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27 Cách chữa đái buốt dái dắt tự nhiên tại nhà hiệu
quả an toàn
August 20, 2021

Đái buốt, đái dắt là hai tình trạng bất thường ở đường tiết niệu thường hay đi kèm và có mối liên quan chặt chẽ với
nhau, có một số lý do chung và cũng có những lý do riêng gây ra hai hiện tượng này. Vì vậy, để chữa bệnh đái buốt
đái dắt hiệu quả thì trước tiên cần làm rõ nguyên nhân bệnh lý, sau đó sẽ áp dụng phương pháp phù hợp, đúng với
từng bệnh.

BỆNH ĐÁI BUỐT ĐÁI DẮT LÀ BỆNH GÌ?
Đái buốt là tình trạng bạn cảm thấy đau khó chịu và nóng rát mỗi khi đi tiểu. Cảm giác đau buốt có thể cảm nhận
khi nước tiểu được đưa ra ngoài cũng có thể là thấy đau buốt ở bên trong.
Đái dắt hay còn gọi là tiểu són, đây là hiện tượng rối loạn đường tiểu khiến cho người bệnh bị đi tiểu nhiều lần cả
ngày lẫn đêm, nước tiểu ít, có cảm giác buốt, nóng rát khi đi tiểu. Thậm chí có nhiều trường hợp còn có cảm giác
buồn tiểu nhưng không đi tiểu được.

Đái buốt đái dắt là hai hiện tượng bất thường của đường tiểu và thường đi kèm với nhau. Có rất nhiều nguyên nhân
dẫn đến tình trạng trên và rất nguy hiểm nếu nó là triệu chứng của các bệnh lý. Để chữa bệnh đái buốt đái rắt hiệu
quả thì bạn cần xác định chính xác nguyên nhân bệnh lý mà bạn đang gặp phải.
Thực tế thì đi đái buốt, rắt không phải là một bệnh mà là triệu chứng của một bệnh nào đó ở đường tiết niệu. Và
chúng bao gồm nhiều bệnh khác nhau, trong đó phải kể đến các bệnh như:

Đái buốt đái dắt do viêm niệu đạo
Theo nghiên cứu thì có đến 80% người gặp phải triệu chứng đi đái buốt có dịch nhầy là do bệnh viêm niệu đạo.
Căn bệnh nam khoa này là tình trạng niệu đạo bị vi khuẩn, nấm xâm nhập gây viêm nhiễm. Thường gặp phải ở nam
giới vệ sinh bộ phận sinh dục không sạch, sử dụng nguồn nước ô nhiễm.
Niệu đạo là một bộ phận quan trọng của đường tiết niệu, khi niệu đạo bị viêm người bệnh không chỉ bị đi đái buốt
có dịch nhầy mà còn gặp những triệu chứng như:
- Lỗ niệu đạo sưng đỏ, cảm giác ngứa dọc niệu đạo, bao quy đầu ngứa ngáy, sưng tấy.
- Tiểu nhiều lần, tiểu dắt, lượng nước tiểu ít.
- Nước tiểu không chỉ có dịch nhầy, có mủ do dương vật chảy ra mà còn có cả máu.
Người bệnh gặp phải những triệu chứng trên sẽ sợ đi tiểu, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc và đời sống vợ
chồng. Thế nên khi bị đi đái buốt có dịch nhầy bạn nên thăm khám nam khoa để bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh
chính xác.

Đái dắt đái buốt do viêm đường tiết niệu
Khi mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như: Đau buốt mỗi khi đi tiểu,
tiểu rắt, nước tiểu đục, đau vùng bụng dưới vùng lưng, bộ phận sinh dục chảy mủ,…

Đái buốt đái rắt - dấu hiệu của viêm bàng quang
Khi bàng quang bị nhiễm khuẩn sẽ khiến người bệnh cảm thấy đi tiểu bỏng rát, tiểu rắt từng chút một, đau xương
mu. Người bệnh phải đi tiểu nhiều, tiểu rắt với lượng nước tiểu ít, tiểu khó, nước tiểu có mùi hôi, có màu vàng
đục,...

