chứng xuất tinh sớm, bệnh yếu sinh lý, bị liệt dương liệu có trị được hay không là mối quan tâm của rất
nhiều quý ông vì những chứng bệnh này hôm càng thường thấy cũng như ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc
sống của bệnh nhân. Bài viết này sẽ giúp cho bạn trả lời băn khoăn liệt dương có chữa trị khỏi được
không cũng như chữa trị với những cách nào.
liệt dương có trị được không là lo lắng của nhiều quý ông

bệnh liệt dương liệu có chữa trị được không?
Để nắm được bị liệt dương có nguy cơ trị khỏi được không, trước tiên chúng ta nên nắm được liệt dương
là gì?
liệt dương là chứng bệnh mất cân bằng khả năng sinh dục, tình dục tại đàn ông. Bệnh lý này hiện đang
tiếp diễn ở nhiều đàn ông trong hiện tượng tuổi trưởng thành. Lúc mắc phải bệnh, dương vật không còn
chức năng cương, dẫn tới vấn đề không thể làm "yêu" tình dục 1 phương pháp bình thường, chi phối đến
khả năng phóng tinh, bệnh xuất tinh sớm hoặc chưa thể phóng tinh. Việc này gây chi phối rất lớn tới tâm
lý nam giới, khiến cho suy giảm cảm hứng tình dục, khiến cho hôn nhân có thể đổ vỡ. Trầm trọng hơn,
nếu không thể xuất tinh, khả năng bệnh vô sinh sẽ lớn. Hiện nay, y học chia liệt dương thành 2 loại:
•

•

bệnh liệt dương tạm thời: tình trạng này xảy ra có thể bởi vì yếu tố trong thời gian ngắn như tâm
sinh lý, thói quen sinh hoạt nguy hiểm. Bị liệt dương nhất thời thường diễn ra trong thời gian
ngắn, khoảng 3 tháng. Tại độ này, "cậu bé" rất khó khăn cương cứng hoặc chỉ cương cứng được
trong ít phút, gây hưng phấn suy giảm.
bị liệt dương hoàn toàn: tình trạng này thường thấy tại các nam giới lớn tuổi. Song, Vài năm gần
đây đang thì có xu hướng trẻ hóa bởi vì thói quen sống không phù hợp. Liệt dương hoàn toàn
dấu hiệu với việcdương vật mất đi triệt để khả năng cương, làm cho một số nam giới không thể
tiến hành "làm chuyện ấy" tình dục.

bị liệt dương là bệnh lý thay đổi chức năng sinh dục, tình dục ở nam giới
nguyên nhân gây ra bị liệt dương có thể bởi sự mãn dục thiên nhiên, tâm sinh lý không ổn định, bị căn
bệnh hay chấn thương bộ phận sinh sản, thói quen sinh hoạt không đủ lành mạnh…
giải đáp băn khoăn liệt dương thì có trị khỏi được không, các bác sĩ cho thấy Trên thực tế, có đến 95%
những ca bệnh liệt dương có thể chữa khỏi hoàn toàn. Y học Bây giờ vô cùng tiến triển, có những biện
pháp điều trị bệnh liệt dương dễ dàng tuy vậy mang đến hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng mà, thời điểm và
tình hình hồi phục bệnh sẽ tùy thuộc vào các nhân tố như mức độ bệnh liệt dương nặng hoặc nhẹ, tâm
sinh lý cùng với cơ địa của người bị bệnh.
một số đấng mày râu băn khoăn liệt dương liệu có tự khỏi được không? Câu trả lời là trong 1 số trường
hợp liệt dương tạm thời, vấn đề rối loạn tâm lý cũng như lối sống có thể giúp cho bệnh phát triển tốt. Bởi
vậy, vấn đề bị liệt dương có tự được hay không sẽ tùy thuộc vào tác nhân và bệnh tình.

một số giải pháp chữa liệt dương thường bắt gặp Thực tế
hiện nay
Trước khi chỉ dẫn bất cứ cách chữa trị nào, các chuyên gia sẽ thực hiện thăm khám cũng như nhận xét
cấp độ liệt dương thông qua những bước sau:

thăm khám lâm sàng: chuyên gia sẽ thực hiện hỏi về những dấu hiệu, tiền sử bệnh để tìm ra nguyên do.
Rồi sẽ thăm khám lâm sàng thông qua việc thăm khám "cậu bé", tinh hoàn…Ngoài ra, chuyên gia cũng
có thể thăm khám tim mạch, huyết áp, tuyến tiền liệt để xác định chuẩn xác hơn nguyên do dẫn tới bệnh.
Xét nghiệm: một vài xét nghiệm dưới đây có nguy cơ sẽ được chỉ dẫn để xác định phác đồ chữa trị thích
hợp.
•
•

sử dụng mẫu máu và nước giải để thăm khám nhằm tìm nguyên nhân gây bị liệt dương.
những kiểm tra chuyên biệt để xác định phương pháp trị hay mất cân bằng cách lúc cơ thể người
bị bệnh không đáp ứng như: Đo nồng hiện tượng Testosterone, nội tiết tố phái mạnh, đo đường
huyết, siêu âm, chụp mạch máu, MRI hay CT "cậu nhỏ" nếu nghi ngờ người bệnh có khối u,
nghiệm pháp đánh giá độ cương dương của "cậu bé" vào ban đêm…

