Căn bệnh yếu sinh lý ở nam giới gồm nguyên nhân và dấu
hiệu cách chữa
đổ vỡ hạnh phúc gia đình, vô sinh, hiếm muộn hay bệnh liệt dương hoàn toàn…là một số hậu quả xấu có
khả năng diễn ra với nam bệnh sinh lý yếu. Căn bệnh này thấy do không ít tác nhân Đem đến một số dấu
hiệu nhận biết rõ ràng. Thực tế hiện nay, có không ít giải pháp điều trị căn bệnh này. Đâu là giải pháp
điều trị bệnh sinh lý yếu hữu hiệu nhất? Bác sĩ của drbacsi sẽ giúp cho Bạn tư vấn tất cả các băn khoăn
này, mời Hai bạn theo dõi!
Mấy ngày trở lại đây, chúng tôi hàng ngày nhận được không ít thắc mắc của nam giới, nội dung xoay
quanh một số băn khoăn về sinh lý yếu cánh mày râu.
Nhằm giúp độc giả tư vấn chuẩn xác cùng với mau chóng băn khoăn trên, chúng tôi đã từng gọi điện với
lương y Đỗ Minh Tuấn – Giám đốc nhà thuốc Đỗ Minh Đường – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm nghiên
cứu cùng với áp dụng thuốc dân tộc, Thầy thuốc cánh mày râu tiêu biểu 2020.
Lương y Đỗ Minh Tuấn – bác sĩ chuyên khoa có gần 20 năm kinh nghiệm thăm khám và chữa sinh lý đàn
ông
bài viết này là một số thắc mắc hay bắt gặp nhất cũng như lời giải đáp cụ thể được đưa ra bởi vì lương y
Đỗ Minh Tuấn:
địa chỉ khám nam khoa uy tín ở hà nội
chữa bệnh xuât tinh sớm ở đâu
bệnh xuất tinh sớm
địa chỉ chữa liệt dương
chữa yếu sinh lý ở đâu
tu van nam khoa
cách trị tiểu buốt
tiểu nhiều lần
cắt bao quy đầu giá nhiêu
cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất
viêm quy đầu
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phòng khám trĩ

phẫu thuật trĩ hết bao nhiêu tiền
bệnh viện chữa hôi nách
cách trị hôi nách hiệu quả
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bệnh sinh lý yếu là như thế nào, có nguy hại không?
Câu hỏi: Thực tế hiện nay, hôm càng có không ít đàn ông bị phải các câu hỏi về Tình Dục, trong đó tiêu
biểu là bệnh yếu sinh lý. Nhưng mà nhiều cánh mày râu vẫn tỏ ra ngại cung cấp, Giải đáp về chứng bệnh
này. Bác sĩ chuyên khoa có khả năng cho chúng tôi biết thật ra bệnh sinh lý yếu là gì? Bệnh có nguy hại
không?
Lương y Đỗ Minh Tuấn trả lời: bệnh sinh lý yếu là quá trình kém đi hay suy giảm chức năng Quan hệ
Tình dục của đấng mày râu. Bao gồm cả sự suy nhược cảm hứng cũng như các biến đổi mối quan hệ
đến chức năng cương dương của "cậu nhỏ" hoặc chức năng sinh tinh, bắn tinh của bạn nam.
đàn ông được chẩn đoán là bị bệnh yếu sinh lý khi bắt gặp một trong những mất cân bằng sau: rối loạn
cương, rối loạn cảm nhận, biến đổi hứng thú, mất cân bằng phóng tinh (xuất tinh kịp thời hay chưa thể
xuất tinh).
yếu sinh lý dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng

bệnh yếu sinh lý Dù cho không cần phải là bệnh đe dọa tới mạng sống. Tuy nhiên Nếu như bệnh lâu
ngày sẽ đem lại rất nhiều hệ lụy, phiền toái cho bạn nam.
•
•
•

bệnh yếu sinh lý làm cho nam xấu hổ, ngại trong vấn đề Tình Dục. Điều đó có khả năng làm cho
họ bị trầm cảm, stress thần kinh, đặc điểm khí cũng Từ đó mà nóng nảy, dễ cáu gắt.
việc đấng mày râu không hài lòng được nhu cầu Tình Dục của bạn trai cũng là nguyên do khiến
hạnh phúc của một số đôi đôi tan vỡ.
sinh lý yếu còn là sự cảnh báo kịp thời những chứng bệnh nặng mà đàn ông có thể đang mắc
phải: tiểu đường hoặc vấn đề về tim mạch.