Đái buốt đái rắt - dấu hiệu viêm bao quy đầu
Là bệnh lý thường gặp ở nam giới không cắt bao quy đầu, tiểu đường, bệnh lây qua đường tình dục, vệ sinh không
sạch sẽ, … Khi mắc bệnh nam giới xuất hiện một vài biểu hiện như: sưng ở đầu dương vật, tiểu rắt, buốt, dịch tiết
ra có mùi hôi, …

Bị đái buốt đái dắt do bệnh lậu
Đây là một căn bệnh xã hội nguy hiểm, được hình thành do khuẩn lậu Neisseria gonorrhoeae và có tốc độ lan
truyền nhanh khi quan hệ tình dục không an toàn. Thông thường sau 3 – 5 ngày xâm nhập vào cơ thể khuẩn lậu sẽ
gây ra một số triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, dương vật chảy mủ, đặc biệt chảy nhiều vào sáng sớm. Căn bệnh
này có nhiều biến chứng nguy hiểm, người bệnh cần chú ý để thăm khám kịp thời.

CÁCH TRỊ ĐÁI BUỐT, ĐÁI RẮT TẠI NHÀ HIỆU QUẢ, AN TOÀN
Tiểu buốt, tiểu rắt chẳng hề là căn bệnh nan y nên hoàn toàn với thể điều trị khỏi giả dụ được phát hiện và điều trị
sớm, dùng đúng phương bí quyết trị đái buốt, đái rắt. Ngày nay có phổ biến bệnh nhân đã thử áp dụng các giải
pháp dân gian, điều trị đơn giản và với hiệu quả tại nhà. Dưới đây sẽ là 1 số bí quyết điều trị đái buốt, đái rắt khôn
cùng đơn giản, có thể sử dụng bất kỳ khi nào:

1. Cách chữa bệnh đái buốt, đái dắt bằng bột sắn dây
Sắn dây với tác dụng to lớn giúp thanh lọc độc tố bên trong cơ thể, giúp cải thiện hệ tiết niệu, tương trợ thận và
niệu đạo khiến cho việc ít đi. Bạn hoàn toàn có thể dùng sắn dây để pha nước uống (thêm một tẹo tuyến đường
hay chanh để làm tăng hương vị) sẽ giúp bạn đánh bay những triệu chứng đái buốt, đái rắt mau chóng.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
Bột sắn dây: 50g
Nước cốt chanh
Nước sạch

Các bước thực hành:
Bước 1: Đổ bột sắn đã chuẩn bị vào cốc sau ấy thêm nước sôi vào khuấy đều.
Bước 2: Đổ tiếp nước cốt chanh vào khuấy đều. Nước cốt chanh lấy từ 1 quả chanh độc nhất không lấy quá phổ
thông.

2. Cách chữa đái buốt, đái rắt bằng lá mùng tơi
Dùng mồng tơi nấu lấy nước uống hằng ngày có thể là 1 phương thức giúp chữa đái rắt, đái buốt hiệu quả mà bạn
không ngờ tới ấy. Thành ra, nếu như bạn đang gặp các triệu chứng nhắc trên, hãy dùng mồng tơi thường xuyên
hơn trong thực đơn nhà mình.
Cách chữa đái buốt, đái dắt bằng lá mùng tơi khôn cùng đơn thuần, người bệnh chỉ cần ngắt lá mồng tơi, rửa sạch.
Rồi sau đấy cho lá rau vào trong nồi đun sôi khoảng 5 phút. Dùng nước rau mùng tơi hàng ngày sẽ có tác dụng rất
khả quan trong việc giảm thiểu triệu chứng đái buốt, đái rắt.

