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Tiểu buốt ở nam giới là biểu hiện bệnh gì? Nguyên
nhân và cách diều trị
August 20, 2021

Hiện tượng đi tiểu buốt ,đái buốt ở nam giới chẳng những gây cảm giác khiếp sợ cho người bệnh mỗi lúc đi tiểu mà
còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh nếu như không được điều trị bệnh kịp thời. Ngòai hiện
tượng tiểu buốt, người bệnh còn thấy có 1 số biểu hiện khác, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra bệnh. Bài viết sau
đây các chuyên gia tư vấn sức khỏe 24h chia sẻ với bạn về tiểu buốt ở nam giới là bệnh gì? Nguyên nhân và cách
điều trị bệnh hiệu quả.

HIỆN TƯỢNG ĐI TIỂU BUỐT Ở NAM GIỚI LÀ BỆNH GÌ?
Đi tiểu buốt là chứng bệnh thường gặp nhiều ở nam giới nhất là đối có đứa ở tuổi đứng tuổi. có thể nói tiểu buốt là
cảm giác đau nhói, buốt ở niệu đạo hay bọng đái trong mỗi lần đi tiểu, thậm chí cơn đau còn kéo dài nói cả khi tiểu
xong. Do bị buốt nên người bệnh không thể tiểu mạnh thành dòng mà chỉ chảy từng giọt và rơi xuống đầu ngón
chân. Ngoài hiện tượng tiểu buốt người bệnh còn thấy xuất hiện một số triệu chứng khác dĩ nhiên như tiểu rắt,
tiểu khó, tiểu nhiều…tùy vào căn do gây bệnh.

NGUYÊN NHÂN TIỂU BUỐT Ở NAM GIỚI
Nguyên do tiểu buốt ở nam không do bệnh lý
Trạng thái tâm lý: Do găng tay, áp lực, stress từ công tác, cuộc sống gây kích ứng khiến cho người bệnh với cảm
giác muốn đi vệ sinh, lâu dần trở nên thói quen, gây nên hiện trạng tiểu buốt.
Lối sống chưa khoa học: Chế độ ăn uống chưa hợp lý, sử dụng rộng rãi chất kích thích, vệ sinh vùng kín không
đúng phương pháp, mặc đồ bẩn, bó chặt, quan hệ tình dục không an toàn... Làm rối loàn chức năng bài tiết gây ra
tình trạng tiểu buốt.

Nguyên nhân gây tiểu buốt ở nam giới do bệnh lý
Nam giới thường xuyên gặp phải hiện tượng tiểu buốt mà không biết nguyên nhân do đâu. Nhưng theo kỹ năng
chuyên môn, những chuyên gia sức khỏe nam khoa cho rằng đó là dấu hiệu của những bệnh: viêm bàng quang,
viêm đường tiết niệu, viêm niệu đạo, bệnh lậu,.... Đây đều là các bệnh lý đe dọa sức khỏe và khả năng sinh sản 1
phương pháp nghiêm trọng.

Viêm tuyến tiền liệt
Đây là một bệnh lý hiểm nguy gây lên hiện tượng tiểu buốt ở nam giới, do vi khuẩn, nấm gây ra ở tuyến tiền liệt làm
cho cơ quan này bị viêm nhiễm, lở loét. Nam giới khi bị viêm tuyến tiền liệt sẽ với cảm giác nóng rát, tiểu gấp, tiểu
nhiều, tiểu buốt ra mủ. Sáng sớm thức dậy với dịch tiết ở cửa niệu đạo.
Bệnh này nếu không được điều trị sớm có thể gây tổn thương thận, nhiễm trùng đường tiểu, gây vô sinh – hiếm
muộn và biến chứng nghiêm trọng nhất là ung thư tuyến tiền liệt gây hại cho sức khỏe.

Viêm đường tiết niệu
Lý do đi tiểu bị đau buốt ở cả nam và nữ có thể do bệnh lý viêm đường tiết niệu. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này
là do sự thâm nhập của vi khuẩn E coli. Nam giới thường hay mắc bệnh này là do vệ sinh cá nhân kém đặc thù là vệ
sinh bộ phận sinh dục.
Nguyên nhân do viêm tiết niệu ở nữ giới cao hơn với nam giới. Đây là do cấu tạo của thân thể, phần niệu đạo của
phụ nữ ngắn hơn so với nam giới, và lỗ tiểu gần sở hậu môn nên rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập.

