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18 Cách chữa bệnh liệt dương cho nam giới tại nhà
không dùng thuốc
August 20, 2021

Liệt dương là hiện tượng rối loạn chức năng sinh dục ở nam giới, là một căn bệnh gây nỗi ám ảnh không nhỏ
cho nam giới, khiến nam giới mất đi sự tự tin, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và sức khỏe sinh sản của
nam giới nói riêng và hạnh phúc lứa đôi nói chung. Vậy để chữa liệt dương bằng cách nào hiệu quả nhất hiện
nay? Bài viết dưới đây xin chia sẻ với bạn đọc một số cách ch ữa bệnh liệt dương hiệu quả mà mọi người ai
cũng có thể tham khảo.

BỆNH LIỆT DƯƠNG LÀ GÌ?
Liệt dương là một hiện tượng rối loạn ở chức năng sinh dục ở nam giới với tình trạng dương vật mất đi khả
năng cương cứng hoặc có cương nhưng không đủ khả năng để duy trì quan hệ dục tình. Đây là giai đoạn dấu
hiệu nặng nhất của trạng thái bệnh rối loạn cương dương, khi quan hệ có thể nhận diện qua hiện tượng dương
vật có dấu hiệu mềm sớm, xuất tinh sớm hoặc không xuất tinh được, mất độ cực khoái.

Bệnh liệt dương ở nam giới là bệnh khó đề cập, nhạy cảm, người bệnh thường hay có tâm lý e dè, tự ti, lánh né
việc chẩn đoán và điều trị bệnh sớm. Chính vì có tâm lý do dự và chủ quan như vậy, bệnh thường để lại các hệ
lụy sức khỏe sinh lý nghiêm trọng và khó có thể khắc phục được như ban đầu. Hiện trạng này có tác động
nghiêm trọng tới tâm sinh lý và sức khỏe sinh sản ở nam giới, gây cho nam giới bị áp lực tâm lý rất lớn, ảnh
hưởng không nhỏ tới cuộc sống gia đình và kéo theo nhiều hệ lụy không tốt khác.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH LIỆT DƯƠNG
Có nhiều nguyên do dẫn tới bệnh liệt dương, trong đó có các nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Do thói quen thủ dâm và sinh hoạt tình dục quá độ
Nam giới thủ dâm nhiều, có thói quen sinh hoạt dục tình quá độ, liên tục hoặc quá lười trong việc sinh hoạt tình
dục cũng là nguồn gốc dẫn tới tình trạng bị rối loạn cương dương dẫn tới bệnh liệt dương.

Do tuổi tác
Tuổi tác nam giới càng cao, tỉ lệ bị bệnh liệt dương càng lớn. Lúc này chất testosterone ở nam giới suy giảm
mạnh dẫn tới người nam suy giảm ham muốn và không có nhiều sức khỏe để có thể quan hệ dục tình.

Do bệnh lý
Một số người mắc phải những bệnh lý nền như béo phì, tim mạch, những vấn đề về bệnh thận, tiểu đường, bệnh
áp huyết cao… có thể khiến hiện trạng suy giảm giảm ham muốn, rối loạn cương dương dẫn đến bệnh liệt
dương.

Lạm dụng các chất kích thích
Thường xuyên có thói quen uống rượu, bia, thuốc lá, sử dụng các chất kích thích,…cũng có thể làm rối loạn
cương dương, suy giảm chức năng sinh lý dẫn đến liệt dương.

TRIỆU CHỨNG NHẬN BIẾT BỆNH LIỆT DƯƠNG
Khi người nam giới mắc phải bệnh liệt dương, khi quan hệ người bệnh sẽ thấy cơ thể có những biểu hiện bất
thường sau:
- Nam giới có cảm giác ham muốn tình dục nhưng dương vật không thể đạt trạng thái cương cứng dù đã dùng
mọi cách kích thích.
- Nam giới không có tâm lý ham muốn hoặc giảm ham muốn và dương vật không thể đạt cương cứng.
- Dương vật đạt trạng thái cương cứng nhưng trong thời gian ngắn, không thể duy trì lâu được thời gian cương
cứng để thực hiện trọn vẹn được “cuộc yêu”.
- Mất đi nhu cầu và ham muốn tình dục, dương vật mềm mặc dù bạn tình nằm cạnh.
- Dương vật cương cứng bất thường không theo chủ đích của bản thân.