3. Chữa bệnh đái buốt đái dắt bằng bí xanh
Bí xanh chứa nhiều chất vitamin, chất khoáng và những thành phần khác có tính mát. Thành ra, dùng bí giã nát,
lấy nước cốt rồi hòa chút muối hay đường để uống cũng giúp cải thiện tình trạng đái buốt, đái rắt của bạn.
Nguyên liệu chuẩn bị:
Bí xanh: 500g
Nước sạch

Các bước thực hiện:
Bước 1: bí xanh sau lúc mua về gọt vỏ, bỏ ruột và sửa sạch với nước.
Bước 2: cắt bí thành những miếng nhỏ để thuận lợi chế biến hơn.
Bước 3: chuẩn bị một nồi nước luộc bí. Thời gian luộc trong khoảng 7 tới 10 phút.
Bước 4: Vớt bí ra khỏi nồi sau đấy ăn vào bữa trưa hay bữa tối đều được. 1 tuần nên ăn trong khoảng 3 đến 4 lần.

Nếu bạn không thích ăn luộc bí xanh thì có hể ăn sống cũng được, ngoài ra bí sống sẽ khó ăn hơn so có bí luộc.
Hoặc một cách khác là xay nhuyễn và uống nước.
Các bước thực hiện:
Bước 1: bí xanh chuẩn bị tầm 300g sau đấy cũng cắt bỏ đi phần vỏ và phần ruột bên trong. Ruột bí chua và không với
tác dụng chữa bệnh nên không nên giữ lại.
Bước 2: chuẩn bị một chiếc máy xay sinh tố, đổ hết số bí vừa chuẩn bị vào và xay nhuyễn. Bí càng xay nhuyễn, công
dụng điều trị bệnh sẽ càng cao. Nước đổ vào để xay bí là nước đun sôi để nguội tầm 200ml
Bước 3: đổ bí đã xay ra cốc và sử dụng vào buổi sáng, mỗi ngày khoảng hai lần để đem đến hiệu quả tích cực.
Bền chí khiến cho điều này trong vòng 10 ngày, bạn sẽ thấy được hiệu quả đáng kinh ngạc.

4. Cách chữa đái buốt đái dắt bằng bèo cái
Nhiều bệnh nhân cho rằng bèo dòng hầu như không tác dụng gì, nhưng thực tại chúng là một bài thuốc quý, có
công dụng lớn trong điều trị những bệnh về hệ tiết niệu.
Cụ thể, bạn sử dụng 1 nằm bèo loạic bỏ rễ, 1 nắm lá thài lài, 1 nắm rễ gianh, một nắm lá mã đề, răng vàng, phơi khô,
rồi sắc lấy nước để uống.

5. Điều trị đái buốt, đái rắt bằng rau đắng
Vị thuốc này có tác dụng giải nhiệt, giải độc, xoá sổ các vi khuẩn, ký sinh trùng các con phố ruột, giúp giảm các
triệu chứng như táo bón. Bạn với thể sử dụng rau đắng, sấy khô rồi đun lấy nước, uống thay nước hằng ngày.
Nhìn chung, nguyên do gây bệnh đái buốt, đái rắt rất nhiều và phổ biến. Thành ra, bạn không nên chủ quan, mà
hãy tới các cơ sở y tế sắp nhất để thăm khám, tham khảo ý kiến của chuyên gia để với biện pháp điều trị thích hợp
hơn.

6. Chữa đái buốt đái dắt bằng nước ép nam việt quất
Công dụng của các chiếc nước ép có sức khỏe không thể phủ nhận. Chiếc quả này có khả năng kháng viêm, ngăn
đề phòng sự lớn mạnh của những loại vi khuẩn có hại cho cơ thể. Người mắc tiểu buốt hay tiểu rắt có thể sử dụng
nước ép nam việt quất thay cho những bài thuốc chữa bệnh khi tình trạng đau buốt mới đang ở trong thời gian
đầu.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Nam việt quất: 50g
Muối trắng
Nước sạch

Các bước thực hiện:
Bước 1: rửa sạch quả nam việt quất sau ấy để ráo nước.
Bước 2: chuẩn bị một dòng máy xay sinh tố, xay quả này thật nhuyễn.
Bước 3: rây hết phần hỗn tạp vừa xay với nước qua một cái màng lọc.
Bước 4: thêm chút muối vào nước để gia tăng thêm hương vị.

