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Đau rát dương vật: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách
điều trị
August 27, 2021

Đau rát dương vật là một dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nam khoa nghiêm trọng với thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và thiên
chức làm cha của nam giới. Vì vậy biết được duyên do gây đau rát dương vật sẽ khiến cho nam giới chủ động hơn trong việc
phòng giảm thiểu bệnh nam khoa. Hãy cùng 24hsuckhoe Phân tích về đau rát dương vật là bệnh gì? Nguyên nhân và phương pháp
điều trị sao cho hiệu quả ở nam giới.

NGUYÊN NHÂN GÂY ĐAU RÁT DƯƠNG VẬT LÀ GÌ?
Theo các chuyên gia sức khỏe của phòng khám đa khoa Thành Đô cho biết: Đau rát dương vật là 1 dấu hiệu cảnh báo những bệnh
lý nam khoa nguy hiểm sở hữu thể ảnh hưởng to tới sức khỏe và thiên chức làm cho cha của nam giới. Do vậy biết được căn
nguyên gây đau rát dương vật sẽ khiến nam giới chủ động hơn trong việc phòng tránh bệnh nam khoa.

Đau dương vật sở hữu thể là do khởi thủy vật lý và xuất xứ bệnh lý. Nếu tình trạng đau diễn ra trong một thời gian ngắn thì nam
giới không cần phải lo sợ vì hiện tượng đó sở hữu thể là do va chạm mạnh, quan hệ dục tình thô bạo gây nên. Còn nếu đau dương
vật chỉ mất khoảng dài thì đấy có thể là dấu hiệu của những bệnh lý sau:

Viêm niệu đạo
Viêm niệu đạo thường được gây ra bởi vi khuẩn hoặc nấm và thường xuất hiện ở nam giới bị hẹp bao quy đầu hoặc vệ sinh vùng
kín không sạch sẽ làm cho vi khuẩn sinh sôi, vững mạnh. Nam giới bị viêm niệu đạo thường mang những triệu chứng: đau rát khi
quan hệ dục tình, đau âm ỉ vùng bụng dưới và dây lưng, tiểu buốt hoặc tiểu ra mủ, ngứa quy đầu, sưng đỏ niệu đạo, tiết dịch phổ
biến thất thường.

Viêm tuyến tiền liệt
Viêm tuyến tiền liệt làm cho nam giới thường trong hiện trạng buồn tiểu, tiểu lắt nhắt hoặc bí tiểu cộng triệu chứng đau vùng
xương mu, bẹn, bìu, sốt. Bệnh do vi khuẩn hoặc do nhiễm trùng đường niệu đạo mang lề thói sử dụng bia rượu và các chất kích
thích gây nên.

Viêm bao quy đầu
Đau dương vật được cho là dấu hiệu tiêu biểu của bệnh viêm bao quy đầu. Nam giới không chỉ thấy đau dương vật mà còn thấy
phần quy đầu bị ngứa, sưng và đau rát và nổi mụn trên quy đầu. Duyên do gây nên bệnh này cốt yếu là do vệ sinh vùng kín không
sạch sẽ, đúng cách thức và thường thấy ở nam giới bị dài và hẹp bao quy đầu.
Bên cạnh các bệnh lý đó, đau dương vật còn là dấu hiệu của những bệnh lây qua con đường tình dục như mụn rộp sinh dục, bệnh
lậu,...Đây đều là các bệnh lý nghiêm trọng, bởi thế nam giới thấy hiện tượng này diễn ra trong rộng rãi ngày thì cần chủ động
thăm khám sớm.

Bệnh lậu

Sau 2-7 ngày ủ bệnh trên thân thể nam giới sẽ xuất hiện những triệu chứng tiêu biểu của bệnh như đau rát bao quy đầu, tiểu
buốt, tiểu rát, nước tiểu mang lẫn mủ màu trắng đục, đau rát lúc sinh hoạt tình dục

Bệnh mụn rộp sinh dục
Triệu chứng đặc biệt của bệnh là xuất hiện những mụn nước trên thân thể, bọng nước như hạt kê sau phát triển thành các chùm
lớn. Một vài ngày sau vỡ ra và gây đau đớn khi sinh hoạt tình dục

Nấm bao quy đầu
Nam giới mang cảm giác đau rát kéo dài ở bao quy đầu với thể là do bao quy đầu bị nấm. Khi bị nấm bao quy đầu thông thường
trên dương vật của nam giới sẽ nổi thêm các nốt viêm loét. Do vi khuẩn nấm lớn mạnh trên bề mặt da nên còn gây ra cảm giác
ngứa ngáy khó chịu. Có phổ thông người bị ngứa dữ dội nên thường gãi gây ra hiện tượng trớt bao quy đầu nên bị đau rát cũng là
điều dễ hiểu.
Các triệu chứng đi kèm của hiện tượng nấm bao quy đầu sở hữu thể kể ra như: bề mặt quy đầu tróc vảy, thường xuyên ngứa
ngáy, khi dương vật ẩm hoặc mặc đồ quá chật thì ngứa ngáy càng phổ quát.
Căn bệnh viêm bao quy đầu không mang các triệu chứng tiêu biểu nên rất dễ chẩn đoán nhầm sang các bệnh khác vì vậy nam
giới cần phải thăm khám cụ thể tại những hạ tầng y tế chuyên khoa
- Bệnh hẹp bao quy đầu: bệnh hẹp bao quy đầu thường gây ra triệu chứng đau rát dương vật bởi vì do phần da ở bao quy đầu bó
chặt khiến cho niệu đạo bị chít hẹp nên gây ra đau rát. Ở các người bị hẹp bao quy đầu sở hữu thể bị bí tiểu, đau rát lúc đi tiểu và
rất dễ bị viêm nhiễm dương vật
- Bệnh dài bao quy đầu: phần da bao quy đầu bị thừa nên bao trùm cả phần da quy đầu, quy đầu chẳng thể lộ ra được làm cho
bệnh nhân đau rát mỗi khi vệ sinh tư nhân