Viêm niệu đạo
Là hiện trạng viêm nhiễm ở niệu đạo do nấm, vi khuẩn. Nam giới bị viêm niệu đạo sẽ thấy hiện tượng tiểu rắt, tiểu
buốt ra mủ, dòng tiểu nóng. Viêm niệu đạo không được điều trị sớm sẽ tác động chức năng sinh lý, đau lúc quan hệ
tình dục, viêm nhiễm khuẩn sang cơ quan khác gây suy thận mãn tính, viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt,…
Viêm niệu đạo không chỉ gây ra tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt mà nó còn hẳn nhiên một số triệu chứng như nước
đái đục, đau bụng dưới, đau vùng dây lưng, sốt tiểu ra máu…

Phì đại tuyến tiền liệt
Tuyến tiền liệt bị kích thích viêm nhiễm phình lớn thất thường, chèn ép lên niệu đạo gây cảm giác buồn tiểu, người
bệnh gặp vấn đề trong việc đi tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt.

Viêm bàng quang
Viêm bàng quang là hiện tượng viêm nhiễm ở đường tiểu, ứ đọng nước giải lâu ngày ở bàng quang. Bệnh gây tiểu
buốt, nước đái đục, tiểu buốt có mủ, nước tiểu có mùi hôi, tiểu đêm, đau tức bụng dưới,…
Bệnh sẽ gây nhiễm trùng thận, nhiễm trùng bàng quang, suy thận, tiểu ra mủ mang thể làm cho viêm nhiễm lây lan
các cơ quan khác như dương vật, tinh hoàn,… nâng cao nguy vô sinh hiếm muộn nếu như không với giải pháp khắc
phục sớm.

Sỏi bàng quang, sỏi tuyến tiền liệt
Hiện tượng tích trữ cặn bả thành khối cầu nhỏ tại bọng đái hoặc tuyến tiền liệt. Các khối sỏi này gây bít lỗ thoát
nước tiểu gây ra hiện trạng tiểu khó, tiểu buốt ở người bệnh.

Bệnh chlamydia
Lúc nhiễm bệnh này, nam giới cũng có xuất hiện triệu chứng tiểu buốt tiểu rắt và đương nhiên các triệu chứng
như: Lỗ niệu đạo sưng đỏ, tiết nhiều dịch, tiểu ra máu, niệu đạo đau rát, bụng dưới và tầng sinh môn đau tức, mỏi
lưng,…

Bệnh lậu
Là bệnh hiểm nguy nhất với dấu hiệu tiểu buốt ra mủ, bệnh này lây lan cốt yếu qua quan hệ tình dục không an
toàn. Nam giới đi tiểu ra mủ trắng đục, hoặc dương vật tiết ra mủ phần lớn vào buổi sáng. Tiểu khó, tiểu buốt, tiểu
rộng rãi lần, với cảm giác nóng bỏng khi nước giải đi qua.
Bệnh gây ra các biến chứng như viêm túi tinh, viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, có thể dẫn tới vô sinh nam
– hiếm muộn hoặc gây nhiễm trùng máu, phá hủy hệ thống xương khớp.

Sỏi thận
Lúc thận có sỏi sẽ gây cản trở cho chiếc tiểu thoát xuống niệu quảng, quàng quang dẫn tới tiểu buốt, tiểu rắt

