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TOP 38+ Cách chữa tiểu buốt tiểu rắt từ tự nhiên
tại nhà hiệu quả an toàn
August 27, 2021

Cách chữa tiểu buốt tiểu rắt bằng cách chữa nào hiệu quả phải chăng nhất hiện nay là 1 trong các nghi vấn trên diễn đàn sức
khỏe được người bệnh quan tâm bởi đây là hiện tượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh, ảnh hưởng tới sức
khỏe sinh sản của cả nam và nữ giới.

Tiểu buốt, tiểu nhiều lần là triệu chứng gây nên cho người bệnh cảm giác vô cùng khó chịu. Khi đi tiểu người bệnh thường xuyên
có cảm giác đau buốt và đi tiểu nhiều lần nhưng lượng nước tiểu không nhiều. Để hiểu hơn về hiện trạng này cảnh báo nguy cơ
sức khỏe bạn đang gặp phải là gì? Hãy cùng 24hsuckhoe tìm hiểu qua bài viết dưới đây về cách chữa trị bệnh tiểu buốt tiểu rắt
hiệu quả

TIỂU BUỐT TIỂU RẮT LÀ BỆNH GÌ?
Tiểu buốt tiểu rắt gọi chung là chứng tiểu khó, là hiện tượng của bệnh viêm niệu đạo thuật ngữ để chỉ trạng thái bệnh nhân cảm
thấy khó chịu hoặc đau khi đi tiểu. Xét một cách riêng biệt ra tiểu buốt được biểu hiện bằng 1 cảm giác rát, nóng và cảm thấy
buốt mỗi lần đi tiểu, khi mà tiểu rắt được kể tới bằng các triệu chứng đi tiểu nhiều lần và thường xuyên ở trên mức thường nhật.
Những người mắc chứng tiểu rắt tiểu buốt thường gặp phải một số triệu chứng tiêu biểu như: tiểu nhiều lần trong ngày nhưng
chỉ nhỏ giọt có lượng không nhiều, cảm giác nóng rát và đau buốt mỗi lần đi tiểu. Cũng với lúc tùy vào nguyên nhân mà bệnh
nhân sẽ thấy xuất hiện một số triệu chứng khác như màu nước giải đổi thay, mùi của nước đái và thậm chí là nước đái kèm máu.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA TIỂU BUỐT TIỂU RẮT
Thông thường, tiểu buốt là do những bệnh lý sau gây ra:

Viêm đường tiết niệu – nguyên nhân gây tiểu buốt tiểu rắt
Viêm đường tiết niệu là trạng thái viêm nhiễm ở đường tiết niệu bao gồm niệu đạo, bàng quang, niệu quản, thận. Khi những cơ
quan trên bị viêm nhiễm sẽ ảnh làm người bệnh bị đau buốt mỗi khi đi tiểu. Không những thế, bệnh còn gây ra những triệu chứng
khác như:

Cảm giác buồn tiểu rõ ràng và xảy ra có tần suất cao bất thường
Nước tiểu đục, sẫm màu và có mùi amoniac rất nồng
Cảm thấy đau rát lúc tiểu, tiểu dắt, tiểu nhiều lần.

Buồn nôn và nôn
Đau cơ và đau bụng.
Cơ quan sinh dục chảy mủ, nước tiểu có lẫn mủ hoặc lẫn máu.

Hiện trạng viêm đường tiết niệu nếu như không được xử lý chóng vánh thì sẽ khiến viêm nhiễm lan rộng. Tác động đến nhiều cơ
quan sinh dục, đặc thù là hệ sinh sản, dẫn đến vô sinh hiếm muộn.

Viêm bể thận nguyên nhân do gây ra tiểu buốt
Lúc người bệnh bị viêm đường tiểu dẫn tới viêm bàng quan không điều trị sẽ gây nên viêm bể thận. Không những thế, viêm bể
thận còn gặp ở các người bị tiểu tuyến đường, sỏi thận, nữ giới có thai. Hay người bị tắc nghẽn đường tiểu. Viêm bể thận sẽ rất
nghiêm trọng nếu không xử lí kịp thời sẽ gây suy giảm chức năng thận vĩnh viễn

Viêm nội mạc tử cung nguyên nhân bị tiểu buốt
Các chuyên gia cho biết trường hợp này người bệnh không chỉ gặp phải một mình tín hiệu tiểu buốt mà tiểu buốt tiểu rắt ra máu
ở đàn bà do tử cung bị sung huyết và phù nằn nì.

Tiểu buốt do viêm tuyến tiền liệt
Nguyên nhân gây ra bệnh viêm tuyến tiền liệt thường là thứ phát của các chứng viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh
hoàn hoặc viêm các vùng lân cận trực tràng. Vi khuẩn gây bệnh thường là các loại tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, trực khuẩn đại
trường và trực khuẩn loại bạch hầu
Nguyên nhân viêm cấp tính: Do nhiễm trùng từ niệu đạo, nhiễm trùng đường tiểu hoặc nhiễm trùng qua quan hệ tình dục, có
khi bị nhiễm trùng qua đường máu (ít gặp)…
Nguyên nhân viêm mãn tính: Trường hợp viêm tuyến tiền liệt mãn tính do vi khuẩn (E.coli, chlamydia, gonocoque, vi khuẩn lậu…),
nguyên nhân chủ yếu do nhiễm khuẩn từ dưới lên, kèm theo các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Tiểu rắt tiểu buốt do viêm niệu đạ
Viêm niệu đạo là căn bệnh mà người nào cũng có thể mắc phải. Niệu đạo bị vi khuẩn, nấm tấn công gây viêm nhiễm, niêm mạc
bên trong bị tổn thương, lỗ niệu đạo sưng rái cá. Khi nước đái đi qua sẽ thấy đau buốt, khó chịu. Ngoài triệu chứng đi đái buốt
người bệnh còn gặp phải các triệu chứng bất thường như:

Đi tiểu rắt, tiểu nhiều lần, luôn có cảm giác muốn đi tiểu nhưng lượng nước tiểu ít.
Tiểu khó, tiểu không hết.
Nước tiểu chuyển màu vàng đục, nước giải với lẫn máu hoặc lẫn mủ.
Ngứa đau lỗ niệu đạo.
Dương vật chảy dịch mủ, ngứa bao quy đầu.
Âm đạo tăng tiết dịch, có mùi hôi.

Triệu chứng đi đái buốt và bệnh viêm niệu đạo nếu như không được điều trị sớm thì sẽ khiến cho vi khuẩn, lan rộng tới các cơ
quan sinh sản. Làm cho nâng cao khả năng vô cơ – hiếm muộn.

