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Bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới: Dấu hiệu
nhận biết và cách điều trị
August 20, 2021

Bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới là tình trạng các cơ quan của hệ tiết niệu như niệu đạo, niệu quản, bóng đái, thận…Bị
các dòng vi khuẩn với hại thâm nhập. Bệnh vững mạnh qua hai giai đoạn cấp tính và mãn tính. Bệnh viêm đường tiết niệu ở nam
giới chẳng phải hiếm gặp. Những triệu chứng của bệnh làm cho cánh mày râu chịu không ít phiền phức. Nhưng không phải ai
cũng với kiến thức về bệnh để sớm phát hiện nguy cơ mắc bệnh sớm.

VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU NAM LÀ GÌ?
Viêm đường tiết niệu ở nam giới là tình trạng các cơ quan của hệ tiết niệu như niệu đạo, niệu quản, bàng quang, thận…Bị các loại
vi khuẩn có hại xâm nhập. Bệnh phát triển qua hai giai đoạn cấp tính và mãn tính.

NGUYÊN GÂY VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở NAM
Tác nhân khiến nam giới bị viêm đường tiết niệu thường là do vi khuẩn E.Coli, khuẩn Chlamydia, lậu cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn,
nấm men…
Nguyên nhân gây bệnh rất đa dạng như:
• Bị mắc các bệnh xã hội lây nhiễm qua đường tình dục như bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục…
• Quan hệ tình dục không lành mạnh, quan hệ với nhiều bạn tình. Không sử dụng biện pháp bảo vệ trong quá trình giao hợp.
Khiến vi khuẩn có hại lây nhiễm gây viêm đường tiết niệu.

• Khâu vệ sinh bộ phận sinh dục không sạch sẽ. Đặc biệt trong các thời điểm trước và sau khi quan hệ tình dục.
• Có thói quen thủ dâm với tần suất lớn, thô bạo. Có thể gây trầy xước, tổn thương dương vật. Tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn
công hệ tiết niệu và gây viêm nhiễm.
• Mắc bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nhưng không được chữa trị đúng cách, kịp thời. Dẫn tới tình trạng tác nhân gây bệnh lây
lan sang các cơ quan lân cận trong đó có đường tiết niệu.

TRIỆU CHỨNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở NAM
Khi bị mắc bệnh viêm đường tiết niệu nam giới sẽ có các triệu chứng như:
Thường xuyên có cảm giác buồn tiểu, tiểu rắt, tiểu đau buốt, tiểu nhiều về đêm.
Nước tiểu có mùi khai nồng nặc, màu vàng sẫm hoặc nâu đỏ do lẫn máu hoặc mủ.
Quan hệ đau rát, mức độ đau tăng lên khi xuất tinh. Trường hợp nặng còn bị xuất tinh ra máu.
Đau vùng bụng dưới, đau mỏi thắt lưng, đau vùng xương chậu. Cơn đau có thể âm ỉ hoặc kéo dài tùy mức độ bệnh.
Dịch niệu đạo tiết ra nhiều, có màu xanh hoặc vàng, trắng đục, mùi hôi. Lỗ sáo bị sưng đỏ, có cảm giác ngứa ngáy.

TÁC HẠI CỦA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU ĐỐI VỚI NAM GIỚI
Viêm đường tiết niệu là tình trạng cơ quan trong hệ tiết niệu do vi khuẩn E. Coli, khuẩn lậu, tụ cầu khuẩn, khuẩn Chlamydia…tấn
công. Gây tình trạng viêm loét, tiểu đau rát, khó tiểu, tiểu nhiều lần.