CÁC CÁCH CHỮA BỆNH LIỆT DƯƠNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Liệt dương không phải là căn bệnh khó chữa. Để có thể điều trị bệnh hiệu quả thì người bệnh nên điều trị bệnh
đúng cách và theo đúng chỉ định của bác sĩ. Hiện nay có rất nhiều cách chữa được áp dụng để chữa căn bệnh liệt
dương này. Phổ biến là những cách sau:

1. Chữa bệnh liệt dương bằng phương pháp điều trị nội khoa
Trường hợp nam giới mắc bệnh liệt dương ở giai đoạn nhẹ là rối loạn cương dương thì có thể được chỉ định
điều trị bằng loại thuốc đặc trị thuộc nhóm ức chế PDE5, thuốc tăng cường chất testosterone cho nam giới.
Nhóm thuốc điều trị này gồm nhiều hoạt chất có lợi khác nhau và được dùng phổ biến cho nhiều người bị bệnh
rối loạn cương dương thể nhẹ.
Thuốc có tác dụng điều trị là làm giảm giãn nở mạch máu, giúp lưu thông máu đến “cậu nhỏ”, làm tăng cảm giác
ham muốn, tăng chức năng sinh lý và khả năng đạt cương dương ở dương vật như bình thường. Khi sử dụng
thuốc điều trị người bệnh cần tuân thủ đúng và đủ theo hướng dẫn của các bác sĩ đề ra, không nên tự ý mua
thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ về sử dụng tại nhà để tránh tác dụng phụ không mong muốn.

Chữa bệnh liệt dương bằng các phương pháp điều trị dân gian
Liệt dương là một dạng bệnh lý nhạy cảm, nam giới mắc bệnh thường tự ti và xấu hổ khi đi thăm khám và lo
lắng về chi phí điều trị nên đã thực hiện chữa bệnh chữa bệnh bằng những phương pháp dân gian bên ngoài.
Tuy nhiên, các bác sĩ, chuyên gia nam khoa cho biết rằng những phương pháp dân gian truyền lại sẽ chỉ là dùng
kèm và không thể thay thế cho những phương pháp điều trị chuyên khoa y học hiện đại.

2. Điều trị liệt dương bằng nấm ngọc cẩu
Là dòng cây mọc ở trên núi này được lưu truyền với tác dụng tốt với sinh lý nam bổ thận, tráng dương nhờ
đựng hàm lượng lớn testosterone. Sâm ngọc cẩu sau khi được làm sạch sẽ ngâm cùng với rượu. Sau khoảng 1
tháng có thể áp dụng với liều lượng 10ml hằng ngày để chữa trị bệnh liệt dương.

3. Rễ cau chữa bệnh liệt dương
Theo Đông y, rễ cau có tính nóng ấm nên công dụng tốt với thận, bổ dương khí và có tính đặc thù là khắc phục
hiện trạng cương dương ở nam giới. Để có thể đạt được hiệu quả, ngâm rễ cau cùng với rượu theo tỷ lệ 5 lít rượu
và 1 kg rễ cau. Bạn ngâm để 2 tháng có thể áp dụng.

4. Chữa liệt dương tại nhà bằng hà thủ ô và đỗ đen
Cả 2 vật liệu này tạo nên bài thuốc đều dễ tìm và có sẵn ở trong gia đình. Dùng phối hợp Hà thủ ô và đỗ đen
giúp bổ tinh, bổ huyết, nâng cao cường dương, làm tăng khả năng miễn nhiễm và sức khỏe của người bị liệt
dương. Chế biến hầm chín, phơi khô và tán thật nhuyễn hai mẫu vật liệu này để dùng đều đặn.

5. Rễ cây đinh lăng trị liệt dương
Theo nghiên cứu cho biết rễ cây đinh lăng có hàm lượng lớn chất saponin cùng nhiều hoạt chất giúp thúc đẩy
quá trình trao đổi chất có lợi. Làm tăng cường khả năng cương cứng và thời gian cương cứng của dương vật.
Cách th ực h iện: Đem Rửa sạch rồi thái lát mỏng 1kg rễ đinh lăng. Sau đó cho sao vàng và ủ bằng vải sạch dưới
đất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ngâm rễ đinh lăng với rượu trong vòng 3 tháng rồi uống 10ml mỗi ngày.

