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10 Địa chỉ phòng khám chữa Xuất tinh sớm tốt và
uy tín tại Bắc Ninh
August 20, 2021

Xuất tinh sớm là một trong những bệnh lý khá phổ biến mà nam giới sẽ bị mắc phải ít nhất một lần trong đời.
Tình trạng phóng tinh sớm kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tới bản lĩnh phái mạnh. Chính vì thế việc tới gặp bác sĩ
chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân cũng như có hướng xử lý kịp thời là điều cần thiết. Vậy kh ám bệnh x uất
tinh sớm ở đâu Bắc Ninh tốt nh ất? Cùng tham khảo những chia sẻ qua bài viết dưới đây để có được sự lựa
chọn đúng đắn.

NGUYÊN NHÂN BỆNH XUẤT TINH SỚM LÀ DO ĐÂU?
Xuất tinh sớm là tình trạng nam giới đạt khoái cảm và xuất tinh từ rất sớm, không thể kiểm soát được thời gian
xuất tinh của dương vật. Tình trạng này gây rất nhiều tác hại cho nam giới: ảnh hưởng đến tâm lý, hạnh phúc
gia đình có nguy cơ rạn nứt, khả năng sinh sản bị đe dọa,...
Xuất tinh sớm được gây lên do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân sau:

Yếu tố tâm lý góp phần gây lên xuất tinh sớm
Trong khi quan hệ tình dục thì yếu tố tâm lý là rất quan trọng. Quá trình giao hợp sẽ thất bại, không có cảm xúc
khi nam giới không chú tâm vào cuộc yêu, mà thay vào đó là những cảm giác căng thẳng, mệt mỏi từ áp lực gia
đình, công việc,...
Chính vì quá trình giao hợp thất bại nên sẽ khiến nam giới luôn lo lắng, sợ rằng bản thân không đủ khả năng
làm cho đối phương thăng hoa. Điều đó khiến nam giới có tâm lý không thoải mái và dễ xuất tinh sớm.

Lạm dụng thủ dâm khiến nam giới xuất tinh sớm
Thủ dâm quá thường xuyên sẽ khiến dương vật nam giới dần mất đi khả năng cương cứng, hệ quả gây lên là
xuất tinh sớm, rối loạn cương dương khi quan hệ với bạn tình. Bên cạnh đó, thủ dâm liên tục và nhiều lần trong
thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới bởi số lượng và chất lượng tinh trùng bị giảm
sút.

Kinh nghiệm trong quan hệ tình dục
Kinh nghiệm giường chiếu cũng ảnh hưởng đến việc xuất tinh của nam giới. Thông thường thì những nam giới
quan hệ lần đầu sẽ hay bị xuất tinh sớm vì khi dương vật cương cứng nhưng bản thân chưa có kinh nghiệm để
kiểm soát sự xuất tinh nên xảy ra tình trạng xuất tinh sớm. Tuy nhiên điều đó không đáng lo ngại vì những lần
quan hệ sau sẽ có kinh nghiệm hơn, tình trạng xuất tinh sớm cũng sẽ được cải thiện.

Do những vấn đề về bao quy đầu
Những nam giới bị dài, hẹp bao quy đầu mà chưa cắt thì sẽ hay gặp phải tình trạng xuất tinh sớm. Đó là vì quy
đầu không được tiếp xúc với âm đạo bởi bao quy đầu bị dài hoặc hẹp. Như vậy sẽ gây lên tình trạng xuất tinh
sớm. Vì thế nam giới bị dài, hẹp bao quy đầu cần thực hiện thủ thuật cắt da bao quy đầu để hạn chế tình trạng
xuất tinh sớm và tránh mắc phải những bệnh lý khác.

