Escape.

HOME

ABOUT

CONTACT

Ngứa bao quy đầu: Nguyên nhân, dấu hiệu, hình ảnh
và cách điều trị
August 20, 2021

Ngứa bao quy đầu là hiện tượng không quá xa lạ đối với nam giới. Biểu hiện này kéo dài, ngày càng dữ dội kèm theo
nhiều biểu hiện như đau rát, chảy mủ dương vật,…thì bạn đừng chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn
đang bị bệnh. Ngứa bao quy đầu là bệnh gì? chữa như thế nào? sẽ được chia sẻ trong bài viết sau.

NGỨA BAO QUY ĐẦU LÀ BỆNH GÌ?
Quy đầu là một bộ phận nhạy cảm và rất dễ bị vi khuẩn tấn công gây viêm nhiễm. Ngứa bao quy đầu là một hiện
tượng phổ biến mà bất cứ nam giới nào cũng có thể gặp phải.
Ngứa bao quy đầu có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Bệnh nhân cần thăm khám nhanh
chóng để hạn chế biến chứng. Cụ thể ngứa bao quy đầu có thể là triệu chứng của những căn bệnh sau.

Ngứa bao quy đầu – do viêm quy đầu
Viêm quy đầu là căn bệnh nam khoa mà nhiều nam giới gặp phải. Bệnh là tình trạng bao quy đầu bị vi khuẩn, nấm
xâm nhập, tấn công gây viêm nhiễm. Ngứa bao quy đầu là triệu chứng điển hình của bệnh. Bệnh thường gặp ở
những người vệ sinh vùng kín không sạch sẽ, quan hệ không an toàn,…
Ngoài việc bị ngứa quy đầu, nam giới còn gặp phải những triệu chứng như:
- Quy đầu sưng đỏ, ngứa niệu đạo, đau rát, có nốt mụn li ti ở quy đầu, khi bệnh nặng xuất hiện tình trạng viêm
loét.
- Đau buốt khi đi tiểu, đau khi quan hệ tình dục.
- Dương vật chảy mủ trắng đục có mùi hôi.
- Xung quanh bao quy đầu có mảng trắng.

Ngứa bao quy đầu – do bệnh dài/ hẹp bao quy đầu
Bao quy đầu bao trùm toàn bộ dương vật hay chít hẹp bao quy đầu sẽ khiến nam giới gặp khó khăn khi vệ sinh.
Các chất bẩn, bựa sinh dục không được loại bỏ sẽ tích tụ lại tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại sinh sôi và phát triển
gây ngứa bao quy đầu, viêm nhiễm.
Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ gặp phải những triệu chứng như:
- Tiểu buốt, tiểu rắt, khó tiểu.
- Bao quy đầu sưng tấy, sưng đỏ.
- Đau khi quan hệ tình dục, khi xuất tinh, xuất tinh sớm.

Ngứa bao quy đầu – do bệnh lậu
Nam giới quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ với nhiều người bị ngứa bao quy đầu có thể đã bị nhiễm khuẩn
lậu. Bệnh có thời gian ủ bệnh từ 3 – 5 ngày tùy cơ địa từng người. Sau khi phát bệnh, nam giới không chỉ bị ngứa
bao quy đầu mà còn gặp phải những triệu chứng như:
-Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, ngứa niệu đạo.
-Dương vật đau, sưng tấy, đau khi quan hệ, đau tinh hoàn, đau bìu.
-Dương vật chảy mủ trắng đục, vàng xanh, có mùi hôi, chảy nhiều vào sáng sớm khi ngủ dậy.

Ngứa bao quy đầu – do mụn rộp sinh dục
Đây là căn bệnh lây qua đường tình dục do virus HSV gây ra. Khi mắc bệnh ở đầu, thân, rãnh bao quy đầu, bìu,
niệu đạo có thể sưng đỏ, ngứa ngáy, đau rát. Bộ phận sinh dục nổi nước mọc đơn lẻ hoặc mọc thành chùm, mụn dễ
vỡ gây viêm loét, đau khi quan hệ tình dục.

Ngứa bao quy đầu – do sùi mào gà
Sùi mào gà là căn bệnh xã hội nguy hiểm, được hình thành bởi virus HPV. Căn bệnh này có thời gian ủ bệnh từ 2 –
9 tháng. Khi mắc bệnh bộ phận sinh dục sẽ nổi mụn thịt. Ban đầu mụn mọc li ti, riêng lẻ nhưng nếu để bệnh phát
triển thì mụn có kích thước lớn, mọc thành đám, dễ vỡ gây ngứa ngáy, đau rát.

