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Chi phí diều trị liệt dương hết bao nhiêu tiền?
BẢNG GIÁ CHI TIẾT
August 20, 2021

Chi phí điều trị liệt dương hết bao nhiêu tiền, có tốn kém? Đây có lẽ là thắc mắc mà những nam giới không may
mắc phải bệnh liệt dương đang muốn biết. Toàn bộ người cho rằng chi phí khám chữa bệnh liệt dương tốn kém nên
không điều trị có bài bản mà chỉ tự ý mua thuốc để sử dụng. Chính điều này đã khiến cho trạng thái bệnh hiện giờ
phát triển thành nặng hơn, khó chữa hơn và chi phí khám chữa cũng cao hơn.

Vậy sự thực giá thành khám chữa bệnh liệt dương có đắt không? Nam giới nên Tìm hiểu để tiền hành điều trị ngay
từ đầu. Tuyệt đối ko được tiếc tiền mà ko chịu điều trị bệnh, khiến bệnh trở nặng. Vì mức giá điều trị bệnh không
cao như bạn nghĩ đâu.

LIỆT DƯƠNG LÀ BỆNH GÌ?
Liệt dương (tên tiếng anh là Impotence) là hiện tượng dương vật ở nam giới không có khả năng cương cứng, hoặc
nếu có cương cứng được thì cũng không thể duy trì độ cương cứng để quan hệ tình dục.
Ngoài ra, hiện tượng này còn biểu hiện qua những dấu hiệu khác như dương vật dễ bị xìu xuống, mềm trước khi
tiến hành xuất tinh, dễ xuất tinh sớm, thậm chí là không xuất tinh, không còn khoái cảm sau mỗi lần giao hợp.
Theo nghiên cứu, bệnh liệt dương gặp nhiều ở những đối tượng sau:
• Người thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu bia.
• Người luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng, stress trong công việc, gia đình.
• Người có thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ không điều độ, lạm dụng thủ dâm.
• Người có thói quen sinh hoạt không hợp lý, làm việc nặng nhọc thường xuyên…
• Người mắc phải các bệnh như béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, bị suy sinh dục…

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ LIỆT DƯƠNG HẾT BAO NHIÊU TIỀN?
Liệt dương là một bệnh nam khoa khá phổ biến hiện nay nhưng các chuyên gia cho rằng, chữa liệt dương tốn nhiều
tiền hay ít tiền phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố: cơ sở điều trị; chi phí khám lâm sàng; tình trạng sức khỏe người
bệnh; mức độ nặng, nhẹ của bệnh thế nào; bác sĩ thực hiện, phương pháp điều trị, chi phí tái khám,...

Cơ sở y tế điều trị
Cơ sở y tế điều trị ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí điều trị liệt dương. Cái gì cũng vậy, tiền nào của nấy. Nếu như
nam giới điều trị ở một cơ sở y tế uy tín với môi trường khang trang, bác sĩ có trình độ cao, hệ thống máy móc hiện
đại và phương pháp điều trị tiên tiến thì chi phí sẽ hết nhiều hơn so với phòng khám chui. Nhưng có thể đảm bảo
được kết quả điều trị ở mức cao nhất, hạn chế được tối đa những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra.

Chi phí khám lâm sàng
Chi phí điều trị liệt dương nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào chi phí khám lâm sàng. Đây là chi phí để khám tổng
quát xem mức độ bệnh của nam giới như thế nào và tình trạng sức khỏe của nam giới ra sao, phù hợp với phương
pháp điều trị nào. Thường thì chi phí này sẽ hết ít nhưng cũng phụ thuộc vào từng cơ sở y tế.

Tình trạng sức khỏe người bệnh
Tình trạng sức khỏe người bệnh tốt hay không luôn tỷ lệ thuận với chi phí điều trị liệt dương. Càng ít bệnh thì chi
phí sẽ ít, càng nhiều bệnh thì chi phí càng nhiều. Người bệnh có sức khỏe tốt thì việc điều trị chỉ trong thời gian
ngắn nên chi phí điều trị sẽ không quá tốn kém. Còn người bệnh có sức khỏe yếu, có thể bị song song nhiều bệnh
khác thì bác sĩ rất có thể sẽ phải điều trị những bệnh đó trước rồi mới điều trị bệnh liệt dương, do đó chi phí sẽ
nhiều hơn.

Mức độ của bệnh
Liệt dương có 2 hình thức của bệnh, đó là liệt dương tạm thời và liệt dương hoàn toàn. Tùy từng trường hợp của
bệnh mà sẽ có mức phí điều trị khác nhau. Với liệt dương tạm thời thì sẽ dễ dàng điều trị hơn, thực hiện trong thời
gian ngắn hơn nên chi phí điều trị sẽ ít hơn. Còn với liệt dương hoàn toàn thì thời gian điều trị sẽ dài hơn vì khó
hơn. Do đó chi phí sẽ hết nhiều hơn.

Bác sĩ tiến hành
Tay nghề bác sĩ sẽ quyết định bệnh khỏi hay không, vì thế chi phí điều trị liệt dương nhiều hay ít cũng phụ thuộc
vào tay nghề bác sĩ. Bác sĩ có tay nghề cao thì chi phí phải trả sẽ hết nhiều hơn so với bác sĩ không có tay nghề,
trình độ, hoặc tay nghề còn non kém. Tuy nhiên bác sĩ giỏi bao giờ cũng đảm bảo hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn so
với kết quả điều trị của bác sĩ không có trình độ.