Do chế độ sinh hoạt không lành mạnh
Nam giới sử dụng quá nhiều rượu, bia, những chất kích thích, chế độ dinh dưỡng không được thực hiện nghiêm
túc thì ham muốn tình dục dễ bị giảm và gây lên xuất tinh sớm. Ngoài ra, xem nhiều phim có những cảnh nóng,
quan hệ sai tư thế cũng là một trong những nguyên nhân gây lên.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỊA CHỈ CHỮA XUẤT TINH SỚM UY TÍN
Việc lựa chọn địa chỉ xuất tinh sớm uy tín, an toàn chưa bao giờ là dễ dàng đối với nam giới khi có quá nhiều cơ
sở y tế đang thực hiện khám chữa rối loạn chức năng sinh dục ở nam. Chính vì vậy, chúng tôi khuyên các bạn
nên chọn nơi thăm khám bệnh dựa trên những tiêu chí sau:
- Th ông tin h oạt động: Một đơn vị uy tín cần có thông tin hoạt động rõ ràng, đã đăng ký hoạt động và được
cấp phép bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Đội ngũ y bác sĩ: Để đảm bảo hiệu quả cao trong điều trị xuất tinh sớm thì các bạn nên chọn bệnh viện,
phòng khám có đội ngũ y bác sĩ giỏi, chuyên nam khoa, giàu kinh nghiệm, đã điều trị d.ứ.t đ.i.ể.m xuất tinh sớm
cho nhiều bệnh nhân.
- Cơ sở, trang th iết bị: Sự đầu tư cơ sở khang trang, thiết bị máy móc hiện đại sẽ giúp bệnh nhân có quá trình
điều trị nhanh chóng, mang đến kết quả chẩn đoán chính xác, kết quả điều trị tốt đẹp.
- Ph ương ph áp điều trị: Xuất tinh sớm sẽ được chữa khỏi hoàn toàn khi được điều trị bằng những phương pháp
hiện đại, nhiều ưu điểm vượt trội so với các kỹ thuật truyền thống.
- Ch i ph í: Cơ sở nào có phương pháp điều trị tốt, máy móc công nghệ cao, bác sĩ giỏi sẽ có chi phí “nhỉnh” hơn.
Tuy nhiên, hiệu quả và giá trị mà mọi người nhận được tốt hơn các cơ sở kém chất lượng, chi phí thấp. Bệnh
nhân nên chọn cơ sở có chi phí hợp lý, được niêm yết, công khai rõ ràng theo quy định của Bộ y tế.
- Bảo mật th ông tin: Hãy chọn nơi nào có chính sách bảo mật thông tin tuyệt đối.

ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA XUẤT TINH SỚM Ở ĐÂU BẮC NINH
Hiểu rõ về những tiêu chí chọn cơ sở y tế khám chữa bệnh ở trên sẽ giúp bệnh nhân có lựa chọn thông minh,
sáng suốt nhất. Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về một địa chỉ chữa
xuất tinh sớm uy tín, là lựa chọn hoàn hảo cho phái mạnh.
Từ khi thành lập, hoạt động cho đến nay, Phòng khám luôn nỗ lực không ngừng để mang đến chất lượng dịch vụ
tốt nhất cho bệnh nhân, trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
cộng đồng.
Phòng khám đã làm hài lòng rất nhiều bệnh nhân khi đến đây để khám chữa xuất tinh sớm và các căn bệnh nam
khoa bởi các ưu điểm như:

Hoạt động rõ ràng, minh bạch
Sở y tế Bắc Ninh đã cấp phép đăng ký hoạt động cho phòng khám trong lĩnh vực y tế, khám chữa các bệnh nam
khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh hậu môn. Bệnh xuất tinh sớm được điều trị hiệu quả ở ban nam khoa
chuyên nghiệp.

Đội ngũ y bác sĩ trình độ cao
Bác sĩ chuyên nam khoa ở phòng khám được đào tạo bài bản ở các trường đại học Y danh tiếng, có hơn 20 năm
kinh nghiệm chữa xuất tinh sớm và nhiều căn bệnh nam khoa khác. Dựa vào triệu chứng, kết quả thăm khám,
xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán, xác định chính xác bệnh, mức độ bệnh.
Bác sĩ không chỉ thành thạo phương pháp chữa bệnh mà còn có tâm với nghề, luôn quan tâm đến bệnh nhân.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại
Phòng khám nằm ở 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh với cơ sở vật chất khang trang, nằm ngay mặt đường
lớn dễ tìm kiếm và di chuyển. Bên trong được phân chia phòng ban rõ ràng, trang bị máy móc y tế đầy đủ, mới,
hiện đại.

Phương pháp chữa bệnh hiệu quả
Chữa bệnh xuất tinh sớm ở nam giới phòng khám đã sử dụng phương pháp điều khiển dây thần kinh dương vật.
Thực tế chứng minh sau khi nam giới được điều trị bằng phương pháp này đã giảm được sự nhạy cảm của
dương vật, kéo dài thời gian xuất tinh. Và kỹ thuật này gây ra vết thương nhỏ, đảm bảo tính thẩm mỹ cho dương
vật.