Nếu đang hoang mang bị liệt dương thì có chữa khỏi được không thì người bệnh hoàn toàn có thể yên
tâm bởi Thực tế hiện nay thì có rất nhiều biện pháp trị bệnh liệt dương hữu hiệu. Sau đây là những giải
pháp thường hay được bác sĩ chuyên khoa chỉ dẫn sau lúc xét nghiệm.
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dùng thuốc Tây là một trong số các phương pháp được rất nhiều bạn nam chọn
•
•
•
•
•

dùng thuốc tăng Testosterone: Đây là biện pháp chữa trị liệt dương đơn giản nhất. Chuyên gia
sẽ kê chẩn đoán người bệnh một số loại thuốc kích ứng người sản xuất hormone đấng mày râu
Testosterone như Stimuloid.
chữa liệt dương bằng Đông y: Đây là cách an toàn, hữu hiệu, nhưng nên có khoảng thời gian dài
để hồi phục được như nguyện vọng.
luyện tập bài tập kegel: với một số nam giới mới bị liệt dương ở tình trạng nhẹ, vấn đề dùng điều
trị bệnh liệt dương tại gia như luyện tập bài tập kegel để nâng cao sức mạnh những cơ mu cụt,
giúp kéo dài cuộc giao hoan, tăng chức năng cương sẽ mang đến hiệu quả tốt.
sử dụng biện pháp tâm lý: phương pháp này được sử dụng với một số bạn nam bị liệt dương bởi
căn nguyên tâm lý stress. Ngoài ra, nó cũng được dùng để cùng với một số phương pháp khác
biệt nhằm tăng hiệu quả trị bệnh.
Can thiệp ngoại khoa: Đây là cách cuối cùng, thường được chỉ định phỏng đoán những người bị
bệnh bệnh liệt dương hoàn toàn hay bệnh liệt dương tạm thời nhưng tại tình trạng nặng nề.
Những phương pháp ngoại khoa được lấy Hiện nay là chiếu sóng xung kích, thủ thuật.

như vậy, với các phương pháp trên, bạn hoàn toàn không nên hoang mang bị liệt dương thì có chữa trị
được không. Điều bạn cần khiến là đến các phòng khám chuyên khoa kiểm tra càng sớm càng tốt để rút
ngắn thời điểm và tăng khả năng hồi phục hoàn toàn bản lĩnh nam của bản thân.

phòng ngừa bệnh liệt dương

Mặc dù lời giải đáp chẩn đoán vấn đề bệnh liệt dương có chữa khỏi không là liệu có nhưng sẽ tốn kém
về thời gian cùng với tiền bạc. Chính vì vậy, những nam giới cần chủ động phòng chống căn bệnh này
với những lưu ý sau:
quan hệ tình dục đều đặn giúp bạn nam tăng cường chức năng sinh dục
•

•
•
•
•
•
•
•

tâm lý có nguy hiểm lớn tới chức năng hoạt động tình dục của đàn ông. Chính vì vậy, khi nhập
cuộc, một số quý ông cần phải giữ gìn phỏng đoán mình tâm sinh lý tự tin cùng với thư giãn.
Tránh lo sợ sẽ không thể làm người nữ hài lòng hay lo về tình trạng bệnh của bản thân. Bên
cạnh đó, việc duy trì tâm trạng thư thái trong cuộc sống liên tiếp cũng giúp cho bạn nam tránh
được những bệnh về sinh dục như bị liệt dương hoặc xuất tinh sớm.
không nên "yêu" tình dục quá nhiều lần trong một tuần để giữ gìn sức khỏe.
Ẳn nhiều đồ ăn liệu có chứa những chất dưỡng chất giúp cho gia tăng sinh lý phái mạnh. Một số
đồ ăn giàu kẽm, magie, canxi như hàu, giá đỗ, trứng vịt lộn, măng tây… sẽ giúp nam có cảm giác
sinh lực dồi dào hơn, cảm hứng tình dục cũng tăng lên hơn.
hạn chế tự ý lấy và lạm dụng một số sản phẩm giúp sức sinh lý do nếu để lâu sẽ mắc lệ thuộc
hay kháng thuốc, khiến cho cấp độ bị liệt dương trở nên rất lớn hơn.
Rèn luyện hàng ngày để nâng cao thể lực cũng như xây dựng chế hiện tượng lao động, nghỉ
ngơi phù hợp.
Không dùng các chất gây nghiện như đồ dùng thì có cồn hoặc thuốc lá. Các đồ ăn không ít dầu
mỡ, nội tạng động vật cũng không tốt chẩn đoán sức khỏe sinh lý phái mạnh.
Không tự sướng quá độ. Tự sướng nhiều sẽ làm cho những dây thần kinh cảm giác tại dương
vật bị “chai sạn” với kích ứng, nếu để lâu dẫn tới bị liệt dương, không thể cương cứng Dù được
người nữ giúp đỡ.
khám sức khỏe tổng thể định kỳ để chẩn đoán một số bất thường của cơ thể. Mặt khác, nam cần
phải lưu ý không để bị thừa cân, béo phì hay người quá gầy yếu. Cơ thể khỏe mạnh mới giúp
sinh sản ổn định.

Vừa rồi là lời giải đáp chẩn đoán câu hỏi bệnh liệt dương có chữa trị được hay không của những đấng
mày râu. Dù bệnh lý này có nguy cơ điều trị được tuy nhiên việc ngăn ngừa bệnh vẫn cần được chú
trọng để đảm bảo sức khỏe sinh dục và duy trì hạnh phúc gia đình.

