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Chữa bệnh liệt dương ở đâu Bắc Ninh tốt nhất? 10
Địa chỉ uy tín
August 20, 2021

Liệt dương là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng bệnh lý ở nam giới khi mà dương vật không thể cương cứng,
cương nhưng không cứng, không giữ được độ cương cứng để xâm nhập vào âm đạo bạn tình khi giao hợp. Liệt
dương là nỗi “ ám ảnh” của không ít nam giới bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản. Vậy ch ữa
bệnh liệt dương ở đâu tốt nh ất Bắc Ninh hiện nay ?

LIỆT DƯƠNG LÀ GÌ?
Liệt dương là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới với các biểu hiện như dương vật không đủ khả năng
cương cứng hoặc nếu có cương nhưng không đủ cứng để đi vào âm đạo của nữ giới khi giao hợp. Điều này khiến
cho cuộc yêu không được thực hiện một cách trọn vẹn.

NGUYÊN NHÂN GÂY CHỨNG LIỆT DƯƠNG
Có nhiều nguyên nhân khiến cho nam giới mắc phải chứng liệt dương, có thể kể đến như:

Do yếu tố tâm lý
Nam giới khi làm việc quá sức, chịu nhiều áp lực thần kinh căng thẳng dẫn đến stress đều có thể gây ảnh hưởng
đến chức năng sinh lý và giảm ham muốn tình dục. Tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp can thiệp
kịp thời dễ dẫn đến liệt dương.

Do bệnh lý
Nam giới bị mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường…thì chức năng sinh lý cũng giảm dần do tác dụng của
các loại thuốc điều trị bệnh. Theo thống kê, những nam giới bị liệt dương đều có mắc một trong số các bệnh
trên.

Do mất cân bằng hormone giới tính
Ở nam giới hormone testosterone có tác dụng duy trì và kích thích tuyến tiền liệt, túi tinh sản xuất ra tinh
dịch. Khi nam giới bước qua độ tuổi trung niên thì hormone testosterone cũng suy giảm kéo theo đó là ham
muốn tình dục của nam giới cũng giảm theo, đây cũng là thủ phạm gây ra chứng liệt dương.

Do lạm dụng thủ dâm
Nam giới có thói quen thủ dâm quá độ hoặc không đúng cách đều có thể dẫn đến tình trạng liệt dương.

Do sử dụng chất kích thích
Theo các nghiên cứu cho thấy việc nam giới sử dụng quá nhiều chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, caffe…
cũng là những nguyên nhân khiến cho nam giới mắc bệnh liệt dương.

TÁC HẠI CỦA BỆNH LIỆT DƯƠNG ĐỐI VỚI NAM GIỚI
Nam giới bị bệnh liệt dương sẽ phải đối mặt với nhiều phiền toái cũng như những nguy hiểm đối với sức khỏe
cũng như chức năng sinh sản:

Gây rối loạn tâm lý
Khi bị chứng liệt dương khiến nam giới luôn tự ti, mặc cảm gây áp lực đến tâm lý người bệnh. Nếu không thoát
khỏi những ám ảnh đó sẽ gây nên chứng rối loạn tâm lý ảnh hưởng trầm trọng đến công việc cũng như đời
sống hằng ngày.

Ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng
Sinh hoạt chăn gối vợ chồng hòa hợp là một trong những yếu tố giúp duy trì hạnh phúc gia đình, khi quan hệ
tình dục dương vật không thể cương cứng, luôn trong tình trạng ỉu xìu, hoặc dù có cương cứng nhưng thời gian
không đủ để thực hiện giao hợp không làm cho bạn tình thỏa mãn. Tình trạng này nếu kéo dài không chỉ nguy
hiểm đến sức khỏe, tinh thần mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Gây vô sinh ở nam giới
Trong quan hệ tình dục, khi dương vật không thể cương cứng hoặc thời gian cương cứng không đủ để có thể
thực hiện cuộc yêu khiến cho quá trình tinh trùng gặp trứng không thể diến ra hiệu quả. Do đó, không thể thực
hiện quá trình thụ thai theo tự nhiên dẫn đến vô sinh.

NHỮNG TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH LIỆT DƯƠNG TỐT
Giấy phép hoạt động
Một cơ sở y tế hoạt động công khai cần có giấy phép hoạt động và địa chỉ phòng khám rõ ràng để đảm bảo
quyền lợi và an toàn sức khỏe của người bệnh. Cơ sở y tế cần phải tuân thủ nghiêm túc về các quy định pháp lý,
nguồn nhân lực và giấy phép hành nghề.