Sỏi đường tiết niệu

Do sự ứ đọng nước tiểu trong bàng quang
Sỏi từ hệ tiết niệu trên (sỏi trong thận, sỏi niệu quản) rơi xuống
Sỏi sinh ra tại bàng quang do dị vật như đầu ống thông nước tiểu, túi thừa bàng quang hoặc sau phẫu thuật đường tiết niệu.

Bệnh lậu – nguyên nhân gây tiểu buốt tiểu rắt, tiểu ra mủ

Bệnh lậu là căn bệnh xã hội nguy hiểm gây ra chứng tiểu buốt ở nam giới. Những vi khuẩn lậu cầu thâm nhập vào cơ quan sinh
dục. Khiến cho tổn thương niệu đạo và bàng quang gây chứng tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu ra máu, tiểu buốt. Bệnh đương nhiên
chảy mủ, ra nhiều khí hư ở cơ quan sinh dục.

Do mắc bệnh viêm âm đạo

Đi tiểu buốt ở nữ cũng có thể là cảnh báo về bệnh lý bị viêm âm đạo gây ra do nấm. Lúc này thì ở âm đạo sẽ bị ngứa cả bên trong
lẫn bên ngoài, khí hư trắng đục và có chất nhờn giống như là bã đậu. Có nhiều trường hợp thì khí hư sẽ có mùi hôi khó chịu nữa.
Ngoài ra thì nếu như không điều trị sớm, niêm mạc sẽ bị tổn thương và gây ra hiện tượng loét hoặc viêm ở niêm mạc. Nếu niêm
mạc bị tổn thương thì trạng thái tiểu buốt rất nhiều cứng cáp sẽ xảy ra, khi đó thì những hoạt động hàng ngày đều có thể bị ảnh
hưởng.

Niệu đạo bị thắt hẹp

Bệnh thường xảy ra ở nam giới. Đối với nữ giới, đây là bệnh hiếm gặp. Nguyên nhân gây ra bệnh có thể là do:

Chấn thương từ tai nạn thương tích hoặc bị tổn thương ở niệu đạo hoặc bàng quang.
Chấn thương vùng chậu
Đã từng thực hiện thủ thuật như: ống thông niệu, phẫu thuật, nội soi bàng quang
Phẫu thuật tuyến tiền liệt trước, mở rộng tuyến tiền liệt.
Ung thư đường tiết niệu; dị tật bẩm sinh của niệu đạo (hiếm)
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
Viêm bao quy đầu.

Phì đại tuyến tiền liệt

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới phì đại tiền liệt tuyến: thường xuyên bị stress; môi trường làm việc ô nhiễm, độc hại,
phải tiếp xúc với hóa chất hoặc các loại khí thải công nghiệp.

Ngoài ra, bệnh phì tiền liệt tuyến còn có nguyên nhân từ việc người bệnh từng bị mắc bệnh về đường tiết niệu như viêm bàng
quang, viêm niệu đạo… Những vấn đề về nội tiết như tiểu đường, rối loạn chức năng tuyến giáp, rối loạn hoocmon sinh dục cũng
là nguyên nhân khó tránh khỏi phì đại tiền liệt tuyến.

Tiểu buốt tiểu rắt do bàng quang

Người bệnh nhiễm khuẩn ở bàng quang thường xuyên buồn tiểu, tiểu không hết chỉ ra được vài giọt hoặc nước tiểu rất ít, tiểu
xong không thấy tha hồ, tiểu buốt tiểu rắt dĩ nhiên gây cảm giác đau xương mu và khó chịu.
Tiểu khó, không tiểu được ngay.
Đi tiểu hoặc xuất tinh ra máu.
Đau quanh đó dương vật, đau vùng bẹn, xương mu.
Đau buốt lúc xuất tinh, rối loạn chức năng sinh dục.

Tiểu buốt tiểu rắt ở nữ giới không phải bệnh lý
Thực hiện quan hệ tình dục một cách thức thô bạo, gây ra sự tổn thương ở vùng âm đạo.
Quan hệ tình dục không an toàn, bạn tình bị mắc phải 1 số chứng bệnh xã hội và lây qua đường tình dục.
Quan hệ dục tình với nhiều người không kiểm soát, thực hiện quan hệ bừa bãi.
Do thói quen sinh hoạt chưa phải chăng, không vệ sinh và đảm bảo mức độ sạch sẽ cho vùng âm đạo.
Sử dụng quần lót quá chật, sử dụng băng vệ sinh không đảm bảo an toàn.
Không thực hiện vệ sinh vùng kín trước và sau lúc quan hệ tình dục.
Bị dị ứng với những dòng dung dịch sử dụng để vệ sinh vùng kín.
Thực hiện thụt rửa âm đạo sâu hoặc quá mạnh, làm môi trường ở âm đạo mất cân bằng.
Bị thương tổn ở vùng kín bởi bất cứ nguyên nhân nào khác như là do công việc nặng nhọc….

Tiểu buốt tiểu rắt ở nam giới không phải là bệnh lý

Như đã nói ở trên, thói quen trong sinh hoạt và ăn uống có thể là cỗi nguồn khiến cho nam giới gặp phải chứng tiểu rắt. Chẳng
hạn như:

Lạm dụng đồ uống có cồn và chất kích thích: Nam giới thường có thiên hướng uống nhiều các loại như bia, rượu, cà phê, trà, hoặc
coca, pepsi,… Đây là những thức uống tác động trực tiếp đến khả năng đào thải của thận, đường tiết niệu. Trong khoảng ấy gây nên
chứng tiểu rắt.
Chấn thương: vận động thể thao, hoặc va chạm khiến cho “cậu nhỏ” bị tổn thương làm cái chảy nước tiểu bị gián đoạn cũng có thể
gây ra tiểu rắt.
Vệ sinh “cậu nhỏ” không đúng cách: Hoặc lười tắm rửa, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.
Quan hệ tình dục với nhiều người, không an toàn: Đây cũng làm vi khuẩn xâm nhập và gây nên những bệnh lý nguy hiểm. Tiểu rắt
chính là triệu chứng của bệnh.
Lo lắng, găng tay quá độ: lúc đầu óc rơi vào trạng thái căng thẳng khiến cho cơ thể bị rối loàn hooc môn và kích thích đi tiểu. Tình
trạng này diễn ra thường xuyên làm cho nam giới bị tiểu rắt.
Chế độ ăn uống: Ẳn quá nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, tránh chất xơ,… cũng là nguyên do gây ra tiểu rắt ở nam giới.
Tuổi tác: những nam giới tuổi càng cao, khả năng hoạt động của bàng quang càng kém, dẫn tới chứng tiểu rắt.
Thuốc lợi tiểu: Nam giới uống các loại thuốc lợi tiểu với thể sinh ra đái rắt.