ĐAU RÁT DƯƠNG VẬT GÂY NGUY HIỂM RA SAO?
Dù là mắc phải bệnh gì đi nữa thì đau rát bao quy đầu kéo dài cũng gây ra cho nam giới hồ hết phiền phức trong cuộc sống cũng
như tiềm tàng nhiều biến chứng nguy hiểm như:
- Gây khó khăn cho sinh hoạt: bao quy đầu đau rát khiến nam giới chẳng thể tập kết trong công việc làm suy giảm năng suất
cũng như chất lượng công tác. Ngoài ra còn gây khó khăn lúc vệ sinh vùng kín
- Gây xuất tinh sớm: bệnh đau rát bao quy đầu kéo dài với thể gây ra hiện tượng xuất tinh sớm
- Gây vô sinh hãn hữu muộn: bao quy đầu ngứa rát kéo dài khiến công đoạn sản xuất tinh trùng bị tác động. Tinh trùng với thể bị
suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng trong khoảng ấy gây ra hiện trạng vô cơ hiếm muộn
- làm gia tăng nguy cơ mắc phải các bệnh viêm nhiễm nam khoa nguy hiểm

CÁCH CHỮA ĐAU RÁT DƯƠNG VẬT HIỆU QUẢ
Đau dương vật nếu như không điều trị sớm sẽ gây nên những biến chứng nguy hiểm. Do vậy phương pháp chữa đau dương vật
chắc hẳn đang là điều mà nam giới quan tâm.
Để việc điều trị đau dương vật được hiệu quả thì nam giới cần đi khám để được bác sĩ chẩn đoán, tùy vào từng trạng thái nặng
nhẹ của bệnh mà sẽ mang những cách điều trị khác nhau.

Điều trị đau dương vật bằng bí quyết nội khoa
Với những trường hợp đau dương vật do viêm nhiễm nhẹ bởi vi khuẩn, virus gây ra thì người bệnh sẽ được bác sĩ điều trị bằng
thuốc kháng sinh hoặc thuốc bôi tại chỗ để ngăn chặn sự lớn mạnh và khiến cho giảm triệu chứng của bệnh. Người bệnh khi
thực hành phác đồ này cần làm theo chỉ định của bác sĩ để đạt được hiệu quả cao nhất, hạn chế hiện trạng ngưng sử dụng đột
ngột làm cho tình trạng bệnh nặng hơn.

Điều trị đau dương vật bằng cách thức ngoại khoa
Cách thức ngoại khoa sẽ được chỉ định khi việc thực hiện phương pháp ngoại khoa đã không còn tác dụng nữa. Hiện giờ phòng
khám đa khoa Thành Đô đang mang phổ quát phương pháp đương đại điều trị đau dương vật:
-Hệ thống nhiệt trị CRS điều trị viêm bao quy đầu, viêm niệu đạo: phương pháp lợi dụng sóng cao tần được sinh ra từ điện trường
cao tác động trực tiếp vào những ổ viêm 1 bí quyết an toàn và không gây đau đớn lại dứt điểm, tránh xâm lấn tối đa.
-Phương pháp phân mẫu Alpha điều trị viêm tuyến tiền liệt: sở hữu những điểm cộng như điều trị an toàn, không gây tác dụng
phụ, không chảy máu và giữ nguyên chức năng vốn sở hữu của tuyến tiền liệt, điều trị dứt điểm bệnh, bí quyết đã được những
chuyên gia sức khỏe Nhận định cao.

Ngoài phương pháp điều trị hiện đại và hàng ngũ bác sĩ mang chuyên nghiệp thì phòng khám đa khoa Thành Đô còn sở hữu những
thế mạnh:
-Hệ thống máy móc và trang thiết bị tiên tiến, thường xuyên thay đổi và theo dõi thực trạng máy móc để phục vụ người bệnh,
đem đến 1 kết quả tốt nhất.
-Chi phí điều trị công khai, minh bạch vì mọi hạng mục điều trị đều được niêm yết công khai và trước khi thực hành cũng lấy
quan niệm từ người bệnh để đảm bảo không có hiện trạng thu lậu phí xảy ra.
-Dịch vụ y tế nhiều năm kinh nghiệm với hệ thống giải đáp và đặt lịch hứa trực tuyến vừa tiết kiệm thời gian cho người bệnh vừa
bảo mật thông báo 1 cách thức tốt nhất.
-Môi trường y tế sạch sẽ, đảm kiểm soát an ninh sinh mang những bộ phận được bố trí dễ mua và được khử khuẩn thường xuyên.
Trên đây bác sĩ 24h vừa giúp Cả nhà giải đáp nghi vấn bị đau rát dương vật là bệnh gì? Cách chữa đau rát dương vật. Phòng khám
Thành Đô là một cơ sở điều trị bệnh đau rát bao quy đầu tốt mà bệnh nhân sở hữu thể tin tưởng.
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