Thông tin hiện tượng xuất tinh sớm ở nam giới nhé
bị xuất tinh sớm là thuật ngữ để chỉ tình trạng xuất tinh sớm chưa thể kiểm soát trước cả khi quan hệ
hoặc mới giao hợp. Căn bệnh trở nên nỗi ám ảnh của nhiều lần đấng mày râu Việt nhất là những bệnh
nhân trẻ. Vậy đâu là lý vì khiến cho số trường hợp phái mạnh mắc phải bệnh xuất tinh sớm ngày càng
tăng và chữa trị với giải pháp nào tác dụng tốt. Cùng dominhduong.org tìm hiểu ngay thông tin trong bài
viết dưới đây.

hiện tượng bị xuất tinh sớm là gì? Phân loại căn bệnh
bị xuất tinh sớm (tên tiếng anh: Premature Ejaculation) đây là tình trạng “nhả đạn” quá sớm ở đấng mày
râu khi mới bắt đầu giao hợp được tầm khoảng vài ba phút hay thậm chí là chưa đưa dương vật vào âm
đạo. Hiện tượng này thường xảy ra không theo nguyện vọng của nam giới Vì vậy dẫn tới hụt hẫng, tự ti
đặc biệt tác động tới hạnh phúc hôn nhân.
phái mạnh bị bắn sớm luôn có chuyện chăn gối không như ý
phòng khám đa khoa thái hà có tốt không
phòng khám ở hà nội
phá thai an toàn
phá thai bằng thuốc
quy trình hút thai
giá thuốc phá thai
phá thai an toàn ở hà nội
phá thai ở đâu an toàn nhất hà nội
giá nạo phá thai
chữa bệnh trĩ ở đâu
phẫu thuật trĩ bao nhiêu tiền
địa chỉ khám nam khoa tại hà nội
chữa xuất tính sớm ở đâu
khám sinh lý nam ở đâu
bệnh viện cắt bao quy đầu
bảng giá cắt bao quy đầu
khám phụ khoa hà nội

giá khám phụ khoa
bệnh phụ nữ
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền
bác sĩ tư vấn phụ khoa
hinh anh sui mao ga
chữa sùi mào gà ở đâu tốt nhất
chi phí chữa sùi mào gà
biểu hiện bệnh sùi mào gà
các bệnh xã hội
xét nghiệm giang mai bao nhiêu tiền
chi phí xét nghiệm bệnh xã hội
xét nghiệm bệnh xã hội ở đâu
chữa bệnh giang mai ở đâu
cách chữa bệnh lậu đơn giản nhất
cắt tuyến mồ hôi nách bao nhieu tien
chữa hôi nách ở hà nội
trị hôi nách triệt để
khám bệnh lậu
chi phí chữa bệnh lậu
đi tiểu buốt
Về phân loại căn bệnh, theo lương y Đỗ Minh Tuấn – GĐ chuyên môn nhà thuốc cánh mày râu gia truyền
Đỗ Minh Đường, xuất tinh sớm được chia thực hiện 2 kiểu gồm:
•
•

chứng xuất tinh sớm nguyên phát: Tức tiếp diễn hiện tượng xuất tinh dịch kịp thời ngay lần ban
đầu làm “chuyện ấy” cũng như những lần quan hệ tình dục dưới đó hầu hết đều bắt gặp tình
trạng này.
chứng xuất tinh sớm thứ phát: tình trạng phái mạnh vẫn sinh hoạt tình dục bình thường từ trước
đó song sau 1 thời gian lại mắc phải hiện tượng phóng tinh sớm, không tự chủ này. Bệnh nhân
mắc phải hay là đàn ông đã từng có gia đình.