Nước sau khi lọc uống mỗi ngày để đem đến hiệu quả cao, vừa giúp đẹp da, kháng khuẩn, ngăn phòng ngừa tình
trạng oxy hóa ở tế bào.

7. Chữa đái buốt đái dắt có tinh dầu đinh hương
Tinh dầu đinh hương là một trong các dược chất mà bạn chẳng thể bỏ qua lúc điều trị bệnh đái buốt đái dắt tại
nhà. Phổ biến nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra hiệu quả hoàn hảo của mẫu tinh dầu này trong việc điều trị các bệnh
lý viêm nhiễm can hệ tới vi nấm, vi khuẩn…
Trong đinh hương có cất hoạt chất eugenol có đặc tính kháng viêm, sát khuẩn. Hoạt chất này cũng có thể cải
thiện tình trạng đau buốt lúc đi tiểu.
Nguyên liệu: 1 -2 giọt tinh dầu đinh hương và một chiếc thảo mộc tùy ý (hoa cúc hoặc trà xanh).
Cách thực hiện:
Bạn cho thảo mộc (hoa cúc hoặc trà xanh) đã sấy khô vào trong ấm, thêm vào một ít nước sôi và ủ khoảng 5 – 7 phút.
Nhỏ vào nước trà một – 2 giọt tinh dầu đinh hương, khuấy đều để tinh dầu và trà hòa quyện với nhau.
Bạn dùng trà lúc còn ấm, mỗi tuần uống 2 – 3 lần. Người bệnh chỉ nên ứng dụng bài thuốc này tối đa trong hai tuần.

Lưu ý: không được sử dụng bài thuốc này cho người bị loãng máu và trẻ em dưới 16 tuổi.

8. Phương pháp trị bệnh đái buốt đái dắt với hạt vừng
Chữa tiểu buốt tiểu rắt từ hạt vừng là 1 cách dân gian rất đa dạng có người dân châu Âu và Mỹ Latinh. Hạt vừng
sản xuất 1 nguồn khoáng chất dồi dào và nhiều chất chống oxy hóa. Nhờ đó, mẫu hạt này có khả năng cân bằng
chức năng của bóng đái, hạn chế trạng thái tiểu rắt, tiểu buốt, đi tiểu mất kiểm soát.
Nguyên liệu: 100mg hạt vừng đen hay trắng đều được, ½ muỗng cà phê trục đường thốt nốt.
Cách thực hiện:
Bạn cho hạt vừng vào chảo rang nóng, tới lúc dậy mùi thơm thì tắt bếp.
Cho hạt vừng vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
Bạn cho hạt vừng đã xay mịn ra nồi, thêm vào 180ml nước lọc rồi đun sôi.
Sau đó, bạn cho thêm trục đường thốt nốt vào, khi con đường tan chảy hoàn toàn thì nói xuống và để nguội bỗng
dưng.
Người bệnh chia hổ lốn thành 2 – 3 lần uống trong ngày để điều trị bệnh.

Lưu ý: Cách trị tiểu buốt bằng hạt vừng trên không phù hợp ứng dụng cho người mắc bệnh tiểu con đường type
một và type 2.