TỔNG HỢP CÁC CÁCH CHỮA TRỊ BỆNH TIỂU BUỐT TIỂU RẮT HIỆU QUẢ

Tiểu rắt tiểu buốt là triệu chứng khó chịu làm cho cuộc sống của người bệnh bị đảo lộn. Công việc, sức khỏe và sinh hoạt hàng
ngày bị tác động nặng năn nỉ do phải đi tiểu luôn tiện nhiều lần cả ngày và đêm. Do vậy mà việc cách giảm thiểu hoặc điều trị
triệt để là điều cực kỳ quan trọng. Sau đây là 1 số phương pháp chữa bệnh tiểu rắt đang được chữa trị hiện nay, mời độc giả cùng
tham khảo.

1. Cách chữa bệnh tiểu rắt bằng cách dân gian
Hầu hết người bệnh có tâm lý lo sợ, e ngại đến những cơ sở y tế lúc mắc bệnh đái rắt. Cách phù hợp mà họ mường tưởng chính là
dùng những cách trị tiểu rắt ngay tại nhà bằng các bài thuốc dân gian đã được lưu truyền bao đời nay. Có thể kể đến như:

1.1. Chữa tiểu rắt bằng ngải cứu
Ngải cứu không chỉ có tác dụng chữa đau lưng, đau đầu, lưu thông huyết khí, ngải cứu cũng có thể điều trị tiểu rắt tiểu buốt lúc
phối hợp có những cái cây thuốc khác.
Phương pháp làm:

Dùng 50g ngải cứu (lấy cả thân, lá và rễ) + 15g rễ cỏ chanh + 15g cỏ seo gà: số đông đem rửa sạch và để ráo nước.
Cho các nguyên liệu vừa chuẩn bị vào nồi và đun có 1 lít nước.
Khi nồi sôi, vặn nhỏ lửa và tiếp diễn đun thêm 20 phút để những cái nguyên liệu p2 cộng nước rồi tắt bếp.

Sử dùng nước chia uống khiến cho hai lần trong ngày sáng – tối. Mỗi lần uống pha cùng 1 muỗng cafe mật ong.

1.2. Trị bệnh tiểu dắt bằng hải kim sa (cây bòng bong)
Là cái cây mọc hoang ở các bờ bụi, nơi rậm rạp hoặc ẩm ướt, dễ tìm kiếm trên khắp 3 miền nước ta. Dân gian từ xưa thường dùng
hải kim sa để sắc nước uống chữa viêm những đường tiết niệu, tiểu buốt, tiểu rắt và tiểu đêm nhiều lần.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Cây bòng bong: 100g
Trà xanh: 45g
Kim tiền thảo
Gừng
Nước sạch

Cách làm:
Đem tán 2 loại này thành bột và trộn đều. Bảo quản bột hạn chế bị mốc.
Mỗi ngày dùng 20g bột hải kim sa trà xanh + 5g cam thảo + 2 nhánh gừng cho vào ấm đun với 1 lít nước chín.
Khi nồi sôi, vặn nhỏ lửa đun thêm 10 phút thì tắt bếp.
Chia đều thuốc uống làm 3 bữa trong ngày (không để qua đêm).

1.3. Chữa đái dắt bằng phượng vĩ thảo (cỏ seo gà)

Phượng vĩ thảo (hay còn gọi là cỏ seo gà) là 1 vị thuốc nam có tính hàn, vị ngọt nhạt, hơi đắng với tác dụng thanh nhiệt, lưu thông
huyết khí được dân gian dùng trị những bệnh như kiết lỵ, táo bón, viêm tuyến đường tiết niệu, đái rắt do hiện tượng nóng trong.

Cách làm:

Chuẩn bị 30g phượng vĩ thảo (đã rửa sạch) và 600ml nước vo gạo.
Cho phượng vĩ thảo vào ấm sắc cộng có nước vo gạo. Khi ấm sôi, vặn vẹo nhỏ lửa và tiếp tục sắc.
Lúc nước sắc còn khoảng 250ml nước thì tắ bếp.
Chia nước thuốc uống lần 2 lần sáng – tối trong ngày.

1.4. Trị đái dắt đái buốt bằng cây rau má
Là 1 loại rau thơm được ưa chuộng, rau má tươi ngoài tác dụng lưu thông huyết khí, chữa đau đầu còn có tác dụng diệt khuẩn
điều trị tiểu rắt tiểu buốt rất tốt.

Phương pháp làm:

Sử dụng 300g cây rau má tươi, rửa sạch. Tiếp tục đem ngâm với nước muối loãng khoảng 20 phút để rau được đảm bảo. Sau đó vớt
ra và để ráo nước.
Cho rau má vào máy xay sinh tố xay nhuyễn có 300ml nước lọc và vài hạt muối tinh (muối trắng).
Hoặc không có máy xay, bạn có thể dùng rau má giã nát. Lọc nước cốt rau má bằng miếng vải sạch. Sau đó hòa thêm nước lọc và
muối tinh.
Dùng uống trực tiếp. Thực hiện ngày 2 lần sáng – tối.

1.5. Chữa tiểu rắt tiểu buốt bằng bí xanh (bí đao)

Bí xanh là chiếc quả có tính chất mát, thanh nhiệt, cung ứng chất xơ nhu yếu cho thân thể. Bí xanh nấu canh hay luộc đều rất
tẩm bổ, bạn cũng có thể dùng thực phẩm này để điều trị bệnh tiểu rắt tiểu buốt có tới hiệu quả cao. Cách chữa tiểu buốt tiểu rắt
tại nhà với bí xanh như sau:

Cách thức làm:

Cách 1: sử dụng 300g bí xanh (đã gọt vỏ, bỏ ruột và sắt thành miếng nhỏ) cho vào xay nhuyễn cùng 200ml nước chín. Dùng uống sinh
tố bí xanh, có thể hòa thêm đường hoặc một chút muối cho dễ uống. Ngày thực hành hai lần sáng tối.
Cách 2: Có sinh tố bí xanh đã thực hiện ở cách 1, dùng dây lọc lọc nước cốt, bỏ bã và sử dụng uống.
Cách 3: người bệnh không uống được nước bí xanh tươi, có thể luộc bí xanh, sau đó ăn cả bí và uống nước luộc bí thay nước chín.