NGUYÊN NHÂN BỊ NGỨA BAO QUY ĐẦU
Có rất nhiều nguyên nhân gây ngứa bao quy đầu ở nam giới. Ngoài nguyên nhân bệnh lý nguy hiểm ở trên thì còn
có một số nguyên nhân khác như:

Do vệ sinh vùng kín không sạch, không đúng cách
Nam giới bị ngứa bao quy đầu do vệ sinh bộ phận sinh dục không sạch, không vệ sinh thường xuyên, đặc biệt là
trước sau quan hệ tình dục. Hay nam giới vệ sinh không đúng cách, lạm dụng dung dịch vệ sinh cũng dễ bị ngứa.

Dị ứng hóa chất
Dương vật, bao quy đầu khá nhạy cảm nên dễ bị dị ứng hóa chất có trong dung dịch vệ sinh, bao cao su, chất bôi
trơn,…Làm cho bao quy đầu bị dị ứng, kích ứng gây ngứa ngáy, sưng đỏ.

Quan hệ tình dục không an toàn
Nam giới quan hệ tình dục không an toàn rất dễ bị ngứa bao quy đầu. Bởi dương vật tiếp xúc trực tiếp với âm đạo.
Nếu nữ giới đang bị viêm nhiễm phụ khoa, bị bệnh xã hội thì sẽ lây vi khuẩn, virus có hại sang cho nam giới.

NGỨA BAO QUY ĐẦU CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?
Theo các chuyên gia nếu ngứa bao quy đầu do vệ sinh không sạch, hay dị ứng thì không có gì nguy hiểm. Bạn chỉ
cần thay đổi thói quen, thay các dung dịch vệ sinh.
Tuy nhiên, nếu ngứa bao quy đầu kéo dài, là triệu chứng của nhiều bệnh lý thì bạn nên khám chữa ngay. Nếu
không sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm như:

Lây bệnh cho bạn tình/ vợ
Ngứa bao quy đầu là dấu hiệu của nhiều bệnh lý viêm nhiễm, bệnh xã hội như viêm quy đầu, sùi mào gà, mụn rộp
sinh dục,…Đây đều là những căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao. Nếu nam giới không chữa bệnh sớm sẽ dễ lây
nhiễm cho bạn tình/ vợ khi quan hệ không biện pháp bảo vệ.

Tăng nguy cơ bị vô sinh – hiếm muộn
Khi mắc các bệnh viêm nhiễm, bệnh xã hội, vi khuẩn, virus có thể xâm nhập sâu hơn gây viêm tinh hoàn, viêm
tuyến tiền liệt. Làm giảm chất lượng, số lượng tinh trùng, làm tăng khả năng bị vô sinh – hiếm muộn.

Biến chứng ung thư dương vật
Nếu nam giới bị viêm nhiễm trong thời gian dài thì các tế bào ung thư sẽ phát triển gây ung thư dương vật, hoại tử
dương vật, ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, cánh mày râu đừng xem thường tình trạng này.

CÁCH CHỮA NGỨA BAO QUY ĐẦU HIỆU QUẢ
Tình trạng ngứa bao quy đầu có thể chữa khỏi nếu như xác định đúng nguyên nhân, điều trị đúng phương pháp.
Để điều trị hiệu quả bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám, dựa vào từng nguyên nhân bác sĩ sẽ tư vấn
cách chữa phù hợp.
Ngứa bao quy đầu là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau. Mỗi một căn bệnh sẽ được chữa bằng phương pháp
phù hợp như:

Chữa ngứa bao quy đầu do viêm quy đầu
Bệnh này được chữa bằng hệ thống điều trị quang học CRS. Hệ thống hiện đại này được chuyên gia chứng nhân và
có nhiều ưu điểm tuyệt vời. Sóng đa chiều tác động vào mô bệnh, tiêu diệt vi khuẩn, tăng tuần hoàn máu. Đồng
thời tăng cường miễn dịch để bệnh không tái phát.
Ưu điểm: Chẩn đoán bệnh nhanh, chính xác, khoa học, nâng cao hiệu quả. Khả năng diệt khuẩn nhanh, an toàn,
không đau, không biến chứng.

Chữa ngứa bao quy đầu do dài/ hẹp bao quy đầu
Ngứa bao quy đầu do dài/ hẹp bao quy đầu gây ra sẽ được chữa bằng kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến. Bác
sĩ sẽ sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu công nghệ Hàn Quốc để bóc tách và loại bỏ vùng da bao quy đầu thừa, cải
thiện các triệu chứng của bệnh.
Ưu điểm: Thời gian thực hiện nhanh chóng, không đau, ít chảy máu, không để lại sẹo. Hồi phục nhanh không làm
ảnh hưởng đến ngoại hình, chức năng của dương vật.