6. Cách chữa bệnh liệt dương bằng tỏi
Thành phần của tỏi có các vitamin, fitonxit, glycogen,…có tác dụng làm cải thiện các triệu chứng rối loạn
cương dương. Đây là một phương pháp dân gian được nhiều người áp dụng bởi tỏi rất dễ tìm kiếm, giá rẻ.
Cách th ực h iện: cũng đơn giản là ăn 1 – 2 tép tỏi mỗi ngày hoặc làm chế biến trong các món ăn.

7. Dùng nhân sâm điều trị liệt dương
Rễ nhân sâm là một thảo dược quý trong đông y giúp chữa bệnh liệt dương và các bệnh rối loạn chức năng sinh
lý nam giới. Thành phần của rễ nhân sâm có tác dụng kích thích sản sinh testosterone, cải thiện chức năng
cương cứng của dương vật.
Cách th ực h iện: Đem rửa sạch 1 củ nhân sâm sau đó thái lấy lát mỏng. Ngâm nhân sâm kèm với rượu sau 1
tháng là có thể sử dụng.

8. Cách trị liệt dương với rau diếp cá
Theo dân gian, rau diếp cá có tính vị mát, vị hơi chua kèm nhiều công dụng, trong đó có giúp cải thiện chức
năng sinh lý. Ở trong rau có một số hoạt chất có tác dụng tăng kích thích ham muốn và tăng sức bền khi quan
hệ.
Cách th ực h iện: Rửa thật sạch rau diếp cá rồi cho vào máy nghiền lấy nước cốt để uống nhằm cải thiện những
triệu chứng bệnh liệt dương.

9. Sử dụng lá hẹ trị liệt dương
Loại rau này có vị tính ấm, vị cay có tác dụng bổ huyết được dùng giúp để tăng cường chức năng sinh lý nam
giới và tăng cường lưu thông máu đến dương vật. Người bệnh nên sử dụng nước ép lá hẹ tươi để uống đều mỗi
ngày hoặc nấu cháo, ngâm rượu lá hẹ để nhằm cải thiện triệu chứng bệnh.
Những phương pháp điều trị, chữa bệnh dân gian ở trên người bệnh phải kiên trì thực hiện trong thời gian lâu
dài thì mới có hiệu quả nhất định nhưng chưa được kiểm chứng và chứng nhận có hiệu quả cao. Khi áp dụng
những phương pháp trên bệnh có thể sẽ tái phát nhiều lần.

10. Chữa liệt dương với măng tây
Để thực hiện cách chữa bệnh liệt dương tại nhà này, người bệnh chuẩn bị khoảng 15gr rễ măng tây và 2 cốc sữa.
Rễ măng đem rửa sạch và xay nhuyễn, sau đó lọc lấy nước và pha sở hữu sữa đã chuẩn bị sẵn. Uống nước này 2
lần/ngày, uống liên tiếp trong vòng khoảng một tháng để thấy được tác dụng.

11. Chữa bệnh liệt dương tại nhà với nước gừng mật ong
Gừng và mật ong được biết đến là những vật liệu rất khả quan chữa liệt dương ở nam giới. Nam giới bị bệnh liệt
dương chỉ cần sử dụng gừng tươi, gọt vỏ rửa sạch, ép lấy nước cốt, sau đó pha thêm 1 thìa mật ong vào là có thể
dùng. Uống nước này đều đặn hàng ngày để cho hiệu quả trị liệt dương hiệu quả tốt.

12. Điều trị bệnh liệt dương bằng nho khô và sữa
Nam giới bị bệnh liệt dương với thể đun nho khô và sữa tươi uống mỗi ngày để hỗ trợ cải thiện hiện trạng liệt
dương.

13. Chữa bệnh liệt dương bằng quả chà là
Nam giới cần chuẩn bị 100gr gồm quả chà là khô, hạnh nhân, hạt mộc qua, hạt hồ trăn. Nam giới trộn các
nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau và ăn hàng ngày để giúp đẩy lùi các biểu hiện của bệnh liệt dương.

14. Chữa liệt dương bằng cây ba kích
Bài thuốc chữa liệt dương bằng thuốc nam mà phái mạnh chẳng thể bỏ qua đấy là cây ba kích. Chắc nhiều người
đã nghe, biết đến công dụng của thảo dược này rồi. Ba kích có nhiều phổ biến ở những vùng núi phía Bắc. Mẫu
thảo dược này sẽ giúp nam giới bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, tăng thèm muốn và làm “thằng nhỏ”
cương cứng được lâu hơn khi quan hệ tình dục. Nam giới bị liệt dương với thể tậu ba kích về để ngâm rượu, chữa
bệnh liệt dương.

