ định của bác sĩ. Bởi mỗi loại bệnh đối sở hữu từng tác
nhân gây bệnh khác nhau. Phương pháp điều trị cũng ko giống nhau. Chính cho nên việc tùy tiện thể dùng thuốc sẽ khiến cho
bệnh không khỏi mà còn gây ra những biến chứng phức tạp.

Lúc tuyển lựa liên hệ khám chữa viêm nhiễm nam khoa cần chọn lọc các nơi uy tín, đảm bảo chất lượng. Giải quyết được đông
đảo những điều kiện tốt nhất giúp thời kỳ điều trị được tổ chức dễ dàng và đem đến kết quả như trông mong.
Điều trị cùng lúc cả cho bạn tình bởi quan hệ tình dục là tuyến phố ngắn nhất làm cho nam giới bị mắc bệnh viêm nhiễm nam
khoa. Chính vì thế để chữa dứt điểm được bệnh nam giới cần khám chữa đối mang cả bạn tình. Nhằm ngăn chặn nguy cơ tác
nhân gây bệnh có dịp lây lan.
Kiêng chuyện tình dục trong thời kỳ điều trị viêm nhiễm nam khoa. Giả dụ nam giới quan hệ sớm sẽ khiến lây bệnh viêm nhiễm
phụ khoa cho đối phương. Đồng thời sẽ khiến cho tình trạng viêm nhiễm kéo dài dai dẳng. Ko khỏi dứt điểm mà còn tiện lợi bị tái
phát.
Sau khi điều trị cần thực hiện tái khám theo đúng lịch hứa hẹn của bác sĩ. Điều này mang ý nghĩa khôn cùng quan yếu. Giúp bác sĩ
Tìm hiểuđược chừng độ thành công của ca điều trị. Còn giả dụ có tín hiệu xảy ra biến chứng sẽ mang hướng xử lý kịp thời.

ĐỊA CHỈ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHIỄM NAM KHOA
Khi có những dấu hiệu lạ ở cơ quan sinh dục khi tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục, dương vật chảy mủ bất thường, có xuất hiện
mụn ở dương vật thì namgiới cần đến cơ sở y tế có uy tín để thăm khám ngay để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và hỗ trợ
điều trị. Nam giới có thể đến với phòng khám đa khoa Thành Đô ở Bắc Ninh để thực hiện.

Đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm
Nơi đây có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn tốt có thể thăm khám, điều trị hiệu quả, đồng thời đưa ra
những lời khuyên, hướng dẫn nam giới cách chăm sóc vùng kín sạch sẽ và đúng cách.

Phương pháp điều trị tiên tiến
Phương pháp mà phòng khám thực hiện đều là những phương pháp tiên tiến, hạn chế tối đa những biến chứng có thể xảy ra,
đồng thời giúp cho hệ miễn dịch, sức đề kháng cao hơn để hạn chế được sự tái phát hay mắc các bệnh lý khác. Ví dụ như phương
pháp nuốt gen điều trị mụn rộp, hệ thống quang học CRS điều trị các bệnh viêm nhiễm bộ phận sinh dục như viêm niệu đạo, viêm
tinh hoàn,...

Hệ thống máy móc hiện đại
Phương pháp tiên tiến sẽ đi kèm với máy móc hiện đại, hơn nữa máy móc được phòng khám sử dụng đều được nhập khẩu từ các
nước có nền y học phát triển. Bên cạnh đó, trang thiết bị của phòng khám đều được khử trùng trước và sau khi thực hiện nên
đảm bảo an toàn khi điều trị.

Chi phí công khai
Các hạng mục mà phòng khám nhận điều trị đều được niêm yết giá tại sảnh. Hơn nữa khi thăm khám xong, bác sĩ sẽ tư vấn
phương pháp sử dụng đồng thời đưa ra chi phí của phương pháp đó, người bệnh sẽ cân nhắc, nếu đồng ý thì thực hiện, còn không
cũng không sao. Đặc biệt là không thực hiện những xét nghiệm thường quy không liên quan hoặc không theo yêu cầu để lấy tiền
của người bệnh. Vì thế sẽ không xảy ra tình trạng thu lậu phí.
Ngoài những thế mạnh ấy, nam giới khi đến đây thăm khám sẽ không phải nghỉ làm đi khám chữa vì phòng khám phục vụ không
ngày nghỉ, làm việc trong khoảng thời gian từ 8h-20h hàng ngày. Thêm vào đó là hệ thống tư vấn và đặt lịch hẹn online hoạt động
24/24 sẵn sàng tư vấn, giải đáp thắc mắc và đặt lịch hẹn cho bệnh nhân. Điều đó sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho người
bệnh.
Qua những chia sẻ ở trên phần nào giúp bạn đọc biết được những ảnh hưởng xấu đến bản thân nam giới? Nếu như còn bất cứ
băn khoăn gì hãy vui lòng liên hệ qua hotline 0865.776.663 sẽ được nhân viên tư vấn giải đáp kỹ lưỡng. Hoặc trực tiếp đến địa chỉ
248 Trần Hưng Đạo – Bắc Ninh để được các bác sĩ chuyên khoa chữa trị dứt điểm bằng phương pháp hiện đại.
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