Chi phí hợp lý
Chi phí chữa xuất tinh sớm và các căn bệnh khác tại phòng khám đều được công khai rõ ràng, minh bạch đến
bệnh nhân trong quá trình tư vấn. Mọi khoản phí đều được niêm yết theo quy định của Bộ y tế. Đồng thời
thường xuyên triển khai nhiều ưu đãi để tri ân bệnh nhân.
- Miễn phí chi phí đặt lịch khám và tư vấn ban đầu.
- Giảm 50% chi phí khám và điều trị bệnh.
- Gói khám nam khoa ưu đãi 9 hạng mục 480K.
Dịch vụ y tế chuyên nghiệp
- Bảo mật hồ sơ bệnh án, thông tin cá nhân của bệnh nhân một cách tuyệt đối, chỉ tiết lộ khi được sự đồng ý.
- Thời gian làm việc: 8h - 20h, từ thứ 2 - chủ nhật, kể cả ngày lễ. Người bệnh có thể thu xếp thời gian để thăm
khám, điều trị bệnh mà không ảnh hưởng đến công việc, học tập.
Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu của xuất tinh sớm trong quan hệ tình dục thì việc đầu tiên cần làm là mạnh tìm
đến các cơ sở y tế uy tín để khám chữa nhanh chóng. Phòng khám đa khoa Thành Đô là địa chỉ chữa xuất tinh
sớm uy tín, an toàn, chi phí hợp lý mà cánh mày râu nên lựa chọn.

CHỌN SAI ĐỊA CHỈ CHỮA XUẤT TINH SỚM BẠN SẼ GẶP PHẢI TÁC
HẠI GÌ?
Hiện nay, có rất nhiều cơ sở y tế đang thực hiện chữa xuất tinh sớm nhưng cũng không thiếu những địa chỉ y tế
kém chất lượng. Nếu như bạn không may chọn phải những địa chỉ không chất lượng thì bạn sẽ phải đối mặt với
những tác hại.

Điều trị bệnh không hiệu quả
Bệnh xuất tinh sớm điều trị ở những cơ sở yếu kém, không đúng phương pháp hay phương pháp cũ, máy móc lạc
hậu, tay nghề bác sĩ kém thì bệnh sẽ không được chữa dứt điểm. Tình trạng bệnh sẽ phát triển nặng thêm gây
ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Đồng thời quá trình điều trị còn gây đau, để lại di chứng khó hồi phục.

Tốn kém chi phí
Nếu như bạn chọn sai địa chỉ xuất tinh sớm bạn không chỉ nhận được kết quả không như ý mà còn tốn kém chi
phí. Lúc này bạn vừa mất chi phí khám chữa bệnh ở cơ sở không chất lượng vừa tốn thêm chi phí điều trị lại
bệnh.
Trong khi đó nếu bạn chọn cơ sở uy tín như phòng khám đa khoa Thành Đô thì bạn sẽ nhận được chi phí hợp lý,
điều trị dứt điểm bệnh trong một liệu trình.

Mất nhiều thời gian
Đến khám chữa bệnh xuất tinh sớm ở Phòng khám đa khoa Thành Đô, ở những địa chỉ uy tín bạn được điều trị
bệnh trong thời gian ngắn, hồi phục nhanh, tiết kiệm thời gian, không ảnh hưởng đến công việc, đến cuộc
sống.
Còn ngược lại khi bạn chọn sai địa chỉ bạn sẽ mất nhiều thời gian điều trị, hồi phục bệnh. Đặc biệt, bạn sẽ mất
thêm thời gian điều trị lại bệnh khi bệnh điều trị không hiệu quả, dễ tái phát ở cơ sở kém chất lượng.
Với những tác hại trên thì bạn có thể thấy được tầm quan trọng của việc lựa chọn địa chỉ khám chữa bệnh uy
tín. Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh là một địa chỉ chữa xuất tinh sớm nói riêng và các bệnh lý nói
chung mà bạn có thể an tâm lựa chọn.
Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin liên quan đến địa ch ỉ ch ữa x uất tinh sớm ở đâu Bắc Ninh tốt nh ất
hiện nay. Việc lựa chọn được một cơ sở y tế tốt sẽ giúp bạn có được một kết quả điều trị cao. Hy vọng những
chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho phái mạnh khi mắc bệnh
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