1.6. Cách chữa tiểu buốt bằng củ sắn dây

Lúc bị nóng ruột người ta hay hòa một tí bột sắn dây có nước ấm và sử dụng trong ngày. Sắn dây thanh lọc thân thể khôn xiết tốt,
vừa giải độc vừa khiến mát gan lại lợi tiểu. Bài thuốc chữa tiểu buốt bằng sắn dây có lại hiệu quả hăng hái khi dùng trong khoảng
thời gian dài.

Cách làm:

Chuẩn bị 1kg sắn dây, cạo sạch vỏ, thái từng miếng sau đó đem phơi khô hoặc sấy giòn.
Giã nhỏ (hoặc nghiền) sắn dây phơi khô.
Tiêu dùng uống 3 lần. Ngày, lúc uống có thể pha thêm đường để nâng cao vị ngon giống như cách thức uống bột sắn dây.

Lưu ý: Bột sắn dây phơi khô và nghiền là dạng bột mát, rẻ hơn bột sắn đã lọc qua nước nhiều lần. Nếu như như không có thời gian
làm cho, bạn có thể sử dụng bột sắn dây bán trên thị phần để thay thế.

1.7. Trị bệnh đái rắt bằng mồng tơ
Mồng tơi là dòng rau có tính lạnh, vị chua ngọt, không độc có tác dụng giải độc, nhuận tràng… mùng tơi được sử dụng để chữa
tiểu tuyến đường, mỡ máu, tiểu khó ở nam giới, tiểu rắt, tiểu buốt… và cũng là món rau ưa thích của nhiều người dân việt nam
Cách làm
Dùng 500g rau mồng tơi tươi rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào ấm đun với 500ml nước lọc. Lúc nồi sôi đun thêm khoảng 15 phút thì
tắt bếp.
Chắt nước rau mùng tơi để nguội (hoặc còn ấm) và dùng uống hàng ngày thay trà.

1.8. Dùng giá đỗ để chữa tiểu buốt và tiểu rắt tại nhà
Nước giá đỗ vừa rẻ vừa mát lại lợi tiểu, chữa trị tiểu buôt tiểu rắt hiệu quả. Cách bài chế rất thuần tuý bạn hoàn toàn có thể thực
hành tại nhà để mang đến hiệu quả cao. Hãy khiến theo các chỉ dẫn sau đây của chúng tôi để cơ thể khỏe mạnh hơn.
Nguyên liệu

Giá đỗ: 500g
Đường: 50g

Các bước thực hiện:

Bước 1: giá đỗ mua về đem đi rửa thật sạch có nước. Rửa xong thêm vào nước mới một tí muối ngâm giá trong 15 phút sau ấy vớt ra
và để ráo.
Bước 2: giá đỗ luộc với nước trong 15 phút sau ấy vớt hết dòng và chỉ lấy phần nước.
Bước 3: thêm tầm 50g đường vào trong nước khuấy đều. Uống nước giá đỗ trong khoảng 5 tới 6 lần 1 ngày và chỉ uống ban ngày
không uống vào buổi tối. Màng mề gà chữa tiểu rắ

1.9. Chữa tiểu buốt tiểu rắt bằng mề g
Mề gà khi chế biến món ăn vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Dòng thực phẩm này có tính ngọt và bình, với tác dụng hiệu quả
trong việc điều trị các căn bệnh liên quan tới những đường tiết niệu, kiểm soát lượng nước giải thải ra mỗi ngày song song ngăn

chặn những cơn đau rát, đau buốt ở bàng quang. Thực tiễn nhiều người chỉ biết đến mề gà như một món ăn tẩm bổ mà không
phải hay biết màng mề gà chữa tiểu rắt, tiểu buốt hiệu quả như thế nào.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Màng mề gà: 20 cái
Nước sạch

Các bước thực hiện:

Bước 1: rửa sạch màng mề gà đã chuẩn bị với nước sạch sau ấy rang cháy nhưng không cháy khét.
Bước 2: tán bột thật mịn sau lúc rang.
Bước 3: cho bột màng mề gà vào lọ thủy tinh và sử dụng dẫn. Không nên dùng lọ nhựa bột sẽ nhanh hỏng hơn.
Bước 4: để điều trị bệnh tiểu buốt tiểu rắt bạn có thể chia số bột thành 4 phần bằng nhau sau ấy hòa bột với nước trắng. Uống nước
mỗi ngày để mang đến hiệu quả cao. Sau từ 2 đến 4 tuần tùy từng trạng thái bệnh bạn sẽ nhận thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt.

1.10. Chữa tiểu buốt bằng nước dừa

Dừa vừa dễ tìm, dễ uống mà công dụng chữa tiểu buốt cũng rất tốt. Uống nước dừa bạn sẽ cung cấp cho cơ thể những chất như
vitamin C, A, D, B6, 12, kali, chất xơ, sắt… Thức uống này sẽ giúp giai đoạn trao đổi chất của thân thể được tốt hơn, thanh nhiệt,
giải độc, tiểu nhân tiện được tiện dụng hơn.

Khi bị tiểu buốt bạn hãy uống nước dừa tươi để cải thiện chứng tiểu buốt

Phương pháp thực hiện: chuẩn bị 150g rau dừa nước và 100g rau ngổ. Rửa sạch rồi cho rau vào đun có một. 5 lít nước. Lúc nước
sôi thì tiếp tục đun khoảng 10 phút rồi tắt bếp.

1.11. Chữa trị tiểu rắt bằng kim tiền thảo

Kim tiền thảo có tính thanh mát có tác dụng lợi tiểu, khiến mát cơ thể. Đây là vị thuốc điều trị hiệu quả chứng tiểu rắt kèm cảm
giác buốt tiểu, đi tiểu nhiều lần, nước tiểu đỏ, có cảm giác xót lúc đi tiểu luôn tiện.

Nguyên liệu:

Râu ngô, kim tiền thảo, (cả khô hoặc tươi đều được): mỗi loại 100g
Cỏ mần trầu tươi, cây mã đề (có thể lấy cả rễ): 100g
Bột than tre (lớp vỏ mỏng bên ngoài của thân cây tre): 2g
Rửa sạch những nguyên liệu không tính bột thân tre.