benh vien thai ha
triệu chứng sùi mào gà
bệnh sùi mào gà ở nữ
hình ảnh của bệnh sùi mào gà
cách chữa trị sùi mào gà
chữa sùi mào gà ở đâu tốt
đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền
chữa bệnh xã hội
khám bệnh xã hội ở đâu
chi phí xét nghiệm bệnh xã hội
bệnh lậu ở nam
chi phí điều trị bệnh lậu
bệnh lậu chữa ở đâu
giang mai
chi phí chữa bệnh giang mai
chữa bệnh giang mai ở đâu
https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/mun-rop-sinh-duc.html
https://phongkhamthaiha.salekit.com/blog/noi-mun-cung-o-vung-kin-nu-gioi.html

nguyên do gây nên sinh lý yếu bạn nam cần phải biết
Câu hỏi: nguy hiểm là thế, vậy đâu là nguyên do yếu sinh lý đặc trưng nhất đấng mày râu nên thận
trọng?

Lương y Đỗ Minh Tuấn trả lời: Testosterone duy trì vai trò cần thiết, ảnh hưởng thẳng tới Chính Mình
sinh lý của nam giới, Mặt khác nguy hiểm thẳng lên đầy đủ người.
lúc cơ thể không đủ hụt Testosterone sẽ khiến cho phong mức độ đấng mày râu suy nhược, giảm hứng
thú Làm tình, đặc biệt là mất đi cảm hứng đối với chuyện chăn gối, hàng ngày bị rối loạn cương cứng,
bệnh xuất tinh sớm. Testosterone còn khiến cho cơ thể mệt mỏi thường hay, liên tục stress, mất ngủ, cáu
gắt,…
thường thì lượng testosterone sẽ sụt giảm theo quá trình lão hóa tự nhiên của người. Tuy nhiên thời gian
gần đây do lối sống hiện đại khiến con cơ thể ít vận động, áp lực công việc, ăn uống không khoa học, ô
lây nhiễm môi trường,… khiến cho hiện tượng suy nhược hormone bạn nam tiếp diễn kịp thời hơn,
nhanh hơn.
Bên cạnh đó, yếu sinh lý còn xảy ra bởi vì một số nguyên nhân sau:
•
•

Tâm lý: hiện tượng căng thẳng, stress, trầm cảm trong công việc cuộc sống,… sẽ khiến cho suy
giảm ham muốn Làm tình, mất khả năng cương "cậu bé".
Bệnh lý: bệnh sinh lý yếu cũng bắt nguồn từ những căn bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, tiểu
đường, tim mạch, suy gan, thận,… chứng bệnh này tác động tới vấn đề sản xuất Testosterone,
làm cho người liên tục mệt mỏi, không còn đầy đủ năng lực để “yêu”, không cương được.

Gần 50% phái mạnh bị xơ vữa động mạch, cao huyết áp đều gặp trục trặc trong đời sống tình dục.
•

lạm dụng rượu bia: lối sinh hoạt dùng rượu bia, hút thuốc lá không những khiến cho nam đối mặt
đối với Nguy cơ viêm loét dạ dày, gan, thận,… mà lại Nguy cơ mắc bệnh yếu sinh lý. Bởi các
chất kích thích này có khả năng hạn chế cảm hứng lúc Làm tình Mặt khác dẫn tới kìm hãm vận
động của trục dưới đồi – tuyến yên – tinh hoàn, làm giảm khả năng sinh dục tại đàn ông.

