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10 Địa chỉ khám bệnh viêm đường tiết niệu ở Bắc
Ninh uy tín hiện nay
August 20, 2021

Kh ám ch ữa bệnh v iêm đường tiết niệu ở đâu Bắc Ninh tốt nhất hiện nay là thắc mắc mà chúng tôi hay gặp ở
ngoài cuộc sống cũng như trên các diễn đàn về sức khỏe của các người bị viêm đường tiết niệu. Nhưng bệnh
viêm đường tiết niệu là gì, lúc nào cảm thấy cần đi khám thì bài viết ngày hôm nay những chuyên gia của chúng
tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc.

VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU LÀ GÌ?
Viêm đường tiết niệu là hiện trạng viêm nhiễm xảy ra ở hệ thống viêm đường tiết niệu bao gồm 2 quả thận,
niệu quản, bàng quang, niệu đạo. Tác nhân chính yếu do vi khuẩn E.Coli gây lên. Hoặc cũng có thể do các tụ cầu
khuẩn, liên cầu khuẩn, nấm,...gây lên bệnh. Bệnh này có những biến chứng gây nghiêm trọng cho người bệnh
nếu như không thăm khám và điều trị kịp thời: nhiễm trùng thận, nhiễm trùng máu, suy thận, vô sinh,...Bệnh này
xảy ra ở cả nam và nữ trên mọi độ tuổi, đề cập cả trẻ sơ sinh.

VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?
Theo các chuyên gia sức khỏe, viêm đường tiết niệu nếu không điều trị sớm sẽ gây lên nhiều tác hại:

Viêm nhiễm lây lan sang các bộ phận khác
Một số vi khuẩn tồn tại trong miệng sáo sẽ dễ dàng xâm nhập tinh hoàn, ống đưa tinh, tuyến tiền liệt, bàng
quang… gây ra viêm nhiễm trên rất nhiều cơ quan của đấng mày râu.

Giảm chất lượng tình dục
Viêm đường tiết niệu sẽ khiến đấng mày râu thấy đau đớn khi quan hệ tình dục. Nam giới sẽ cảm thấy đau đớn
lúc cương cứng, xuất tinh, thậm chí xuất tinh ra máu. Với nữ giới, bệnh dẫn đến tình trạng đau ở vùng bụng
dưới, đau khi quan hệ tình dục, khiến bạn nam khó đạt được khoái cảm, giảm ham muốn tình dục.

Giảm khả năng miễn dịch của cơ thể
Các chuyên gia sức khỏe cho biết thêm, viêm đường tiết niệu khiến sức đề kháng của cơ thể bạn nam vướng
phải bệnh giảm đi đáng kể. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng nguy cơ lan truyền các bệnh qua con đường tình
dục nguy hiểm như căn bệnh lậu, mụn rộp sinh dục, giang mai, bệnh lý sùi mào gà,…

Tăng nguy cơ vô sinh - hiếm muộn
Viêm đường tiết niệu để lâu không điều trị hoặc điều trị không triệt để sẽ biến chứng đến khả năng tình dục,
hiện tượng cương dương sẽ không được như ý muốn, suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng ở bạn nam và
dẫn đến viêm phần phụ ở nữ giới.Và đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh – hiếm muộn.

Ảnh hưởng đến sức khỏe
Viêm đường tiết niệu để lâu có thể làm cho ký sinh trùng tấn công vào bàng quang, gây nhiễm trùng thận, tổn
thương thận và suy giảm chức năng thận, thậm chí suy thận, khiến cơ thể suy nhược, gây tử vong.

Khi NÀO CẦN ĐI KHÁM BỆNH VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU?
Đối với những người có 1 số dấu hiệu lạ lúc đi tiểu, họ thắc mắc không biết có phải bị viêm đường tiết niệu với
vấn đề không. Giải đáp câu hỏi này của họ thì dưới đây chúng tôi liệt kê một số biểu lộ chứng tỏ bị bệnh viêm
đường tiết niệu để người bệnh đi thăm khám.
Khi nào nên đi khám viêm tuyến đường tiết niệu
Tiểu ngắt quãng.
Tiểu són
Tiểu buốt
Tiểu rắt
Nước đái đục
Tiểu ra mủ
Nước tiểu lẫn máu hoặc nặng mùi
Sốt cao, rét run từng cơn
Đau vùng hông lưng

Nếu như có 1 trong số các dấu hiệu đó thì 90% bạn đã bị viêm đường tiết niệu, khi này bạn cần đi khám gấp để
bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh, điều trị viêm đường tiết niệu kịp thời lúc có bệnh.