15. Thường xuyên tập thể dục tăng cường sinh lý
Tập tành thể dục thể thao thường xuyên là một trong các cách thức điều trị bệnh liệt dương tại nhà mà không
cần dùng thuốc. Hoạt động thể chất giúp nâng cao độ linh động ở xương chậu, cải thiện sức khỏe xương khớp
giúp nam giới trở thành uyển chuyển, “bền bỉ” hơn lúc quan hệ. Hơn nữa, luyện tập thể dục đều đặn còn giúp
tăng tuần hoàn máu, tăng khả năng cương cứng và đạt được khoái cảm khi “ân ái”.
Nguyên nhân chủ yếu khiến cho phái mạnh gặp trắc trở trong việc cương dương là do tốc độ lưu thông và nồng
độ máu thấp. Chính bởi thế, hoạt động thể chất thường xuyên sẽ xúc tiến lưu lượng máu đến dương vật khi quan
hệ, trong khoảng đó cải thiện khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”.
Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 1 trong những bí quyết điều trị bệnh liệt dương tại nhà mà không
cần tiêu dùng thuốc
Mỗi tuần, bạn cần dành 3 buổi để tập tành thể dục thể thao. Một số bộ môn thể thao phải chăng cho sức khỏe
nam giới như bơi lội, chạy bộ, yoga, quần vợt,… tuy nhiên, nam giới cũng có thể thực hiện 1 số bài tập Kegel để
tương trợ khả năng cương dương, giúp “cậu nhỏ” dẻo dai hơn khi xung trận.

16. Điều chỉnh thói quen quan hệ tình dục
Do các thói quen quan hệ tình dục không lành mạnh như: thường xuyên thủ dâm, hoạt động tình dục quá độ,
quan hệ tình dục bừa bãi, lạm dụng các loại thuốc cường dương,… được xem là 1 trong những nguyên nhân gây
ra bệnh liệt dương.
Thành ra, để cải thiện những triệu chứng bệnh lý, hỗ trợ giai đoạn điều trị bệnh đath kết quả phải chăng nhất,
người bệnh cần điều chỉnh các thói quen trên:
Tránh quan hệ tình dục quá độ, bởi hiện trạng này mang thể khiến cho lượng hormone testosterone suy giảm
đáng nói. Theo những chuyên gia đầu ngành, nam giới chỉ nên quan hệ tình dục từ 3 – 4 lần/ tuần.
Không nên thủ dâm quá 1 lần/ ngày, bởi mỗi lần thủ dâm sẽ tương đương với một lần quan hệ tình dục thông
thường thường. Hơn nữa, do thói quen thường xuyên thủ dâm còn tác động đến khoái cảm khi “yêu”, giảm hứng thú
và khó lên đỉnh.
Dùng bao cao su lúc quan hệ để đảm bảo bản thân và bạn tình khỏi các bệnh tình dục lây qua đường quan hệ
Không tự ý dùng những các loại thuốc kéo dài thời gian, gây tê quan hệ khi chưa được chỉ định từ các bác sĩ chuyên
khoa

17. Tránh xa bia rượu, thuốc lá
Trong những nghiên cứu cho thấy, sử dụng bia rượu, thuốc lá sẽ khiến nồng độ testosterone giảm mạnh, trong
khoảng đấy khiến khả năng nguy cơ teo tinh hoàn, tinh trùng bị quái đản và liệt dương. Tuy nhiên, những độc
tố với trong khói thuốc lá, bia rượu làm cho thể tích lòng mạch bị thu hẹp, làm giảm lưu lượng máu tới cơ quan
sinh dục và ảnh tới chức năng hoạt động của cơ quan này.
Nam giới cần từ bỏ lề thói dùng bia rượu, thuốc lá trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ quá trình chữa trị liệt
dương đạt kết quả tốt
Không chỉ làm cho tình trạng liệt dương trở nên nặng nề hơn, một số chất gây nghiện, nicotine, asen với trong
khói thuốc còn tác động tới ADN của tinh trùng, giảm sức sống, không mang khả năng di động. Điều này ảnh
hưởng trực tiếp tới chức năng sinh sản ở nam giới.
Các chuyên gia đầu ngành cho biết, nam giới cần ngưng dùng bia rượu ít ra 3 tháng để giúp hồi phục sức khoẻ
sinh lý, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng. Có các trường hợp nghiện rượu chỉ cần khoảng dài, chức
năng cung cấp tinh trùng với thể chẳng thể phục hồi hoàn toàn. Bởi vậy, nam giới cần trong khoảng bỏ thói
quen sử dụng bia rượu, thuốc lá chỉ mất khoảng sớm nhất.