Phương pháp điều trị
Có rất nhiều phương pháp điều trị liệt dương tùy vào mức độ của bệnh. Và với mỗi phương pháp thì chi phí lại
khác nhau. Nếu như sử dụng phương pháp nội khoa, đó là sử dụng thuốc thì chi phí sẽ hết ít vì đó là phương pháp
đơn giản và dễ thực hiện. Với những trường hợp nặng hơn phải sử dụng phương pháp ngoại khoa, cần đến sự can
thiệp của các máy móc, trang thiết bị y tế thông minh thì chi phí điều trị sẽ hết nhiều hơn.

Chi phí tái khám
Quá trình điều trị liệt dương không phải ngày 1, ngày 2 là có thể điều trị dứt điểm, mà cần nhiều thời gian. Vì thế
người bệnh luôn phải thường xuyên đi thăm khám để bác sĩ xem tình trạng tiến triển của bệnh đến đâu rồi thay
đổi phác đồ điều trị phù hợp. Chính vì điều đó mà chi phí dành cho việc tái khám cũng hết khá nhiều.
Chi phí điều trị liệt dương ở mỗi địa chỉ y tế sẽ có sự thay đổi, biến động. Vì thế thay vì lo chi phí nhiều hay ít, nam
giới nên lựa chọn cho mình địa chỉ uy tín để điều trị. Đó sẽ là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí điều trị liệt dương.

CHỮA BỆNH LIỆT DƯƠNG Ở ĐÂU TỐT TẠI BẮC NINH
Liệt dương là một tình trạng bệnh nghiêm trọng, do đó nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách thì khả
năng vô sinh vĩnh viễn hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế nam giới cần lựa chọn cho mình địa chỉ chữa bệnh uy tín để
hiệu quả khỏi bệnh đạt cao nhất. Nhưng chữa bệnh ở đâu là uy tín? Phòng khám đa khoa Thành Đô là một nơi có
thể tin tưởng.
Phòng khám đa khoa Thành Đô nhận được sự tin tưởng của Sở Y tế Bắc Ninh và được cấp giấy phép hoạt động
chuyên khoa. Bên cạnh đó, phòng khám còn nằm dưới quyền kiểm soát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Môi trường y tế sạch sẽ, đảm bảo không có sự lây nhiễm bệnh, phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế về khả năng
bảo quản mẫu vật một cách tốt nhất. Đi kèm đó là hệ thống máy móc hiện đại và trang thiết bị đầy đủ.
Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, chuyên môn vững vàng, nhiều năm kinh nghiệm trong
khám và điều trị các bệnh lý nam khoa. Nhân viên y tế lễ phép, dịu dàng, niềm nở, tạo sự thoải mái cho người bệnh
khi đến chữa trị tại đây.
Phương pháp điều trị tiên tiến với phương pháp tam độ tam đoạn. Phương pháp dựa trên mức độ và đặc tính của
từng bệnh nhân, áp dụng kỹ thuật điều trị tổng hợp, tiên tiến đem lại hiệu quả điều trị cao với tỷ lệ phục hồi vượt
trội. Bên cạnh đó, phương pháp còn không gây lên vết thương lớn và không tác dụng phụ, giảm thiểu nỗi đau cho
người bệnh. Đồng thời hỗ trợ tâm, sinh lý phục hồi song song.
Chi phí điều trị hợp lý với các gói ưu đãi vô cùng hấp dẫn, giúp người bệnh được sử dụng những liệu pháp tốt nhất
mà không cần mất quá nhiều tiền. Thêm vào đó, phòng khám làm việc cần có sự đồng ý của bệnh nhân mới dám
thực hiện. Bởi vậy, người bệnh sẽ biết về từng hạng mục điều trị và chi phí của từng hạng mục, không xảy ra tình
trạng bị thu những mức phí “không tên”.
Về vấn đề bảo mật thông tin, phòng khám luôn giữ thông tin người bệnh một cách tuyệt đối. Điều đó được thể hiện
qua cách thức làm việc một đối một vào thăm khám và điều trị. Ngoài ra còn sử dụng một phần mềm chuyên dụng
để lưu trữ thông tin, tránh trường hợp thông tin bị mang ra ngoài làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân.
Không chỉ có vậy, dịch vụ y tế của phòng khám cũng rất tốt, được đánh giá chuẩn quốc tế với mô hình tư vấn trực
tuyến qua điện thoại hoặc live chat rồi lên lịch hẹn, giúp người bệnh không cần đến trực tiếp phòng khám, hạn chế
tối đa thời gian khám và chữa bệnh.
Thời gian làm việc từ 8h-20h hàng ngày, kể cả dịp lễ, tết hay cuối tuần, giúp người bệnh không cần nghỉ làm mà vẫn
có thể điều trị bệnh, được chủ động nhiều hơn.
Trên đây là những thông báo kém chất lượng đáp vấn đề bảng giá chi phí điều trị liệt dương hết bao nhiêu tiền?
Nếu bạn còn những câu hỏi nào về bệnh liệt dương hay chi phí điều trị liệt dương hãy liên hệ với các chuyên gia
sức khỏe qua khung chat tư vấn bên đưới đây để được tư vấn bệnh miễn phí.
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