9. Chữa đái dắt đái buốt bằng phượng vĩ thảo
Theo Đông y, phượng vĩ thảo có tính mát, lạnh, có vị đắng. Dùng dược chất này với tác dụng điều trị chứng tiểu
buốt, bệnh viêm tuyến đường tiết niệu, kiết lỵ… với bệnh nhân mắc tiểu buốt hoặc tiểu rắt, đây thật sự là bài thuốc
điều trị phù hợp và hiệu quả.
Chuẩn bị nguyên liệu: Phượng vĩ thảo.
Cách thực hiện:
Làm sạch và sơ chế phượng vĩ thảo để cái bỏ hoàn toàn bụi bẩn.
Dùng nước vo gạo và sắc có thuốc để dùng hàng ngày.
Kiên trì áp dụng bài thuốc trong khoảng phượng vĩ thảo từ 10 đến 15 ngày để thấy những triệu chứng suy giảm.

10. Đậu xanh chữa bệnh đái buốt đái dắt
Có người bệnh mắc tiểu buốt do nóng trong người, độc tố tích tụ trong gan thận thì đậu xanh là nguyên liệu có
khả năng điều trị bệnh rất khả quan. Đậu xanh là dược chất có vị ngọt, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, giải độc và
lợi tiểu. Vì thế, người bệnh hoàn toàn có thể dùng để chữa tiểu buốt.
Nguyên liệu chuẩn bị: 100gr đậu xanh nguyên vỏ.
Cách thức thực hiện:
Sơ chế, rửa sạch đậu xanh để chiếc bỏ hoàn toàn bụi bẩn rồi để ráo nước.
Rang nhỏ lửa, cho đến lúc với mùi thơm nhẹ thì tắt bếp rồi tán nhỏ thành bột mịn.
Hòa bột đậu xanh có nước ấm rồi sử dụng trực tiếp.
Mỗi ngày uống 3 lần, vào sáng, trưa, tối và sử dụng liên tiếp trong 7 – 10 ngày để thấy được hiệu quả điều trị bệnh.

11. Chuối và mộc nhĩ trắng chữa đái buốt đái dắt
Nấm mèo trắng là vật liệu có tính bình, có công dụng bổ khí huyết, lợi tiểu, thanh nhiệt. Không những thế, chuối
tiêu có tính hàn, vị ngọt, thường được dùng để điều trị 1 số chứng bệnh như: Viêm niệu đạo, viêm nhiễm bọng đái.
Chính cho nên, cách chữa tiểu buốt bằng thuốc ta có 2 nguyên liệu chính là chuối xanh, nấm mèo trắng luôn được
dân gian Đánh giá cao.
Chuẩn bị nguyên liệu: 50gr nấm mèo trắng, một quả chuối tiêu xanh.
Cách thực hiện:
Bỏ vỏ chuối xanh, ngâm với nước muối loãng để dòng bỏ hết nhựa bên trong. Rửa lại có nước, để ráo nước rồi cắt
thành từng lát nhỏ.
Sơ chế sạch nấm mèo trắng và đun sôi rồi cho chuối xanh vào nấu cùng, đun cho đến khi chuối nhừ hẳn thì tắt bếp.
Lọc và chắt lấy nước, để nguội rồi sử dụng.
Mỗi tuần, người bệnh ứng dụng bài thuốc này hai – 3 lần và bền chí áp dụng trong thời gian dài.

12. Bài thuốc nam chữa tiểu buốt có cỏ đăng tâm khô
Tiểu buốt có thể là một trong những triệu chứng của viêm tuyến tiền liệt. Vì vậy, người bệnh có thể vận dụng bài
thuốc từ cỏ đăng tâm khô để điều trị chứng tiểu buốt. Cỏ đăng tâm có vị ngọt, tính hàn, là vị thuốc quen thuộc
trong phổ biến bài thuốc chữa bệnh khác nhau.
Nguyên liệu chuẩn bị: 5gr cỏ tâm đăng, 2 quả hồng sấy khô.
Cách thực hiện:
Sơ chế, làm cho sạch cỏ tâm đăng rồi đem sấy khô dược chất.
Đun dược liệu cùng 2 bát nước lọc và đun cho đến lúc nước sôi thì cắt hồng sấy khô vào cộng. Người bệnh có thể
thêm một tí trục đường phèn vào cộng thuốc.
Lọc lấy phần nước rồi dùng hàng ngày.