Chất lượng phòng khám
Đáp ứng đầy đủ điều kiện và chất lượng y tế của một phòng khám chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các
thiết bị y tế, cơ sở y tế cần phải đảm bảo an toàn, phòng khám và điều trị sạch sẽ, vô trùng.

Tuân thủ quy định của bộ y tế
Phòng khám cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong an toàn phẫu thuật, thủ thuật, an toàn trong sử dụng
thuốc và thiết bị y tế.

Đội ngũ y bác sỹ tài năng
Với đội ngũ bác sỹ, giáo sư tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm với trình độ chuyên môn về bệnh xã hội giúp bệnh
nhân yên tâm khi khám và điều trị sùi mào gà.

Phương pháp điều trị hiện đại
Điều trị liệt dương bằng phương pháp "tam độ tam đoạn". Ưu điểm của phương pháp Tam độ tam đoạn so với
phương pháp truyền thống:
Điều trị dựa trên mức độ và đặc tính của từng bệnh nhân.
Kĩ thuật điều trị tổng hợp, tiên tiến.
Điều trị hiệu quả, tỉ lệ phục hồi cao.
Vết thương điều trị nhỏ, không tác dụng phụ.
Giảm thiểu nỗi đau cho người bệnh.
Hỗ trợ điều trị tâm – sinh lý phục hồi song song.

Chi phí chữa bệnh hợp lý
Mọi chi phí rõ ràng, công khai trước khi người bệnh khám và điều trị

Bảo mật thông tin người bệnh
Mọi thông tin khám chữa bệnh của bệnh nhân được phòng khám bảo mật tuyệt đối. Người bệnh sẽ không bị
mặc cảm, tự ti hay lo lắng khi đến khám.

CHỮA BỆNH BỆNH LIỆT DƯƠNG Ở ĐÂU TỐT NHẤT BẮC NINH
Thấu hiểu những tác hại nghiêm trọng do bệnh liệt dương gây nên cũng như mong muốn giải quyết nỗi lo
thầm kín của nam giới, các bác sĩ nam khoa của phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh đã lựa chọn phương
pháp điều trị chứng bệnh liệt dương tối ưu nhất đó là phương pháp “ Tam độ tam đoạn”, giúp không ít các nam
giới lấy lại được phong độ, bản lĩnh đàn ông của mình, giúp họ cân bằng lại cuộc sống, tìm lại niềm vui trong
đời sống vợ chồng.
So với các phương pháp chữa trị liệt dương truyền thống thì phương pháp “ Tam độ tam đoạn” đạt độ an toàn,
tin cậy và hiệu quả vượt trội:
Điều trị dựa trên mức độ và đặc tính của từng bệnh nhân.
Kĩ thuật điều trị tổng hợp, tiên tiến.
Điều trị hiệu quả, tỉ lệ phục hồi cao.
Vết thương điều trị nhỏ, không tác dụng phụ.
Giảm thiểu nỗi đau cho người bệnh.
Hỗ trợ điều trị tâm – sinh lý phục hồi song song.

Ngoài những ưu điểm của phương pháp mà phòng khám áp dụng thì đa khoa Thành Đô còn có những lợi thế
như:
Phòng khám với cơ sở vật chất hiện đại, môi trường điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực đại sảnh được thiết
kế rộng rãi, khu nghỉ dưỡng và phòng Vip ấm áp, tiện nghi.
Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao sẽ giúp bạn giải quyết những nỗi lo về bệnh rối loạn chức
năng tình dục trong đó có bệnh liệt dương.
Đặc biệt phòng khám luôn mở cửa vào các ngày trong tuần kể cả các ngày Lễ Tết rất thuận tiện cho việc sắp xếp
thời gian của bạn.
Luôn có đội ngũ tư vấn trực tuyến 24/24 , miễn phí cước gọi, phục vụ tốt, bảo mật riêng tư, môi trường thanh lịch
sẽ khiến bạn hài lòng.

Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh là một gợi ý về địa chỉ chữa bệnh liệt dương ở nam giới, với mô hình
khám bệnh một đối một tức là một bác sĩ – một bệnh nhân các bác sĩ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những chia
sẻ của bệnh nhân và có lời khuyên cũng như phương pháp điều trị thích hợp nhất với từng trường hợp bệnh cụ
thể.ên
Trên đây là bài viết về: " Ch ữa bệnh liệt dương ở đâu tốt nh ất Bắc Ninh ". Nếu bạn còn những câu hỏi cần giải
đáp, hãy liên hệ với các chuyên gia sức khỏe qua khung chat tư vấn bên đưới dây để được tư vấn bệnh miễn phí.
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