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI GẶP TÌNH TRẠNG TIỂU BUỐT, TIỂU RẮT
Tiểu buốt tiểu rắt không chỉ gây phiền toái cho người bệnh, ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt hàng
ngày mà còn tác động nguy hiểm đến sức khỏe, chất lượng đời sống tình dục. Do đó, khi có triệu chứng trên người
bệnh cần thực hiện tốt các điều sau.
Vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ mỗi ngày. Trước và sau lúc quan hệ tình dục cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ để giảm
thiểu bị viêm nhiễm.
Không quan hệ tình dục bừa bãi, lúc quan hệ tình dục cần dùng bao cao su để tránh bị mắc các bệnh viễm nhiễm lây
lan qua tuyến đường tình dục.
Tuyệt đối không được nhịn tiểu tiện thể vì nếu nhịn tiểu nhiều sẽ gây nhiễm trùng tuyến đường tiết niệu từ đấy sẽ
gây ra hiện tượng đi tiểu buốt.
Tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để tăng sức đề kháng cũng là cách phòng bệnh tốt nhất bởi sức đề kháng của
cơ thể tốt sẽ giúp cơ thể tránh được sự xâm nhập của những vi khuẩn có hại.
Với chế độ ăn uống kỹ thuật, hăng hái ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi…để phân phối vitamin và dưỡng chất cho thân
thể.
Hạn chế xa các thực phẩm ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất ngọt…sẽ khiến hiện trạng bệnh nguy hiểm hơn.
Thường xuyên chuyển động, tập thể dục thể thao hạn chế ngồi nhiều 1 chỗ quá lâu gây chèn ép bàng quang.
Bổ sung đủ lượng nước từ một,5 -2 lít nước mỗi ngày để với thể đào thải chất độc, vi khuẩn có hại ra ngoài qua đường
tiểu.
Thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên từ 3 – 6 tháng/ lần để có thể phát hiện sớm và có hướng chữa trị kịp
thời, tránh phải chịu các thương tổn do bệnh gây ra.

CÁCH ĐIỀU TRỊ TIỂU BUỐT Ở NAM GIỚI HIỆU QUẢ
Hiện trạng tiểu buốt ở nam giới là dấu hiệu của tương đối nhiều bệnh lý nguy hiểm. Bởi thế để điều trị được hiệu
quả thì cần biết được xuất xứ, có mỗi cội nguồn sẽ có phác đồ điều trị khác nhau.

Chữa tiểu buốt ở nam giới bằng nội khoa
Bệnh đi tiểu buốt thường được điều trị theo hướng nội khoa tức là dùng thuốc kháng sinh. Bên cạnh đó vì nhiều
người tự tiện tậu thuốc về điều trị hoặc không tuân thủ nghiêm trang theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nên bệnh rất dễ
tái phát do dùng kháng sinh không đủ liều, gián đoạn quá trình điều trị…từ ấy khiến vi khuẩn không được xoá sổ
hết nên vẫn còn đó trong đường tiết niệu. Khi gặp điều kiện tiện lợi, những vi khuẩn này sẽ lớn mạnh mạnh mẽ và
tiến công những đơn vị bên trong vì thế bệnh sẽ tái phát trở lại. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ chỉ định cho
người bệnh sử dụng kháng sinh liều cao mới hiệu quả.

Mẹo chữa bệnh tiểu buốt bằng dân gian
Dùng các dòng thuốc dân gian sẽ tạo điều kiện cho người bị tiểu buốt giảm được những triệu chứng của bệnh. Sau
đây là 1 số mẹo chữa bệnh tiểu buốt Anh chị em có thể tham khảo:
Bí xanh: gọt vỏ giã lấy nước hòa mang một chút muối để uống hàng ngày. Ẳn bí xanh sống trong 10 ngày sẽ cho kết
quả tích cực. Bữa ăn người bệnh cũng nên luộc bí và uống nhiều nước canh bí để lợi tiểu từ đấy giúp thân thể đào
thải bớt các vi khuẩn với hại ra bên ngoài cơ thể.
Sắn dây: cạo vỏ thái miếng, phơi khô sau ấy giã mịn để hòa nước uống hàng ngày.
1 nắm lá thài lài, lá chanh, lá mã đề, một nắm bèo dòng bỏ rễ sau đấy đem rang lên. Khi uống cho vào ấm để sắc,
uống lúc ấm, 1 thìa đường đen rất khả quan cho những người bị tiểu buốt.
Bên cạnh việc ăn uống, người bệnh cần giữ vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục, không mặc xống áo quá trơ khấc,
không nhịn tiểu một thể, tăng cường tập thể dục thể thao...
Lưu ý: Những cách dân gian chỉ với tác dụng khiến thuyên giảm triệu chững của bệnh chứ không điều trị triệt để
được. Để điều trị tận gốc, nam giới cần đến những phòng khám chuyên khoa để bác sĩ thăm khám và giải đáp cách
thức chữa trị.