13. Chữa đái buốt đái dắt bằng thuốc
Cách chữa tiểu buốt tiểu rắt tại nhà bằng thuốc gì cho hiệu quả cao? Để cải thiện chứng tiểu buốt, tiểu rắt, sử
dụng thuốc là cách thực hiện được rộng rãi người lựa chọn bởi tính tiện dụng, đơn giản, hiệu quả cao. Tùy thuộc
từng trường hợp mà người bệnh có thể dùng những loại thuốc sau:
Tiểu buốt tiểu rắt do viêm, nhiễm trùng đường tiết niệu: Người bệnh sử dụng loại thuốc thuốc kháng sinh
betalactam, trimethoprim, fosfomycin,...
Tiểu buốt tiểu rắt do bệnh lây truyền qua các đường tình dục: Tùy từng loại bệnh mà sử dụng các loại thuốc đặc
trị riêng biệt: Ceftriaxone, cefixim, cefotaxime, ciprofloxacin, spectinomycin...

14. Chữa bệnh đái buốt đái dắt bằng ngoại khoa hiệu quả
Chứng bệnh đái buốt, đái rắt gây ra không ít phiền phức, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, công việc của
người bệnh. Tuy nó không đe dọa đến tính mạng nhưng là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm nếu tiểu
buốt, tiểu rắt còn kèm theo nhiều biểu hiện bất thường khác.
Thế nên bạn cần chữa bệnh đái buốt đái rắt nhanh chóng, hiện nay có các cách chữa bệnh mà bạn có thể tham
khảo nhưng hiệu quả nhất phải kể đến các phương pháp ngoại khoa. Tùy vào từng nguyên nhân bệnh lý, bác sĩ sẽ
áp dụng phương pháp điều trị bệnh hiệu quả như:

14.1. Chữa đái buốt đái dắt bằng hệ thống điều trị quang học CRS
Tình trạng đi đái buốt đái dắt nhiều lần ở mức độ nặng thì chủ yếu bác sĩ sẽ điều trị bằng phương pháp ngoại khoa.
Thông thường với tình trạng đó thì bác sĩ sẽ dùng hệ thống nhiệt trị CRS để điều trị. Đây là phương pháp tiên tiến
áp dụng các thành tựu của y học hiện đại giúp điều trị viêm niệu đạo gây đái buốt nhiều lần một cách an toàn và
triệt để.
Phương pháp CRS sử dụng hiệu ứng nhiệt có khả năng làm tăng mức độ thẩm thấu, thuốc được đưa sâu vào các
vùng viêm nhiễm nên có thể điều trị bệnh một cách nhanh chóng.
Không chỉ tăng độ thẩm thấu, CRS sử dụng hệ thống sóng đa dẫn giúp phục hồi bề mặt mưng mủ, sưng tấy do
viêm nhiễm gây nên. Từ đó tiến hành khử trùng toàn diện. loại bỏ vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh một cách tốt
nhất.
Phương pháp có trong mình nhiều ưu thế vượt trội như: không gây đau đớn, ít chảy máu, an toàn, triệt để, tăng
sức đề kháng,...

14.2. Chữa đái buốt đái dắt - bệnh viêm tuyến tiền liệt
Đái buốt đái rắt là triệu chứng của bệnh viêm tuyến tiền liệt thì sẽ được điều trị bằng phương pháp phân loại
Alpha. Phương pháp này sử dụng máy móc hiện đại giúp thuốc thẩm thấu chính xác vào vùng bệnh, tăng hiệu quả,
giải quyết mọi triệu chứng mà bệnh viêm tuyến tiền liệt gây ra.
Ưu điểm của phương pháp này là:
An toàn, không ảnh hưởng đến mạch máy và thần kinh
Không gây tổn thương đến tuyến tiền liệt
Không gây đau đớn, hiệu quả cao, không tái phát
Tăng khả năng tình dục và khả năng miễn dịch

