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Chữa viêm tinh hoàn ở đâu tại Bắc Ninh tốt nhất? 7
Địa chỉ khám chữa
August 20, 2021

Ch ữa v iêm tinh h oàn ở đâu tốt hay bị viêm tinh hoàn khám ở đâu tại Bắc Ninh? Viêm tinh hoàn là một trong
các bệnh lý cảnh báo bất thường tại cơ quan sinh dục nam giới. Nguyên nhân của bệnh lý này có rất nhiều
trong số đó phải kể tới các nguyên nhân bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cũng như khả năng sinh sản
của nam giới. Vì thế khi biết mình bị viêm tinh hoàn nhiều người muốn tìm một cơ sở y tế để điều trị nhưng lại
không biết khám, ch ữa v iêm tinh h oàn ở đâu tốt hiện nay.

VIÊM TINH HOÀN LÀ GÌ?
Bệnh viêm tinh hoàn ở nam giới là bệnh viêm nhiễm xảy đến ở cơ quan sinh dục của nam giới nhất là háng,
bẹn, bìu. Cơ quan này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khả năng sinh sản của nam giới với vai trò sản xuất
ra tinh trùng, ảnh hưởng tới khả năng sinh lý nữa.

Viêm tinh hoàn là bệnh lý thường gặp ở những người trong độ tuổi từ 19 đến 35 tuổi và không gặp nhiều ở
những người già hay trung niên. Viêm tinh hoàn ở nam giới có thể là do nhiễm khuẩn hay virus quai bị gây nên.
Người bệnh bị viêm nhiễm ở cả 1 hay 2 bên tinh hoàn nên khiến nam giới bị sưng lên rất khó chịu cho người
bệnh. Do đó bệnh nhân mắc bệnh này nếu không được điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức
khỏe.

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH VIÊM TINH HOÀN
Hiện có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh viêm tinh hoàn nhưng nam giới chủ yếu mắc bệnh là do những
nguyên nhân sau:

1. Do nhiễm vi khuẩn, virus
Bên cạnh virus quai bị gây bệnh viêm tinh hoàn thì khi nam giới bị khuẩn E.coli, khuẩn lậu, khuẩn chlamydia
xâm nhập cũng có thể mắc bệnh. Căn bệnh này thường xuất hiện ở những người có quan hệ tình dục không an
toàn, sinh hoạt phức tạp.

2. Do một số bệnh lý
Nam giới đang mắc các bệnh như viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt, viêm thận,…nếu không
chữa trị sớm vi khuẩn lan rộng cũng có thể gây viêm tinh hoàn.

3. Do tiểu sử bệnh
Các bác sĩ nam khoa cho biết những người có tiểu sử mắc bệnh giang mai, lậu, mụn rộp sinh dục,…sẽ có nguy cơ
mắc bệnh viêm tinh hoàn hơn những người khác.

4. Do tác động từ các yếu tố ngoại lực
Nam giới không may bị chấn thương vùng kín, đặc biệt là ở tinh hoàn mà không được chăm sóc cẩn thận sẽ gây
viêm nhiễm. Bên cạnh đó những người phải xa trị toàn thân cũng có khả năng mắc bệnh cao.

KHI NÀO CẦN ĐI KHÁM VIÊM TINH HOÀN?
Để quá trình điều trị hiệu quả ngay khi phát hiện các dấu hiệu của viêm tinh hoàn người bệnh cần phải tỉnh táo
nhận biết và không nên chủ quan. Cụ thể đó là các dấu hiệu như:
- Tinh hoàn bị sưng to lên bất thường có khi sưng 1 bên có khi là sưng 2 bên. Nếu ấn tay nhẹ vào bề mặt tinh
hoàn người bệnh sẽ thấy có khối u cục cứng.
- Vùng da bìu đỏ, bẹn bị nổi hạch, da bìu căng bóng và nóng nát, có dấu hiệu phù nề.
- Khi mắc bệnh viêm tinh hoàn nam giới thường bị đau tinh hoàn, ở vùng bẹn và thậm chí có thể lan ra cả
dương vật. Cảm giác đau đớn căn cứ vào mức độ viêm nhiễm của mỗi người, có khi đau dữ dội nhưng có khi chỉ
đau âm ỉ.
- Khi phải đi lại, vận động hay có các động tác như cương cứng, cọ xát, xuất tinh thì cảm giác đau đớn tại tinh
hoàn lại tăng lên.
- Ở một số trường hợp bệnh nhân bị đi tiểu nhiều, tiểu buốt hay thậm chí là tiểu ra cả máu tươi.
- Có những người gặp phải các dấu hiệu như chán ăn, sốt cao, suy sụp tâm lý, mệt mỏi, cơ thể suy nhược,…
Bệnh viêm tinh hoàn nam giới nếu như không được phát hiện và điều trị sớm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe,
tinh thần, khả năng sinh lý của nam giới. Nghiêm trọng hơn là làm giảm ham muốn tình dục hay thậm chí
không quan hệ tình dục được.
Nếu như bạn gặp phải các dấu hiệu trên đây hay có thắc mắc nào về bệnh thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Mỗi người có tình trạng sức khỏe và bệnh lý khác nhau nên cần hỏi bác sĩ thường xuyên để có hướng chẩn
đoán, điều trị tốt nhất.