chứng xuất tinh sớm có phải bệnh yếu sinh lý không?
Biểu hiện bệnh sinh lý yếu hay bắt gặp nhất
Câu hỏi: rất nhiều cơ thể tưởng rằng bệnh xuất tinh sớm là dấu hiệu yếu sinh lý. Bác sĩ có thể cho tôi
cùng với khán giả biết quan niệm này đúng hay sai lệch. Bên ngoài bệnh xuất tinh sớm bệnh yếu sinh lý
còn có biểu hiện nào khác?
Lương y Đỗ Minh Tuấn trả lời: chứng xuất tinh sớm cùng với bệnh sinh lý yếu là hai định nghĩa triệt để
không giống nhau. Ngày nay hiện đang rất nhiều người nhầm tưởng hai chứng bệnh này là một gây ra
bất thành trong chữa trị cùng với khiến cho bệnh trầm trọng hơn.
những cơ thể bị bệnh sinh lý yếu cũng có cơ thể kèm theo triệu bệnh xuất tinh sớm song cơ thể chứng
xuất tinh sớm hiện đang hưng phấn Quan hệ Tình dục, định vị được cực khoái trong giao hoan thì chớ
nên gọi là yếu sinh lý.
sinh lý yếu gồm có một số dấu hiệu thường bắt gặp sau đây:
•
•
•

đấng mày râu ít hoặc dường như chưa có ham muốn về Quan hệ vợ chồng, ngay cả lúc được
bạn đời kích ứng.
Bạn thường xuyên mắc phải hiện tượng “chưa đi chợ đã hết tiền” – chứng xuất tinh sớm.
Bạn thường xuyên đối mặt đối với việc không tự chủ được việc “lên” hay xuống của của quý.
Nguy hiểm nhất là bị phải tình huống “trên bảo dưới không nghe”.

Có đau đớn lúc cương cứng hoặc lúc quan hệ: đấng mày râu có thể nhận thấy cảm giác đau, buốt khi
xuất tinh
một số dấu hiệu nhận biết không giống của người khi phái mạnh bị bệnh sinh lý yếu bao gồm có:
•
•
•
•
•
•

Mệt mỏi, bệnh tiểu đêm nhiều lần, bệnh đi tiểu nhiều, đau vùng eo lưng, người không có sức
sống do không đủ prostaglandin E1, R3.
Giọng nói trầm
bệnh rụng tóc
Khướu giác yếu
thấy nếp nhăn trên dái tai
Có vệt đỏ trên móng tay

sinh lý yếu đàn ông có chữa được không? Có bị bệnh vô
sinh không?
Câu hỏi: yếu sinh lý có chữa được hay không không? Bệnh yếu sinh lý có bệnh vô sinh không? Bác sĩ
chuyên khoa có khả năng tư vấn rõ được không?
Lương y Đỗ Minh Tuấn trả lời: sinh lý yếu bạn nam triệt để có khả năng chữa trị thuyên giảm Nếu như
cánh mày râu điều trị kịp thời, sớm, đúng phương pháp. Đáng kể là, không ít người lại vì tâm lý xấu hổ,
xấu hổ mà ngại xét nghiệm và chia sẻ làm cho bệnh nặng hơn.
Để khẳng định nam giới bệnh sinh lý yếu có bị vô sinh không, chuyên gia cần phải làm thăm khám tinh
dịch đồ, phân tích các chỉ số của tinh binh tại đấng mày râu.
nhưng mà, dễ xuất hiện sinh lý yếu là một trong số các nguyên do hàng đầu gây bệnh vô sinh tại đàn
ông. Sinh lý yếu khiến cánh mày râu xuất tinh sớm trong lúc quan hệ.
Điều này không những làm cho chị em phụ nữ không đạt được cực khoái, mà chức năng hoạt bát của
tinh binh cũng bị giảm sút, tinh binh không dễ có thể đi vào tử cung, không gặp được trứng cũng như
không thể có bầu. Cuối cùng kết trái là khiến nam bị vô sinh.