18. Áp dụng liệu pháp tâm lý để điều trị liệt dương
Số liệu cho thấy, có khoảng 50% trường hợp bị liệt dương khởi phát do găng, stress, rối loạn lo âu,… trạng thái
này kéo dài khiến nam giới suy giảm thèm muốn dục tình, mất hứng thú có chuyện “chăn gối” và nâng cao nguy
cơ bị yếu sinh lý. Theo đó, nam giới sẽ gặp chí ít 1 lần những trở ngại trong vấn đề tình dục như xuất tinh sớm,
rối loạn cương dương, liệt dương,… Để kiểm soát hiện trạng này, bạn cần giải tỏa căng thẳng, giữ tâm cảnh thoả
thích.
Theo đấy, nam giới có thể tâm sự, chia sẻ những khó khăn trong công việc với người bạn đời của mình hay với
người thân để lắng nghe và đưa ra các biện pháp phù hợp. Bên cạnh đó, bạn cần chọn lựa không gian sống
thoải mái, quản lý phải chăng thời khắc biểu và luôn hướng tới các điều hăng hái. Thực hiện phải chăng những
giải pháp này sẽ hỗ trợ tích cực trong giai đoạn điều trị bệnh liệt dương.
Lưu ý : Các cách điều trị liệt dương bằng dân gian tại nhà chỉ có tính chât tham khảo, nam giới nếu bị bệnh hãy đến cơ
sở chuyên khoa nam để thăm khám và điều trị liệt dương theo phác đồ.

19. Chữa bệnh liệt dương bằng phương pháp điều trị ngoại khoa
Ngày nay, với sự phát triển của y học hiện đại, các phương pháp y học ngoại khoa đã có sự phát triển vượt bậc.
Bệnh liệt dương được chữa bằng phương pháp tam độ tam đoạn tiên tiến hiện đại đã mang đến hiệu quả điều trị
cao. Bệnh nhân sau khi tiến hành áp dụng phương pháp này đều nhận được kết quả tốt, không gây tái phát
bệnh.
Phương pháp tam độ tam đoạn là một phương pháp y học tổng hợp hiện đại của Châu u đã được chứng nhận
kiểm chứng đem lại kết quả cao đối với các bệnh lý rối loạn chức năng sinh lý. Lựa chọn phương pháp này
người bệnh sẽ được điều trị kết hợp cả bệnh lý đi kèm tâm lý.
Điều trị liệt dương bằng phương pháp tam độ tam đoạn sẽ qua 3 giai đoạn là:
G iai đoạn 1: Dựa vào các biểu hiện của bệnh, bác sĩ sẽ dùng hệ thống máy móc chuyên dụng để tiến hành kiểm
tra, làm xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân chính gây bệnh, mức độ bệnh. Sau đó có thể đưa ra phương án điều
trị bệnh phù hợp hiệu quả.
G iai đoạn 2: Căn cứ vào những nguyên nhân, tiểu sử bệnh và theo cơ địa của từng người bệnh, bác sĩ sẽ áp
dụng kèm điều trị Đông – Tây y kết hợp nhằm phát huy được tối đa hiệu quả và năng cao khả năng hồi phục
bệnh.
G iải đoạn 3: Tiến hành làm duy trì khả năng tình dục, nhằm củng cố và duy trì quy trình điều trị bệnh lý. Sẽ kết
hợp điều trị song song với tâm lý giúp nam giới lấy lại tự tin, phong độ phái mạnh khi quan hệ.
- Ưu điểm của ph ương ph áp: Quá trình điều trị bệnh không gây đau đớn, không có tác dụng phụ của phương
pháp để lại, vết thương nhỏ nhanh chóng hồi phục. Thời gian điều trị nhanh nhẹn và ngắn, người bệnh không
phải nằm lưu trú tại cơ sở có thể về ngay sau khi điều trị.