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ KHÁM VIÊM TINH HOÀN TỐT?
Để quá trình khám và điều trị có hiệu quả cao bệnh nhân cần căn cứ vào một số tiêu chí sau đây để chọn địa chỉ
khám chữa viêm tinh hoàn :
- Các bệnh viện và phòng khám có chuyên khoa Nam học hay thế mạnh về những bệnh nam khoa.
- Có các bác sĩ chuyên khoa nam học có tới hơn 10 năm kinh nghiệm khám chữa các bệnh nam khoa
- Dụng cụ khám chữa bệnh đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ được tiệt trùng vởi một số bệnh nam khoa rất dễ dàng lây
nhiễm.
- Là cơ sở y tế uy tín với chi phí minh bạch và công khai được cấp phép hoạt động đúng theo quy định.

KHÁM CHỮA VIÊM TINH HOÀN Ở ĐÂU?
Khám viêm tinh hoàn ở đâu, chữa viêm tinh hoàn ở đâu tốt nhất Bắc Ninh hiện nay. Dưới đây là tổng hợp địa chỉ
khám chữa viêm tinh hoàn tốt và uy tín ở Bắc Ninh
Tại khoa tiết niệu của bệnh viện nam giới có thể tới khám viêm tinh hoàn hay các bệnh nam khoa đường niệu
uy tín và hiệu quả. Với phương pháp điều trị hiện đại hiệu quả bệnh viện có thể điều trị viêm tinh hoàn hiệu quả
nhưng giống như các tuyến bệnh viện công bệnh nhân đều phải chờ đợi bởi lượng bệnh nhân tới khám và điều
trị tại bệnh viện rất đông.

Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh - Địa chỉ khám chữa viêm tinh hoàn tốt tại Bắc Ninh
Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh đến nay đang là một địa chỉ khám chữa viêm tinh hoàn uy tín được
nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa chọn khám và điều trị các bệnh nam khoa và bệnh xã hội. Tại phòng khám có
trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhất, đạt chuẩn để phục vụ cho quá trình khám và điều trị bệnh. Hơn
nữa để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị bệnh tại phòng khám hiện nay các bác sĩ đang sử dụng một số kĩ
thuật điều trị hiện đại được ứng dụng tại các quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ được WHO khuyến kích
áp dụng.
Nếu tới các bệnh viện công bệnh nhân phải xếp hàng từ sớm và chờ đợi rất lâu thì khi tới phòng khám đa khoa
Thành Đô Bắc Ninh của chúng tôi bạn có thể nhanh chóng được khám chữa vì thủ tục đơn giản và nhanh chóng
vì thế giúp bệnh nhân tiết kiệm được cả chi phí và thời gian. Với bệnh nhân ở xa hay có công việc bận có thể
đặt lịch trực tuyến và tới khám khá tiện lợi và nhanh chóng.
 Hotline: 0865.776.663
 Địa chỉ: Số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền an - Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 Giờ làm việc: Từ 8h - 20h tất cả các ngày trong tuần (cả ngày lễ, tết)

Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn một số thông tin về Khám viêm tinh hoàn ở đâu tốt hiện nay.
Nếu như bạn còn vấn đề gì chưa rõ hoặc thắc mắc về bệnh viêm tinh hoàn hay kĩ thuật điều trị có thể liên hệ với
chúng tôi trực tiếp qua số hotline 0865.776.663 để được các bác sĩ tư vấn và giải đáp trực tiếp, miễn phí.

Related Posts
No items found.