Tác hại của bệnh viêm đường tiết niệu nam
Khi bị viêm đường tiết niệu nam giới sẽ phải đối mặt với một số tác hại như:
Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống: các triệu chứng thường gặp của bệnh viêm đường tiết niệu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu
nhiều lần, tiểu không kiểm soát…Sẽ gây ra những phiền toái cho người bệnh. Khiến cho nam giới khó chịu, giấc ngủ không trọn
vẹn. Giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày.
Tăng nguy cơ viêm nhiễm nam khoa: tác nhân gây viêm đường tiết niệu sẽ nhanh chóng lây lan sang các bộ phận lân cận. Tỷ lệ
nam giới bị mắc các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục tăng cao. Hậu quả là gây ra các bệnh như viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh
hoàn, viêm túi tinh, viêm mào tinh hoàn.
Gây suy thận: viêm đường tiết niệu nếu không được xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ bị tổn thương thận rất cao. Một số trường
hợp nặng còn có nguy cơ bị nhiễm trùng thận và suy thận. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng bài tiết nước tiểu.
Nguy hại đến khả năng tình dục: những cơn đau đớn cơ quan sinh dục do nhiễm trùng đường tiết niệu gây ra. Sẽ khiến nam giới
giảm ham muốn tình dục, không có hứng thú với chuyện “chăn gối”. Hơn nữa, cảm giác đau khi giao hợp, đau lúc xuất tinh…khiến
cho “cuộc yêu” không được trọn vẹn. Cả hai đều không đạt được khoái cảm, thỏa mãn.
Đe dọa đến chức năng sinh sản: viêm nhiễm đường tiết niệu sẽ lan rộng sang các bộ phận của hệ sinh sản. Khi các cơ quan này bị
tổn thương sẽ dẫn tới tình trạng ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của tinh trùng. Như vậy sẽ giảm tỷ lệ thụ thai thành

công. Nam giới có nguy cơ bị chậm có con hoặc mất đi khả năng làm cha vĩnh viễn.

CÁCH CHỮA VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở NAM GIỚI HIỆU QUẢ
Bệnh viêm đường tiết niệu càng chữa trị sớm tỷ lệ thành công rất cao. Bởi vậy, lúc có biểu hiện của bệnh hãy nhanh chóng đến
những hạ tầng y tế chuyên khoa để thăm khám sớm.
1. Điều trị viêm đường tiết niệu bằng nội khoa
Thường ngày, thuốc điều trị viêm tuyến đường tiết niệu cốt yếu là kháng sinh. Tuy nhiên, dung dòng thuốc kháng sinh nào, liều
lượng bao nhiêu và kéo dài bao lâu là do bác sĩ chuyên khoa chỉ định.
Người bệnh không được tự ý mua thuốc về sử dụng để hạn chế các tác dụng phụ nguy hiểm. Khiến cho trạng thái bệnh diễn biến
hiểm nguy hơn, gây cạnh tranh cho quá trình điều trị về sau.
2. Điều trị viêm đường tiết niệu bằng ngoại khoa
có sự lớn mạnh của nền y học hiện đại việc chữa trị viêm tuyến đường tiết niệu không quá khó khăn. Chỉ cần người bệnh tới gặp
bác sĩ sớm ngay khi bệnh còn ở quá trình đầu. Đây là thời khắc lý tưởng nhất giúp chữa trị dứt điểm bệnh.
Sự thành lập của khoa học CRS được Đánh giá là cách thức chữa viêm đường tiết niệu mới. Khắc phục hoàn toàn các tránh của
cách thức chữa truyền thống. Đảm bảo đem đến hiệu quả cao cho người bệnh.
2.1. Nguyên lý điều trị:
Hệ thống điều trị quang đãng học CRS được các chuyên gia Nhận định là bí quyết chữa viêm tuyến đường tiết niệu hiệu quả
nhất. Dùng ánh sáng quang học sản sinh ion 2 chiều.
Sóng đa tần phối hợp có sóng ngắn giúp tạo ra nguồn nhiệt lượng. Nhằm phát huy tối đa hiệu quả của thuốc chữa bệnh. Xoá sổ
tận gốc tác nhân gây bệnh. Kết thúc triệu chứng mau chóng.
2.2. Điểm hay của phương pháp:
Điều trị chuẩn xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
không gây đau đớn hay mất đa dạng máu của cơ thể.
không biến chứng, không tác dụng phụ
Thời gian trị liệu ngắn, khả năng bình phục cao.
Chữa trị hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ bệnh tái phát.

Để có thể phát huy được tối đa điểm cộng của cách thức người bệnh cần lưu ý khâu tuyển lựa liên hệ thực hiện. Nên Nhận định
chăm chút để hạn chế chọn nhầm liên hệ kém chất lượng hoặc hoạt động chui. Bởi các địa chỉ này sẽ không đủ điều kiện để áp
dụng tốt bí quyết vào chữa trị.