Phương pháp làm:

Cho các nguyên liệu trên vào nồi đun cộng một lít nước.
Khi nồi sôi thì căn vặn lửa nhỏ và đun thêm 15 phút thì tắt bếp.
Chắt nước thuốc ra, để ấm và uống luôn.
Thực hiện 4 – 5 lần/ngày.

1.12. Trị tiểu rắt kèm tiểu buốt bằng cây mã đề

Cây mã đề cũng là 1 trong những vị thuốc ta lành tính có tác dụng rất tích cực khi ứng dụng chữa trị chứng tiểu rắt, tiểu buốt,
nhiễm khuẩn tuyến đường tiết niệu.

Nguyên liệu:

Mã đề, rau má, râu ngô, rễ cỏ tranh: mỗi mẫu 100g
Người yêu công anh, cam thảo dây: mỗi loại 50g.
Rửa sạch các chiếc nguyên liệu và để ráo nước.

Cách làm: cho những cái nguyên liệu vào nồi sắc lấy nước uống .

1.13. Chữa trị đái rắt bằng rễ đinh lăng kết hợp kim tiền thảo

Rễ đinh lăng kết hợp kim tiền thảo là bài thuốc nam chủ trị chứng tiểu buốt tiểu rắt và nước giải đục như nước vo gạo. Dưới đây
là cách thức chuẩn bị những nguyên liệu và cách thực hành.

Nguyên liệu:

Kim tiền thảo, thủy long: mỗi vị 30g
Đinh lăng, thục địa: mỗi vị 20g
Rễ cỏ tranh, huyền sâm, cầu tích, thổ linh: mỗi vị 16g.

Cách làm: cho các loại nguyên liệu vào nồi sắc lấy nước uống

1.14. Chữa trị tiểu rắt bằng hương nhu trắng

Lá hương nhu có tác dụng lợi tiểu, chữa trị bệnh tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu phổ biến lần và nước tiểu đỏ, đi tiểu có hiện tượng nóng
rát. Đây cũng là mẫu lá dưỡng tóc mượt mà, trị rụng tóc, làm cho giảm tóc gãy rụng cho các chị em phụ nữ.

Nguyên liệu:

Thủy long, hương nhu trắng: mỗi vị 20g
Đinh lăng, rau má: mỗi vị 25g
Thổ linh, sa tiền, chi tử, lá tre tươi: mỗi vị 16g

Cách làm: Cho các loại nguyên liệu vào nồi sắc lấy nước uống .

1.15. Trị đái rắt đái buốt bằng kim ngân hoa

Kim ngân hoa là bài thuốc ta chuyên trị chứng tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu són, tiểu đêm nhiều lần... Người bệnh cần nắm rõ những
nguyên liệu và cách thực hiện dưới đây.

Nguyên liệu:

Kim tiền thảo, kim ngân hoa, cây mã đề: mỗi vị 80g
Râu ngô: 150g
Rễ cỏ tranh: 50g
Rửa sạch những nguyên liệu trên.

Cách làm: cho những nguyên liệu vào ấm và sắc uống thuốc như bài thuốc 1.

1.16. Chữa tiểu buốt tiểu rắt tại nhà bằng bèo cái
Bèo cái được biết đến là món ăn dành cho gia súc gia cầm. Tuy nhiên bạn sẽ bất ngờ vì chúng còn có tác dụng chữa trị tiểu buốt
tiểu rắt rất hiệu quả

Chuẩn bị: Bèo cái đã được loại bỏ rễ + rễ cỏ tranh+cây mã đề : mỗi vị 100g.

Cách thực hiện:

Rửa sạch 3 nguyên liệu, thái thành khúc rồi cho lên chảo sao vàng. Sau đó hạ thổ 3 nguyên liệu vừa thu được xuống đất sạch để
chúng tự nguội
Đem những vật liệu thu được sắc cùng với 1lít nước sạch. Khi nồi sôi thì hạ nhỏ lửa và đun thêm 15 phút thì chắt nước thuốc ra uống.
Uống hết thuốc trong ngày. Thực hiện kiên trì cách này khoảng 1 tuần sẽ thấy chứng đái dắt đái buốt dần giảm dần.

1.17. Trị tiểu buốt tiểu rắt với đậu xanh

Tiếp theo là bài thuốc chữa tiểu buốt tiểu rắt với đậu xanh. Trong đông y, đậu xanh có tính ngọt mát vừa có tác dụng thanh
nhiệt, giải độc vừ lợi tiểu, chống viêm. Lúc bệnh tiểu buốt tiểu rắt đang ở trong giai đoạn đầu có thể dùng đậu xanh để đẩy lùi
tình trạng bệnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Đậu xanh: 150g
Nước sạch

Cách làm:

Bước 1: rửa sạch đậu xanh khi còn nguyên vỏ sau ấy để cho ráo nước.
Bước 2: chuẩn bị thêm 1 loại chảo để rang đậu xanh trên bếp. Rang có lửa nhỏ và chú ý đảo thật đều tay. Khi hạt đậu xanh xuất hiện
khói thì tắt bếp.
Bước 3: giã nhỏ số đậu xanh mới rang và chứa vào 1 chiếc bát. Bột tán càng nhuyễn càng rẻ.
Bước 4: lấy tầm 10 đến 15g bột đậu xanh hòa với nước ấm. Phần bột còn lại bảo quản trong lọ thủy tinh để ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Không nên dùng lọ nhựa để chứa sẽ nhanh hỏng hơn.

Dùng đậu xanh để điều trị tiểu buốt hay tiểu rắt bạn nên uống mỗi ngày 3 lần mới có thể phát huy công dụng. Chỉ sau tầm một
tuần bạn sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt

1.18. Cách chữa tiểu rắt tại nhà bằng hạt bí ngô

Hạt bí ngô cất hàm lượng to các axit béo omega-3 có đặc tính chống viêm rất hiệu quả. Rộng rãi nghiên cứu công nghệ trong các
năm trở lại đây còn cho thấy, tinh dầu trong hạt bí ngô có khả năng cải thiện chức năng hệ tiết niệu cũng như khiến cho giảm
triệu chứng đi tiểu thường xuyên do bàng quang mất kiểm soát. Qua đó, giúp loại bỏ các nguyên nhân tiểu rắt hiệu quả.

Nguyên liệu: 100g hạt bí ngô, 100g hạt đậu tương.