Điều trị tiểu buốt ở nam giới do viêm niệu đạo, viêm bàng quang
Bệnh viêm niệu đạo, viêm bàng quang gây tiểu buốt ở nam giới có hai phác đồ điều trị chính, ấy là điều trị bằng
thuốc và cách thức ngoại khoa. Có phác đồ sử dụng thuốc thì chỉ phù hợp mang trạng thái bệnh ở quá trình cấp
tính. Thuốc sẽ mang vai trò giảm viêm, giảm các triệu chứng do bệnh gây nên. Phác đồ này đòi hỏi người bệnh
phải kiên trì, thực hành đúng theo chỉ định của bác sĩ nếu không hiện trạng bệnh sẽ ngày một trầm trọng hơn.
Với phác đồ điều trị bằng ngoại khoa thì hiện tại nhiều chuyên gia sức khỏe đang chỉ định sử dụng hệ thống nhiệt
trị CRS. Công nghệ này dùng sóng đa dẫn được sinh ra từ hệ thống sóng siêu dẫn nhiễm trùng trục đường niệu,
sóng đa tần phối hợp có sóng ngắn, hình thành trùm quang, trong khoảng đó tụ họp vào bề mặt và nội bộ mô
bệnh, tiêu viêm diệt khuẩn.

Điều trị tiểu buốt ở nam giới do viêm tuyến tiền liệt
Đây là cách điều trị bệnh khá tiên tiến và mang lại hiệu quả cao hiện giờ. So với dùng thuốc cách chữa này đạt hiệu
quả cao hơn. So với phương pháp giải phẫu thì nó đảm bảo an toàn phải chăng hơn.
Phương pháp mang những điểm mạnh sau:
-An toàn, không ảnh hưởng tới mạch máu và thần kinh
-Không gây thương tổn tới tuyến tiền liệt
-Không gây đớn đau, hiệu quả cao, không tái phát
-Tăng khả năng tình dục và khả năng gây viêm nhiễm.

Điều trị tiểu buốt ở nam giới do bệnh lậu
Bệnh lậu là một trong các bệnh xã hội nghiêm trọng và khó chữa. Không những thế bây giờ thì những chuyên gia
sức khỏe đang sử dụng khoa học hồi phục gen liên kết DHA để điều trị bệnh.
Khoa học bình phục gen liên kết DHA là cách điều trị bệnh lậu liệu khoa học được sáng chế trên cơ sở nghiên cứu
đặc tính của nhóm vi khuẩn mới và kinh nghiệm điều trị lâm sàng của nghị luận điều trị biện chứng lâu năm, hài
hòa với kĩ thuật gen hiện đại bây giờ. Cách điều trị bệnh lậu này phù hợp hơn với những đặc tính sinh lí của hàng
ngũ vi khuẩn mới, liên quan khăng khít tới đặc điểm gây bệnh của virus và khắc phục được nhược điểm của những
phương pháp điều trị truyền thống, không chính quy.
Cánh mày râu muốn điều trị trạng thái tiểu buốt bằng các cách chữa hiện đại thì có thể đến với phòng khám đa
khoa Thành Đô ở Bắc Ninh. Phòng khám hiện đang áp dụng những phương pháp tiên tiến nói trên.
Bên cạnh việc sử dụng phác đồ điều trị hiện đại thì phòng khám còn có những ưu thế:
Đội ngũ bác sĩ giỏi, kỹ năng chuyên môn tốt
Hệ thống máy móc, trang trang bị toàn bộ, luôn tiện nghi
Chi phí điều trị công khai, sáng tỏ
Dịch vụ y tế chuyên nghiệp
Thời gian làm cho việc thả sức và phù hợp có mọi tình huống công việc của người bệnh.

Trên đây phòng khám đa khoa Thành Đô vừa giúp cả nhà giải đáp câu hỏi nguyên nhân gây tiểu buốt ở nam giới?
Cách điều trị bệnh. Nếu bạn còn những câu hỏi nào cần giải đáp, hãy liên hệ với các chuyên gia qua khung chat
bên dưới đây để được tư vấn bệnh miễn phí.
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