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Đỏ bao quy dầu là bệnh gì? Nguyên nhân, dấu hiệu
và cách điều trị
August 20, 2021

Đỏ bao quy đầu là trạng thái mà đa số nam giới hay gặp phải. Trạng thái này khiến nam giới hay phải chịu
nhiều phiền toái, tác động tất cả đến đời sống của người bệnh. Vậy bao quy đầu mẩn đỏ và ngứa là bệnh gì?
Nam giới hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về tình trạng này.

ĐỎ BAO QUY ĐẦU LÀ BỆNH GÌ?
Viêm bao quy đầu
Bao quy đầu nổi đỏ, ngứa là triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh viêm bao quy đầu. Ban sơ chỉ là hiện trạng ngứa
ngáy ở quy đầu và lớp bao quy đầu. Bên cạnh đó, viêm bao quy đầu còn làm cho nam giới tiểu buốt, tiểu khó và
đau khi quan hệ dục tình. Viêm bao quy đầu gây ra chủ yếu do vệ sinh vùng kín không sạch sẽ khiến cho vi
khuẩn vững mạnh và gây bệnh, đây là 1 căn bệnh phổ biến ở nam giới, rất dễ điều trị nhưng nếu như không được
điều trị sớm bệnh sẽ gây lên nhiều biến chứng hiểm nguy, trường hợp nặng có thể bị vô sinh.
Hậu quả mà bệnh để lại nhẹ thì sẽ là biến chứng thành những bệnh lý nam khoa hiểm nguy hơn, còn nặng thì sẽ
gây hoại tử dương vật, hoặc gây vô sinh.

Bệnh sùi mào gà
Sự xuất hiện của các nốt nhỏ lí tí ban sơ với màu trắng, một thời gian sau chuyển thành màu đỏ, đó là triệu
chứng của bệnh sùi mào gà. Bệnh do virus HPV gây lên và qua thời gian từ 2-9 tháng ủ bệnh trong cơ thể mới
phát ra ngoài. Lúc bệnh ở giai đoạn nặng, các nốt mụn này mọc thành từng đám tạo thành hình sùi mào gà
hoặc hoa súp lơ và đựng dịch. Khi dịch này chảy ra khiến dương vật nam giới bị ngứa ngáy, khó chịu.

Mụn rộp sinh dục
Những nốt mẩn đỏ với thể nhỏ lí tí, rồi trở thành chùm, cụm mọng nước. Những nốt mụn tự đổ vỡ, để lại vết
loét. Vết loét tự động khô và lành mau chóng. Sau ấy mọc lại, gây khó chịu, đau rát cho phái mạnh. Khoảng 4 – 7
ngày sau lúc nhiễm bệnh, bao quy đầu sẽ xuất hiện nốt mẩn đỏ, mụn nhỏ bằng hạt tấm nằm rải rác.

Bệnh lậu
Nằm trong các bệnh xã hội hiện nay, bệnh lậu do lậu cầu khuẩn gây ra và cũng có dấu hiệu như nổi nốt đỏ ở đầu
dương vật, hình thành những vết loét nhỏ ở bao quy đầu, với dịch chảy ra trong niệu đạo, tiểu khó, nước đái đục.
Tuy nhiên, đầu dương vật với nốt đỏ còn là triệu chứng của bệnh viêm quy đầu hay nhiễm nấm dương vật.
Đây là hiện trạng bao quy đầu không thể tự lộn xuống được khiến cho bạn phải tiêu dùng tay để lột bao quy đầu
mỗi lần đi vệ sinh. Điều này cũng làm bao quy đầu bị đỏ nên bạn cần chú ý.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN ĐỎ BAO QUY ĐẦU
Bao quy đầu nổi mẩn đỏ và ngứa với thể do phần nhiều căn nguyên, trong đó với nguồn cội sinh lý và nguyên
cớ bệnh lý.