14.3. Chữa đái buốt đái rắt - bệnh lậu
Kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA được áp dụng để giúp mọi người thoát khỏi bệnh lậu và chứng bệnh đái buốt,
đái rắt. Đây là kỹ thuật hiện đại điều trị khoa học kết hợp với gen thông minh để thay đổi DNA của khuẩn lậu, tiêu
diệt vi khuẩn hiệu quả. Phương pháp này được ưa chuộng với những ưu điểm vượt trội như:

Xét nghiệm chuyên nghiệp, chính xác, hiệu quả trong tiêu diệt vi khuẩn.
Khống chế chuỗi chuyển hóa gen tế bào, ngăn chặn khuẩn lậu cầu quay trở lại.
Điều trị tận gốc, không tái phát, không biến chứng hay viêm nhiễm.

CHỮA ĐÁI BUỐT ĐÁI DẮT HIỆU QUẢ Ở ĐÂU UY TÍN, AN TOÀN
HIỆN NAY
Đái buốt đái dắt là dấu hiệu của nhiều bệnh, do đó người bệnh cần đi khám ở những cơ sở y tế uy tín để nhận được
kết quả thăm khám chính xác, từ đó có phác đồ điều trị bệnh hiệu quả.
Phòng khám đa khoa Thành Đô ở 248 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh là địa chỉ khám đái buốt đái dắt uy tín
cho cả nam và nữ. Tại sao không phải phòng khám hay địa chỉ khác? Vì phòng khám Thành Đô có:
Giấy phép hoạt động do Sở Y tế Bắc Ninh cấp, cùng sự giám sát, chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền
Môi trường y tế trong sạch, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi
Đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong thăm khám và điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, trình độ chuyên
môn cao. Hàng ngũ nhân viên biết cách ứng xử, giao tiếp tốt.

Phương pháp điều trị tiên tiến, tình trạng đái buốt đái dắt chủ yếu do đường tiết niệu bị tổn thương gây ra nên hệ
thống nhiệt trị CRS được cho là phương pháp hữu hiệu nhất. Phương pháp này có thể điều trị an toàn, nhanh
chóng, triệt để, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.
Hệ thống máy móc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, hỗ trợ tốt cho việc chẩn đoán lâm sàng và điều trị hiệu quả.
Chi phí điều trị hợp lý, công khai, minh bạch, có niêm yết bảng giá của từng hạng mục ở sảnh của phòng khám,
thuận tiện cho tầm nhìn của người bệnh, không thu khống.
Thời gian làm việc từ 8h-20h mỗi ngày, kể cả lễ, tết và cuối tuần, rất phù hợp với nhiều tình trạng công việc của
người bệnh.
Thông tin bệnh nhân luôn được bảo mật tốt thông qua mô hình thăm khám một đối một và phần mềm chuyên dụng
để lưu trữ thông tin.
Dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, tư vấn trực tiếp và miễn phí cho người bệnh, đặt lịch hẹn khám qua tổng đài 0865.776.663
hoặc trực tuyến trên live chat ở website phòng khám.

Trên đây là bài viết về 26 cách chữa đái buốt đái dắt hiệu quả tại nhà, an toàn hiện nay cho người bệnh. Nếu bạn
còn những câu hỏi nào cần giải đáp, hãy liên hệ với các chuyên gia qua khung chat tư vấn bên dưới đây để được tư
vấn bệnh miễn phí.
Đái buốt, đái dắt là hai tình trạng bất thường ở đường tiết niệu thường hay đi kèm và có mối liên quan chặt chẽ với
nhau, có một số lý do chung và cũng có những lý do riêng gây ra hai hiện tượng này. Vì vậy, để chữa bệnh đái buốt
đái rắt hiệu quả thì trước tiên cần làm rõ nguyên nhân bệnh lý, sau đó sẽ áp dụng phương pháp phù hợp, đúng với
từng bệnh.
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