CHI PHÍ CHỮA VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở ĐÂU TỐT HIỆN NAY
Tìm được 1 địa chỉ khám chữa viêm đường tiết niệu với giá bán tiết kiệm là điều mà bất cứ người nào cũng mong muốn. Nhất là
trong trạng thái như bây giờ có quá nhiều cơ sở vật chất khám chữa bệnh được mọc ra.
Kế bên những liên hệ hoạt động có giấy phép, thực hiện đúng quy định về vốn đầu tư. Nhưng cũng có không ít cơ sở giả hoạt
động chui, thu phí "cắt cổ" mà chất lượng khám chữa bệnh lại quá kém.
Thấu hiểu được nỗi lo lắng của bệnh nhân, phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh đã có các chính sách về chi phí khám chữa
bệnh. Nhằm có đến những lợi ích rẻ nhất cho người bệnh.
Khi khám chữa bệnh tại đây nam giới sẽ không cần quá lo lắng về vấn đề vốn đầu tư. Những khoản giá tiền đều được niêm yết
công khai, rõ ràng, đúng theo quy định của Bộ y tế.
Tuy nhiên, những giá tiền làm xét nghiệm một số hạng mục của phòng khám đều được niêm yết cụ thể. Đặt ích lợi của bệnh nhân
lên hàng đầu. Giải quyết được nỗi lo về trạng thái "chặt chém" hoặc "móc túi" bệnh nhân bằng các khoản phí vô lý.
Soi niệu đạo 100 ngàn đồng
Xét nghiệm nước giải 50 nghìn đồng
Kiểm tra công thức máu 90 ngàn đồng

Hơn nữa, phòng khám cũng luôn có các chương trình tri ân giúp nam giới có dịp khám bệnh nam khoa có giá thành khuyến mãi.
Nhằm xác định sớm bệnh viêm đường tiết niệu có tầm giá tốt.
Khi có dấu hiệu nghi ngờ bị viêm đường tiết niệu nam giới không nên đặt nặng vấn đề tài chính mà lừng khừng khám chữa. Cũng
không nên ham mê rẻ mà chọn nhầm địa chỉ giả. Để có thể đảm bảo kết quả khám chữa bệnh như mong chờ.

VÌ SAO NÊN CHỌN THÀNH ĐÔ KHÁM CHỮA VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh được Tìm hiểu là địa chỉ khám chữa viêm đường tiết niệu với tiếng. Có các ưu đãi mà
chẳng hề địa chỉ nào cũng đáp ứng được như:
1.Tính bảo mật cao:
Thành Đô luôn tôn trọng quyền tây riêng cá nhân của người bệnh. Chính vì thế mà các thông báo cá nhân, giấy tờ bệnh án đều
được bảo mật tuyệt đối. Không để bị lộ ra ngoài hay sử dụng có bất cứ mục đích nào khác lúc chưa có sự đồng ý của người bệnh.
2. Môi trường y tế đạt chuẩn:
Môi trường y tế sạch sẽ, thân thiện có mẫu mã kỹ thuật, hợp lý. Các phòng chức năng phổ biến, thoáng mát. Được nhiều máy
móc khoa học cao. Hỗ trợ chẩn đoán và điều trị viêm tuyến đường tiết niệu xác thực.
3. Nguồn nhân lực dồi dào:
Hàng ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn vững vàng. Giỏi trong chẩn đoán và điều trị bệnh viêm tuyến đường tiết niệu. Khiến
cho việc trên tinh thần nghĩa vụ cao, sẵn sàng đồng hành cộng người bệnh trong giai đoạn chữa trị.
4. Dịch vụ y tế chuyên nghiệp:
Các hồ sơ hành chính thuần tuý, nhanh chóng. Thời gian khiến việc linh hoạt, nam giới có thể khám ngoài giờ hành chính vào buổi
tối. Sẽ không lo ảnh hưởng quá nhiều tới công việc, sinh hoạt hàng ngày
Trên đây là bài viết về: " Bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới và cách điều trị bệnh". Nếu như bạn còn các nghi vấn câu hỏi cần
trả lời hãy liên hệ với các chuyên gia nam khoa qua khung chat giải đáp dưới đây để được tư vấn bệnh nam khoa miễn phí
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