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
Sau lúc phát hiện những dấu hiệu của bệnh thì việcc tìm một địa chỉ khám viêm đường tiết niệu ở đâu tin cậy, uy
tín, chất lượng cũng là một vấn đề tương đối cạnh tranh vì có quá nhiều địa chỉ. Nắm bắt được nghĩ suy của
người bệnh nên chúng tôi có đưa ra các tiêu chí đánh giá địa ch ỉ kh ám bệnh v iêm v iêm đường tiết niệu ở
đâu tốt?
Được sở y tế cấp giấy chứng nhận hành nghề, hoạt động dưới sự chỉ đạo của sở.
Môi trường y tế sạch sẽ, khang trang, đảm kiểm soát an ninh sinh
Lực lượng y bác sĩ với tay nghề cao, kiến thức chuyên môn sâu rộng, y đức, nhiệt tình
Trang vật dụng hiện đại, tiên tiến đảm bảo chuẩn xác việc chẩn đoán bệnh.
Phương tiện y tế toàn bộ, sạch sẽ, đảm bảo sát trùng
Cách điều trị đúng, chuẩn, hợp lý
Giá tiền điều trị hợp lý, công khai, minh bạch
Bảo mật thông tin người bệnh tối đa

KHÁM CHỮA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở ĐÂU BẮC NINH TỐT?
Chọn lọc một địa chỉ khám, chữa tốt coi như bệnh đã khỏi 1 nửa cho nên chúng tôi đã lựa chọn ra 1 số địa chỉ
khám, chữa viêm viêm đường tiết niệu khám ở đâu để đáp ứng người bệnh
Địa chỉ khám ch ữa bệnh v iêm v iêm đường tiết niệu ở đâu Bắc Ninh . Câu trả lời chính là Phòng khám đa khoa
Thành Đô. Với đội ngũ bác sĩ giỏi đi kèm có phương pháp điều trị hiện đại, cùng với các thế mạnh dưới đây,
phòng khám xứng danh là địa chỉ được khám chữa bệnh được lòng người bệnh.

Hệ thống trang thiết bị tiên tiến
Trang thiết bị của phòng khám đầy đủ đều được nhập khẩu trong khoảng nước ngoài đảm bảo chẩn đoán chuẩn
xác cũng như đem lại kết quả điều trị cao cho người bệnh.

Cách điều trị tiên tiến
Đối với bệnh viêm đường tiết niệu thì phòng khám đã và đang dùng hệ thống điều trị quang động học CRS
Hệ thống điều trị quang học CRS sinh ra sóng đa chiều, các sóng này có thành phần có vi sóng mang chùm tia
tụ họp, có thể thẩm thấu sâu vào tổ chức viêm nhiễm khoảng 16cm, có tác dụng khử trùng mạnh, thúc đẩy tuần
hoàn máu, nâng cao cường chức năng thực bào, đẩy mạnh việc điều tiết những dịch viêm ra bên ngoài.
Sóng này khiến cho kích hoạt hoạt động của những tế bào, phát huy hiệu quả của thuốc, khiến vi khuẩn mất khả
năng kháng thuốc trong khoảng đấy tránh được tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, tăng hiệu quả điều trị, nâng
cao cường vai trò của hệ miễn dịch trong cơ thể
Tuy nhiên, dùng sóng có diện tích lớn, khuôn khổ rộng, các đặc tính bức xạ sâu, đạt được hiệu quả có những loại
viêm nhiễm như viêm quy đầu, viêm tinh hoàn…giải quyết vấn đề nhiễm khuẩn chéo giữa các cơ quan.

Thời gian thăm khám thoải mái
Thời gian mở cửa từ 8:00h - 20:00h tất cả những ngày nhắc cả ngày lễ, tết rất tiện lợi và phù hợp cho những ai
làm cho ở các cơ quan nhà nước hoặc những người quá bận rộn đi công tác

Được tư vấn và đặt lịch thăm khám trước
Khi người bệnh hỏi bác sĩ về những dấu hiệu của bệnh, bác sĩ sẽ giải đáp cho bạn rồi nếu bạn quyết định tới
thăm khám tại phòng khám thì chuyên viên giải đáp sẽ đặt lịch trước cho bạn và sắp đặt bác sĩ trực tiếp thăm
khám. Tương tự sẽ tiết kiệm thời kì khám bệnh của bệnh nhân

Không cần xếp hàng chờ đến lượt khám
Nếu được đặt lịch khám trước nên khi đến đúng giờ như ở lịch hẹn thì bệnh nhân chẳng hề đợi chờ, xếp hàng tới
lượt khám nữa. Điều này tiết kiệm đáng nhắc thời gian khám, chữa bệnh của người bệnh, thúc đẩy giai đoạn điều
trị hiệu quả

Chi phí công khai, sáng tỏ, hợp lý
Sau lúc được giải đáp, chẩn đoán về bệnh rồi đưa ra phương pháp điều trị thì bác sĩ sẽ kể rõ giá bán điều trị của
từng cách chữa, bảng giá được niêm yết cụ thể ở phòng khám nên sẽ không có chuyện ép giá.
Trên đây là các chia sẻ về địa ch ỉ kh ám ch ữa bệnh v iêm đường tiết niệu ở đâu Bắc Ninh tốt hiện nay được
bệnh nhân bình chọn. Hy vọng các thông tin bên trên đây bổ ích với bạn, giúp bạn tìm được địa chỉ khám, chữa
bệnh hợp lý.
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