Cách thực hiện:
Hạt bí ngô và đậu tương đem rửa sạch, loại bỏ các hạt ké hoặc đã hỏng rồi để ráo nước.
Sao khô hai dòng hạt này trên chảo chống dính, để lửa ở mức nhỏ nhất. Rang cho tới khi hạt bí ngô và hạt đậu tương bốc khói là
được. Sau ấy, sử dụng máy xay hoặc cối đá nghiền hai mẫu hạt này thành bột mịn.
Người bệnh mỗi lần sử dụng khoảng một thìa cà phê bột đậu tương, hạt bí hỗn hợp cộng có nước ấm. Dùng cách thức trị tiểu rắt tại
nhà này đều đặn hàng ngày cho đến khi các triệu chứng thuyên giảm hẳn.

1.19. Phương pháp trị bệnh tiểu rắt bằng hạt vừng

Nhiều người có thể sẽ kinh ngạc khi nghe về phương pháp trị tiểu rắt tại nhà bằng hạt vừng. Tuy nhiên đây là một trong các bài
thuốc dân gian đa số với người dân châu âu và các nước khu vực châu mỹ. Hạt vừng là một nguồn khoáng chất dồi dào cũng như
cót hầu hết các hoạt chất chống oxy hóa, có khả năng thăng bằng chức năng của bàng quang, tránh trạng thái đi tiểu mất kiểm
soát.

Nguyên liệu: 100mg hạt vừng (loại vừng đen hay trắng đều được), ½ thìa cà phê đường thốt nốt.

Phương pháp thực hiện:

Hạt vừng cho vào chảo rang nóng, đến lúc dậy mùi thơm thì tắt bếp. Cho hạt vừng vào trong máy xay sinh tố và nghiền nhuyễn.
Đổ hạt vừng đã xay mịn vào nồi, thêm vào khoảng 180ml nước chín rồi đun sôi. Sau đó, cho thêm đường thốt nốt vào, đợi lúc đường
tan chảy hoàn toàn thì nhấc xuống và để nguội khi không.
Người bệnh chia hỗn hợp hạt vừng nấu đường thốt nốt thành hai tới ba lần sử dụng trong ngày.

1.20. Hạt cây thìa là chữa bệnh tiểu rắt tại nhà hiệu quả
Hạt cây thìa là có tác dụng điều hòa các chức năng của bàng quang cũng như ngăn dự phòng hiện trạng nhiễm trùng các đường
tiết niệu hiệu quả. Bài thuốc này dùng giống như một chiếc trà thảo dược có vị thanh nhẹ dễ uống, phù hợp dùng với cả trẻ em.

Nguyên liệu: 1 thìa cà phê hạt cây thìa là khô, hai cốc nước lọc, một thìa cà phê mật ong thuần chất.

Cách thực hiện:

Cho hạt thì là vào nồi đun cùng 2 cốc nước lọc cho tới khi sôi bùng lên thì tắt bếp và để nguội.
Lúc trà nguội hẳn, dùng thìa nghiền nát hạt thì là rồi lọc qua rây hoặc vải xô để loại bỏ phẫn bã.
Thêm vào trà một thìa cà phê mật ong, khuấy đều rồi uống trực tiếp. Người bệnh nên sử dụng cách trị tiểu rắt tại nhà có hạt thìa là ít
ra một tới 2 lần mỗi ngày.

1.21. Chữa đái rắt tại nhà với lá hương nhu tía
Hương nhu tía là 1 trong các bài thuốc dân gian trị đái rắt hiệu quả của người dân ấn độ, đặc biệt là với những trường hợp có
nguồn gốc do nhiễm trùng tuyến đường tiết niệu. Trong hương nhu tía có chứa nhiều hoạt chất chống viêm, giúp ức chế sự tăng
trưởng của vi khuẩn cũng như điều hòa chức năng của bàng quang.

Không chỉ cải thiện chứng tiểu rắt, bài thuốc từ hương nhu tía cũng là phương pháp chữa bệnh tiểu buốt người bệnh nên tham
khảo.

Nguyên liệu: hai tới 3 lá hương nhu tía, một cốc nước lọc và 1 thìa cà phê mật ong.

Cách thực hiện:

Lá hương nhu tía đem rửa sạch, cho vào cối và giã nát.
Đổ thêm nước và mật ong vào, khuấy đều để tạo thành hổ lốn. Người bệnh sử dụng uống trực tiếp, rẻ nhất nên dùng vào sáng sớm.

1.22. Cách chữa tiểu rắt bằng chùm ruột
Chùm ruột, hay còn được biết tới loại tên me rừng, có tác dụng làm rỗng bàng quang cũng như cải thiện sức mạnh cơ bàng quang
rất hiệu quả, nhờ đó giúp giảm trạng thái đi tiểu nhiều lần cho người bệnh. Cũng theo đông y, loại quả này có vị ngọt, chua, tính
mát, công dụng chính là tiêu viêm, lợi tiểu, nhuận tràng và giải nhiệt.

Nguyên liệu: 1 tới 2 quả chùm ruột, một thìa cà phê mật ong nguyên chất, một quả chuối tiêu chín.

Cách thực hiện:

Chùm ruột đem rửa sạch, để ráo nước rồi gọt sạch lớp vỏ bên ngoài.
Lần lượt cho chùm ruột, chuối tiêu chín và mật ong vào máy xay sinh tố, nghiền nhuyễn tạo thành hẩu lốn sền sệt.
Người bệnh tiêu thụ trực tiếp qua đường uống. Cách thức trị tiểu rắt tại nhà với chùm ruột đạt hiệu quả tốt nhất khi duy trì sử dụng
đều đặn hàng ngày, mỗi ngày hai lần.

Lưu ý: Các phương pháp chữa tiểu buốt tiểu rắt bằng dân gian hiện chưa được kiểm chứng vì trong những thời xa xưa. Bác sĩ nên
khuyên bạn tới cơ sở chuyên khoa để thăm khám và chữa trị kịp thời để không gây tác động các biến chứng sau này

2. Điều trị bệnh tiểu rắt bằng nội khoa

Nhìn chung, các cách chữa bệnh tiểu rắt tiểu buốt bằng những phương pháp dân gian chỉ với thuộc tính tạm, không thể điều trị
dứt điểm được triệu chứng khó chịu này. Theo lời khuyên của những chuyên gia y tế, phải chăng nhất người bệnh nên chủ động
mua đến các cơ sở hạ tầng y tế để thăm khám. Dựa vào nguyên nhân và hiện trạng bệnh của từng người mà bác sĩ sẽ đưa ra phác
đồ điều trị phù hợp nhất.