Chữa ngứa bao quy đầu do bệnh lậu
Bệnh lậu được chữa dứt điểm bằng kỹ thuật phục hồi gen liên kết DHA. Kỹ thuật hiện đại này sử dụng máy móc
hiện đại để phân tích khuẩn lậu. Sau đó tiến hành ức chế chuỗi chuyển hóa gen tế bào để tiêu diệt khuẩn lậu, hạn
chế khuẩn lậu tăng sinh để bệnh không tái phát.
Ưu điểm: Điều trị khoa học, chẩn đoán chính xác. Quá trình điều trị nhanh chóng, hiệu quả cao, không để xảy ra
viêm nhiễm, biến chứng.

Chữa ngứa bao quy đầu do mụn rộp sinh dục
Mụn rộp sinh dục là nguyên nhân gây ngứa bao quy đầu, bác sĩ sẽ điều trị bệnh bằng liệu pháp nuốt gen. Phương
pháp này xác định mầm bệnh bằng g2D, tiêu diệt virus nhanh chóng, tăng cường bạch huyết T để tăng cường miễn
dịch, ngừa bệnh quay lại.
Ưu điểm: Điều trị hiện đại kết hợp kỹ thuật gen thông minh. Xét nghiệm chuyên nghiệp, điều trị an toàn, không
đau, không ảnh hưởng đến chức năng, ngoại hình của dương vật. Tiêu diệt hết mụn rộp và virus gây bệnh.

Chữa ngứa bao quy đầu do sùi mào gà
Nếu ngứa bao quy đầu do sùi mào gà gây ra thì sẽ được chữa trị bằng phương pháp quang động lực ALA – PDT.
Phương pháp này sử dụng chất cảm quang đặc biệt và oxy mạnh tạo ra phản ứng quang động tác động lên mô
bệnh. Tiêu diệt mụn sùi, virus gây bệnh một cách chọn lọc, hiệu quả, không ảnh hưởng đến mô lành.
Ưu điểm: Thời gian chữa bệnh ngắn nhưng hiệu quả cao, hồi phục nhanh. Điều trị không đau, không để lại sẹo,
không tái phát.

ĐỊA CHỈ CHỮA NGỨA BAO QUY ĐẦU Ở ĐÂU UY TÍN
Phòng khám đa khoa Thành Đô ở số 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh là một trong những cơ sở y tế uy tín
chuyên khám chữa bệnh nam khoa, bệnh xã hội. Trong đó có rất nhiều nam giới bị ngứa bao quy đầu đã đến đây
để thăm khám.
Bệnh nhân bị ngứa bao quy đầu được bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân và điều trị bằng những phương pháp
ngoại khoa hiện đại. Các ca bệnh đều nhận được kết quả tốt, chưa ghi nhận tình trạng bị biến chứng hay tái phát.

Phòng khám có bác sĩ giỏi
Bác sĩ tại phòng khám đều là những người có tay nghề cao, có kiến thức chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Dựa vào
từng tình trạng cụ thể bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm phù hợp để chẩn đoán bệnh, sau đó điều trị bệnh hiệu quả.

Hệ thống máy móc hiện đại
Để hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh thuận lợi, phòng khám đa khoa Thành Đô đã đầu tư hệ thống máy móc. Toàn bộ
máy móc được nhập khẩu chính hãng được vô trùng và bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo kỹ thuật chất lượng.

Chi phí công khai, phải chăng
Là một địa chỉ y tế uy tín, hoạt động dựa trên sự giám sát của Sở y tế tỉnh, phòng khám luôn công khai chi phí và
niêm yết chi phí theo quy định. Từng khoản phí được bóc tách rõ ràng, tư vấn chi tiết kèm ưu đãi gói khám nam
khoa 480K (giá gốc 988K), gói khám bệnh xã hội 320K (giá gốc 845K).

Dịch vụ y tế chất lượng
Phòng khám triển khai dịch vụ y tế chuyên nghiệp, quy trình khám chữa bệnh chặt chẽ. Thái độ nhân viên y tế
nhiệt tình, chu đáo, thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian.
Thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh lý được bảo mật tuyệt đối. Thời gian làm việc ngoài giờ hành chính từ 8h – 20h tất
cả các ngày.
Trên đây là những thông tin có liên quan đến ngứa bao bao quy đầu. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc hay muốn tham
khám vui lòng liên hệ Hotline: 0865.776.663 để được bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ kịp thời.
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