Nguyên nhân đỏ bao quy đầu do sinh lý
Vệ sinh v ùng kín kh ông sạch sẽ
Vùng kín không được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách sau khi tiểu tiện hoặc quan hệ dục tình sẽ làm vi khuẩn xâm
nhập, tăng trưởng và gây bệnh.
Dị ứng v ới nh ững ch ất tẩy rửa
Nam giới khi tiêu dùng xà phòng tắm hoặc dung dịch vệ sinh có chất khử cao thì dương vật sẽ có hiện trạng bị
kích ứng và bao quy đầu là nơi nhận được sự kích ứng ấy trước hết vì đây là nơi mẫn cảm nhất.
Quan h ệ tình dục kh ông an toàn
Quan hệ tình dục không an toàn, không tiêu dùng bao cao su khi quan hệ khiến cho nam giới có nguy cơ truyền
nhiễm bệnh từ nữ giới và làm cho bao quy đầu bị nổi mẩn đỏ và ngứa.

Nguyên nhân đỏ bao quy đầu do bệnh lý
Các bệnh lý nam kh oa
Những bệnh lý nam khoa như hẹp bao quy đầu, viêm quy đầu đều có hiện tượng đỏ bao quy đầu
Bệnh x ã h ội
Những nam giới đã từng quan hệ tình dục không an toàn thì rất dễ bị những bệnh thị trấn hội: sùi mào gà, mụn
rộp sinh dục. Mà những bệnh lý này đều có triệu chứng là bao quy đầu ngứa và nổi mẩn đỏ.

CÁCH CHỮA TRỊ DẤU HIỆU ĐỎ BAO QUY ĐẦU?
Hiện tượng đỏ bao quy đầu là dấu hiệu của thường thấy của viêm nhiễm nam khoa, cũng có thể là triệu chứng
của những bệnh xã hội, do đó nam giới khi gặp phải tình trạng này cần lựa chọn cơ sở y tế chuyên nam khoa uy
tín để thực hiện thăm khám và điều trị.
Phòng khám đa khoa Thành Đô, 1 cơ sở y tế chuyên nam khoa, có thể điều trị những bệnh lý của nam giới hiệu
quả, điều đó được biểu hiện ở:
Đội ngũ bác sĩ với giỏi chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nam khoa, khả năng Tìm hiểu và phân tách vấn đề thấp.
Nhân viên y tế biết xử lý tình huống một cách khôn khéo.
Sử dụng các phương pháp hiện đại và thích hợp có từng bệnh và chừng độ của từng bệnh đó, đem đến hiệu quả
nhanh nhất cho người bệnh.
Hệ thống máy móc hiện đại, toàn bộ những trang đồ vật, tương trợ phải chăng cho bác sĩ trong công việc xét
nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh
Môi trường y tế sạch sẽ, lành mạnh, không có sự lây truyền bệnh. Những phòng ban có phần lớn trang bị thích
hợp có chức năng của từng phòng
Cách điều trị tiên tiến nhất có từng mẫu bệnh. có bệnh sùi mào gà thì điều trị bằng quang quẻ động lực ALA-PDT,
bệnh lậu điều trị bằng công nghệ hồi phục gen kết liên DHA, mụn rộp sinh dục điều trị bằng cách nuốt gen.
Giá bán điều trị hợp lý, công khai, minh bạch, có sự ký hợp đồng thành công .
Thông tin người bệnh luôn được bảo mật rẻ, chặt chẽ qua hình thức thăm khám một đối 1 và việc sử dụng phần
mềm chuyên dụng để lưu trữ thông báo bệnh nhân.
Thời gian làm cho việc trong khoảng 8h-20h hàng ngày, tính cả những ngày lễ, tết hay cuối tuần, sẵn sàng dùng
cho bệnh nhân ngay cả khi hết giờ khiến cho việc.
Dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, rất giỏi, được Phân tích qua việc xử lý những thủ tục hành chính mau chóng và không
để xảy ra tình trạng người bệnh xếp hàng chờ đến lượt.
Một điểm đặc biệt nữa mà phòng khám có được, ấy là được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và chịu sự giám sát của
các cơ quan chức năng, đảm bảo lợi quyền của bệnh nhân trong mọi cảnh huống.

Trên đây phòng khám đa khoa Thành Đô vừa giúp Anh chị giải đáp thắc mắc đỏ bao quy đầu bệnh gì ?. Đầu
dương vật là khu vực nhạy cảm nên rất dễ biểu thị sự thất thường, bởi thế khi thấy bộ phận này có biểu hiện lạ,
nam giới cần thăm khám ngay để được điều trị kịp thời.
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