2.1. Chữa bệnh tiểu buốt tiểu rắt bằng thuốc

Chữa tiểu rắt bằng thuốc kháng sinh thường được ứng dụng cho các bệnh nhân bị bệnh viêm nhiễm hoặc với sỏi ở chừng độ nhẹ.
Bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị bệnh lý gây ra các triệu chứng bằng thuốc kháng sinh cho từng người bệnh. Các thuốc được sử dụng
với thể chuẩn y tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch hoặc bằng đường uống.

Thuốc kháng sinh: trong điều trị nttn những loại thuốc kháng sinh sau đây thường được khuyến cáo chọn lựa:
Trimethoprim / sulfamethoxazole: sự phối hợp của hai mẫu kháng sinh có tác dụng hợp đồng, giúp tăng cường khả năng kháng
khuẩn.
Fosfomycin: một kháng sinh dẫn xuất từ axít fosfonic có nhiều kháng khuẩn rộng.
Nitrofurantoin (macrodantin, macrobid): là dẫn chất nitrofuran có tác dụng kháng khuẩn đường tiết niệu.
Nhóm thuốc beta-lactamin: amoxicillin phối hợp có axít clavulanic, ceftriaxone…
Thuốc quinolone: levofloxacin, ciprofloxacin…
Nhóm thuốc macrolid: clarithromycin, azithromycin…
Thuốc cyclin: doxycyclin…

Tác dụng của những thuốc kháng sinh là điều trị viêm nhiễm, ức chế và ngăn chặn không cho vi khuẩn vững mạnh. Bởi những
mẫu thuốc kháng sinh có thể sản sinh ra vi khuẩn kháng thuốc khiến cho bệnh nặng thêm nên người bệnh cần tuân thủ theo chỉ
dẫn của bác sĩ để giảm thiểu trạng thái bức xúc ngược của thuốc.

3. Cách chữa bệnh đái buốt dái dắt bằng cách ngoại khoa

Cách thức này áp dụng cho các người mắc bệnh tiểu rắt khi đã dùng thuốc để điều trị nhưng bệnh không khỏi, chẳng hạn những
người bị sỏi ở mức độ nặng, người bị u xơ tuyến tiền liệt hoặc bị bệnh lậu… thì bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật để giải quyết khởi
thủy dẫn đến tình trạng đi tiểu rắt.

Một số cách chữa bệnh tiểu rắt bằng khoa học tiên tiến có thể kể tới như:

Chẩn đoán điều trị kỹ thuật

Kế thừa các cách thức truyền thống khác, liệu pháp sinh vật thâm nhập dựa trên những nghiên cứu công nghệ, công nghệ gen
hiện đại giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Tiêu diệt mầm bệnh

Liệu pháp nhanh chóng phát hiện ra mầm bệnh, cũng như vị trí lây lan để từ đó điều trị chuẩn xác, triệt để từng vị trí gây bệnh.

Ngăn cản bệnh tái phát

Liệu pháp sinh vật thâm nhập ức chế quá trình vững mạnh và lây lan của mầm bệnh, ngăn không cho các vi khuẩn xâm nhập vào
sâu bên trong làm bệnh nặng thêm và không điều trị dứt điểm được.

Điều trị tận gốc

Ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào điều trị bệnh, liệu pháp sinh vật xâm nhập điều trị dứt điểm bệnh ngay tận gốc, ngăn
không cho bệnh với điều kiện để lớn mạnh trở lại.
Có các chẩn đoán chuẩn xác của những chuyên gia giàu chuyên môn,, cách thức điều trị bệnh kỹ thuật sẽ giúp người bệnh mau
chóng thoát khỏi những phiền toái, lo âu do bệnh gây nên.
Hai căn bệnh viêm đường tiết niệu là nguồn gốc gây ra triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt thì sẽ được chữa dứt điểm bằng hệ thống điều
trị quang động lực học crs. Cách này được phân tích cao trong điều trị các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục.
Hệ thống này dùng năng lượng to từ sóng cao tần ảnh hưởng đến vùng viêm nhiễm, tránh di chứng của vi khuẩn. Giai đoạn điều trị
không đau, không ảnh hưởng tới niệu đạo, bàng quang, an toàn, không tác dụng phụ, có thể tăng cường khả năng sinh dục. Sau điều
trị các chứng bệnh sẽ chấm dứt hoàn toàn.

3.1. Chữa tiểu buốt tiểu rắt do bệnh lậu

Căn bệnh lây qua các tuyến đường tình dục này gây ra trạng thái đái buốt, đái rắt ở giới tính sẽ được điều trị bằng công nghệ
phục hồi gen kết liên DHA. Kỹ thuật này là một trong các công nghệ tiên tiến có thể chữa dứt điểm bệnh lậu, hạn chế bệnh tái
phát hiệu quả.

Thực hiện điều trị công nghệ, kết hợp có kỹ thuật gen sáng tạo và xét nghiệm nhiều năm kinh nghiệm, đem đến hiệu quả cao lúc
tiêu diệt khuẩn lậu. Song song nó còn khống chế chuỗi chuyển hóa gen tế bào, ngăn khuẩn lậu quay lại, không ảnh hưởng tới bộ
phận sinh dục.

3.2. Chữa tiểu buốt do viêm tuyến tiền liệt

Bệnh viêm tuyến tiền liệt gây ra triệu chứng đi đái buốt sẽ được chữa bằng cách phân cái alpha.

Cách chữa hiện đại này duyệt y máy móc sẽ đưa thuốc đặc hiệu vào vùng viêm, xoá sổ triệt để vi khuẩn. Đồng thời khiến cho lành
các thương tổn do bệnh gây ra, thông tắc niệu đạo và ngăn chặn tắc nghẽn đường tiểu hiệu quả.

Ưu thế của cách thức phân mẫu alpha

An toàn, không khiến ảnh hưởng đến huyết quản và thần kinh.
Không đau, không tác động tới tuyến tiền liệt.
Thời gian điều trị, phục hồi nhanh chóng, giảm thiểu bệnh tái phát.
Nâng cao cường khả năng miễn dịch, khả năng tình dục.