ĐIỀU TRỊ BỆNH LIỆT DƯƠNG Ở ĐÂU UY TÍN - HIỆU QUẢ?
Hiện nay, để đáp ứng tốt và đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của đông đảo bệnh nhân, có rất nhiều cơ sở y tế đã
được thành lập ra và triển khai dịch vụ y tế khám chữa bệnh liệt dương. Điều này khiến cho người bệnh tâm lý
hoang mang không biết nên lựa chọn cơ sở y tế nào bởi không phải cơ sở y tế nào cũng uy tín.
Tại khu vực Bắc Ninh, Phòng khám đa khoa Thành Đô là một trong những địa chỉ y tế khám chữa bệnh liệt
dương tốt và uy tín mà bạn có thể lựa chọn. Phòng khám đã và đang áp dụng thành công phương pháp tam độ
tam đoạn giúp hàng trăm ca bệnh nhân điều trị khỏi bệnh nhanh chóng, không ghi nhận trường hợp nào tái
phát bệnh.
Không chỉ sở hữu phương pháp y học chữa bệnh hiện đại, hiệu quả, phòng khám Thành Đô Bắc Ninh còn có
nhiều thế mạnh riêng khiến bệnh nhân hài lòng như:

Cấp giấy phép hoạt động rõ ràng, minh bạch
Phòng khám Thành Đô đã được Sở y tế tỉnh cấp phép và giám sát tất cả mọi hoạt động khám chữa bệnh, trong
đó có khám chữa bệnh liệt dương. Khi điều trị bệnh nhân sẽ được đảm bảo quyền lợi theo tính pháp lý.

Bác sĩ chuyên khoa giỏi, tay nghề cao
Đội ngũ y bác sĩ tại phòng khám được tuyển chọn kỹ lưỡng, có tay nghề chuyên môn cao, được đào tạo y học bài
bản và đã có chứng chỉ hành nghề thâm niên. Với kinh nghiệm lâu năm bác sĩ chuyên nam khoa nắm rõ tất cả
triệu chứng, cách chữa bệnh liệt dương. Đem lại sức khỏe và tâm lý tốt cho người bệnh.

Hệ thống máy móc hiện đại
Quy trình khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và chính xác nhờ sự đầu tư của phòng khám về hệ
thống máy móc y tế. Toàn bộ máy móc trang thiết bị được nhập khẩu chính hãng và được sắp xếp cố định trong
phòng chức năng chuyên dụng đặc thù. Môi trường y tế sạch sẽ, được khử vô trùng thường xuyên, tránh nhiễm
trùng lây nhiễm chéo.

Chi phí điều trị hợp lý, công khai, minh bạch
Mọi khoản chi phí khám chữa bệnh liệt dương được công khai minh bạch và được niêm yết theo quy định của
Bộ y tế. Các chi phí được tính theo những hạng mục điều trị bệnh mà bạn thực hiện bao gồm phí thăm khám
chẩn đoán lâm sàng, phí xét nghiệm, phí điều trị.
Hiện, phòng khám Thành Đô Bắc Ninh đang triển khai nhiều gói khám ưu đãi lớn, trong đó có gói khám nam
khoa tổng quát 480K (giá gốc 988K) với nhiều hạng mục y tế xét nghiệm đa dạng để hỗ trợ tốt nhất cho bệnh
nhân.

Công tác khám chữa bệnh chuyên nghiệp, tối ưu
Dịch vụ y tế chuyên nghiệp, quy trình khám điều trị bệnh chặt chẽ. Nhân viên y tế nhiệt tình, cởi mở, chu đáo,
hướng dẫn chi tiết làm thủ tục đơn giản.
Bệnh liệt dương là bệnh lý nam khoa nhạy cảm, bệnh nhân không muốn để người khác biết mình mắc bệnh.
Phòng khám đã và đang thực hiện chính sách bảo mật thông tin riêng tư cá nhân, hồ sơ bệnh lý của người
bệnh.
Thời gian phòng khám làm việc linh hoạt từ 8h – 20h tất cả các ngày, sẽ phù hợp với những người có công việc
bận rộn có quỹ thời gian rảnh ít
Địa chỉ phòng khám: số 248 đường Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh.
Bài viết trên đây là những thông tin chi tiết chia sẻ đến tất cả quý độc giả những vấn đề có liên quan đến cách
chữa bệnh liệt dương. Hy vọng rằng mọi người sẽ tìm hiểu kỹ và chọn được cách chữa bệnh hiệu quả. Nếu bạn
còn điều gì thắc mắc chưa thể giải đáp, vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0865.776.663 để được các y bác sĩ
chuyên khoa giải đáp nhanh chóng và miễn phí.
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