3.3 . Chữa tiểu buốt tiểu rắt do viêm âm đạo
Trường hợp chẩn đoán đái buốt, đái rắt do bệnh viêm âm đạo thì sẽ được chữa bằng công nghệ silk lander. Khoa học tiên tiến
được WHOo chứng nhận này điều trị nhanh chóng, giúp chiếc bỏ những tác nhân gây bệnh và các chứng bệnh nhanh chóng
Cách điều trị không đau, không độc hại, tiến hành khử trùng xanh bên trong âm đạo và kích thích khả năng miễn tinh để tránh
bệnh tái phát

3.4. Chữa đi đái buốt bằng hệ thống điều trị CRS
Bệnh áp dụng: bệnh viêm niệu đạo, viêm bàng quang
Hệ thống điều trị quang động lực học crs đã được chứng nhận có hiệu quả cao trong điều trị những bệnh viêm nhiễm nam khoa

như viêm niệu đạo, viêm bàng quang. Bệnh nhân bị đái buốt điều trị bằng cách thức này đều khỏi bệnh.
Nguyên lý hoạt động của hệ thống crs là sử dụng sóng đa chiều để tập hợp vào bề mặt và nội mô bên trong vùng bị viêm nhiễm.
Tiêu diệt tác nhân gây bệnh hiệu quả.
Ngoài ra, sóng đa chiều còn giúp thuốc thẩm thấu sâu hơn vào đơn vị bệnh, diệt trùng, diệt khuẩn nhanh chóng. Dịch viêm, độc
tố được đưa ra ngoài, hệ miễn dịch được kích thích để bệnh không tái phát
Điểm hay của cách này là:
Nhờ có máy móc tiên tiến, chẩn đoán bệnh xác thực.
Khả năng diệt khuẩn cao, điều trị tận gốc bệnh. Kết thúc trạng thái đái buốt
Hiệu quả cao, không để bệnh tái phát.
Thời gian điều trị bệnh ngắn, không đau.

CHỮA TIỂU BUỐT, TIỂU RẮT Ở ĐÂU HIỆU QUẢ AN TOÀN TẠI BẮC NINH
Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh được nhận định là địa chỉ khám chữa bệnh tiểu buốt tiểu rắt uy tín, an toàn tại Bắc
Ninh. Khi với bộc lộ tiểu buốt tiểu rắt bác sĩ sẽ tham khám lâm sàng, hài hòa với khiến cho xét nghiệm thường quy. Căn cứ vào kết
quả sẽ xác định được chuẩn xác duyên cớ gây hiện trạng tiểu buốt. Song song có hướng chữa trị kịp thời.

Hạ tầng, máy móc kỹ thuật
Phòng xét nghiệm, phòng vệ thuật, khu nghỉ dưỡng được phòng khám chú trọng đầu tư và nâng cấp. Được thiết kế công nghệ,
hợp lý tương trợ giai đoạn thăm khám phát hiện cỗi nguồn gây tiểu buốt được chóng vánh, chuẩn xác.
Hệ thống máy móc kỹ thuật được cập nhật theo kịp sự tăng trưởng của nền y khoa hiện đại. Chủ yếu được nhập khẩu từ nước
ngoài như đức, hàn quốc giúp chẩn đoán bệnh chính xác, cho kết quả mau chóng.

Đội ngũ bác sĩ giỏi
Lúc khám chữa đái buốt ở Thành Đô nam giới sẽ được trực tiếp những bác sĩ chuyên khoa chuyên nghiệp chuyên môn, giàu kinh
nghiệm thực hiện. Sự khéo léo, tỉ mỉ cùng khả năng xử lý tình huống phát sinh nhanh nhạy. Sẽ giúp thời kỳ khám chữa bệnh diễn
ra trót lọt.
Những bác sĩ luôn làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao. Nắm vững được thứ tự khám chữa bệnh đái buốt. Luôn lắng nghe và
sẵn sàng giải đáp mọi thắc của người bệnh.

Cách điều trị tiến tiến
Tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh đi đái buốt mà bác sĩ sẽ chọn lựa cách thức điều trị thích hợp. Nếu do viêm niệu đạo, viêm bàng
quang, viêm thận…sẽ được điều trị bằng cách nội khoa. Dùng thuốc giúp xoá sổ vi khuẩn gây bệnh.
Đặc trưng, phòng khám còn đi đầu trong việc áp dụng hệ thống điều trị quang học crs giúp xoá sổ tác nhân gây viêm nhiễm. Với
ưu thế không gây đớn đau, không chảy máu. Điều trị chính xác, an toàn, triệt để. Ngăn chặn nguy cơ để lại biến chứng nguy hiểm
trong và sau khi chữa trị.

Chi phí hợp lý, thông tin bảo mật
Khi khám chữa đái buốt tại Thành Đô nam giới không cần quá lo âu về vấn đề vốn đầu tư. Giá thành từng hạng mục điều trị được
niêm yết công khai, sáng tỏ. Tuân thủ đúng theo quy định của bộ y tế.
Thông tin cá nhân được phòng khám bảo mật tuyệt đối bằng phần mềm chuyên dụng. Không để bị lộ ra ngoài hoặc dùng có mục
đích xấu.

Dịch vụ nhiều năm kinh nghiệm, tiện ích
Thủ tục hành chính được phòng khám thực hiện đơn giản, không rườm rà. Nhân viên y tế chỉ dẫn hết lòng, tận tường từng bước.

Tổng đài trực tuyến 0865.776.663 hoạt động 24/7 miễn phí giúp người bệnh đặt lịch hẹn khám trước. Sẽ chẳng hề mất nhiều thời
kì trong khâu khám chữa.
Phòng khám với thời gian khiến cho việc khám ngoài giờ trong khoảng 8h đến 20h không ngày nghỉ. Giúp người bệnh có thể sắp
đặt được thời gian để khám chữa bệnh.

Mô hình thăm khám “một đối một” phần nào giúp người bệnh giảm bớt được tâm lý e sợ, lúc thăm khám. Tha hồ hơn trong việc
luận bàn các triệu chứng của bệnh mình gặp phải với bác sĩ. Giúp chẩn đoán bệnh chuẩn xác, hỗ trợ điều trị hiệu quả.
Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh không ngừng chú trọng tăng chất lượng khám chữa. Đem đến những nhà dịch vụ tốt
nhất. Thái độ đón tiếp của nhân viên y tế nhẹ nhàng, cởi mở. Sự chăm sóc nhiệt thành kỹ lưỡng tạo tâm lý thả phanh, hài lòng
cho người bệnh trong suốt giai đoạn khám chữa. Xứng đáng là địa chỉ khám đi đái buốt đáng tin cậy mà nam giới không nên bỏ
qua.

Trên đây là 24 cách chữa trị bệnh tiểu buốt tiểu rắt hiệu quả tự nhiên và hiện đại hiện nay. Nếu như anh chị còn những thắc
mắc về bệnh đái buốt đái dắt cũng như phương pháp làm chữa bệnh có thể liên hệ với các chuyên gia qua khung chat trả lời bên
dưới đây để được tư vấn miễn phí.
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