Phân theo mức độ, liệu trình bệnh:
tình trạng phóng tinh có những độ không giống nhau. Tùy thuộc vào đó để quý ông có hướng giải quyết,
chữa trị phù hợp.
•
•
•

cấp độ nhẹ: Là trường hợp phái mạnh có nguy cơ đưa dương vật truy cập vùng kín tuy nhiên
khoảng thời gian quan hệ ngắn dưới 10 phút làm cho cả 2 chưa đạt được cực khoái.
mức độ trung bình: khi dương vật truy cập trong âm hộ tầm khoảng 15 – 30 giây thì xuất tinh
cấp độ nặng: Là các tình huống chưa quan hệ hoặc mới đưa cậu bé vào âm ập đã phóng tinh.

một tìm hiểu được Hội Niệu khoa châu Âu giúp thấy khoảng 20 – 30% đấng mày râu mắc phải bệnh xuất
tinh sớm. Trong số đó khoảng 25% trường hợp cần phải can thiệp với mẹo y khoa. Bị xuất tinh sớm sẽ là
bình luôn Nếu như chỉ tiếp diễn một số lần trong năm. Nhưng Nếu như tình trạng này tiếp diễn thường
xuyên đặc biệt chiếm Trên 50% trong tổng số lần “ân ái” thì bạn cần định vị biện pháp điều trị trước lúc
quá muộn.

biểu hiện xuất tinh sớm
Vừa rồi hiện thực thời gian quan hệ tình dục tại mỗi đối tượng là khác nhau, tùy vào các nhân tố rõ ràng.
Chủ yếu Bởi vậy cánh mày râu cần thiết xem xét mình gặp phải những dấu hiệu nào Vì vậy kịp thời phát
hiện và điều trị.
những biểu hiện bệnh dễ phát hiện
sau đây là 3 triệu chứng được các chuyên gia bạn nam học chỉ ra:
•
•

•

mất đi xác suất kiểm soát: những đàn ông không thể chủ động được hành động phóng tinh cũng
như thời gian giao hợp với bạn tình.
khoảng thời gian phóng tinh, quan hệ ngắn: Bình thường đàn ông sẽ giao hợp trung bình từ 10 –
15 phút. Song chỉ vừa mới thâm nhập 1-2 phút, thậm chí mới được kích thích ham muốn chưa
cho vào vùng kín từng xuất tinh trùng. Khoảng thời gian quan hệ tình dục ngắn, cả 2 không đạt
được cực khoái.
Trạng thái tinh thần tiêu cực: Hụt hẫng, phiền muộn, thiếu tự tin, xa lánh bạn tình là những dấu
hiệu đáng ám ảnh ở phái mạnh khi bị bệnh xuất tinh sớm.

tác nhân gây hiện tượng xuất tinh sớm
nam giới gặp phải chứng xuất tinh sớm luôn do cả tác nhân sinh sản và căn bệnh lý hoặc kết hợp cả 2
nhân tố này là sinh bệnh. Sau đây là các “thủ phạm” gây ra tình trạng xuất tinh không theo chủ đích của
phái mạnh được những bác sĩ xác định:
•

nhân tố tâm lý

đàn ông thường xuyên lo lắng, tinh thần thường xuyên trong hiện tượng ức chế, lo âu dẫn tới thấy khó
khăn lúc kiểm soát vấn đề xuất tinh. Cùng với đó vấn đề kỳ vọng quá nhiều lần truy cập thời điểm quan
hệ luôn lo lắng với chủ yếu đối tượng bạn tình của chính mình cũng làm cho bản thân không tự chủ được
vấn đề phóng tinh. Về lâu về dài khi tâm lý không được giải tỏa gây thay đổi xuất tinh đặc biệt tạo đồng
hồ quy tắc về thời điểm “nhả đạn”.
•

Nghiện tự sướng

Theo những bác sĩ khám bệnh nam khoa, tự sướng đúng biện pháp có thể tăng cường thắc mắc tại sinh
lý đấng mày râu. Thế nhưng đối với các bệnh nhân có lối sinh hoạt, sở thích tự sướng thường xuyên có
nguy cơ cao gặp phải bị xuất tinh sớm, thời điểm quan hệ ngắn.
nguyên do dẫn tới căn bệnh do lạm dụng thủ dâm
•

Ít sờ, quan hệ đối với đàn bà

những đấng mày râu tới tuổi kết hôn, đã từng có gia đình Nếu mà ít sờ thân thể đối với phái chị em lúc
được quan hệ tình dục cực khoái, kích thích ham muốn tăng nhanh dẫn tới không tự chủ được khả năng
bắn tinh của chính mình.
•

yếu tố bệnh lý

một số nghiên cứu giúp bắt gặp 85% đấng mày râu nhiễm bệnh tim mạch có triệu chứng bệnh xuất tinh
sớm trong đó tầm khoảng 10% bị những bệnh viêm tiền liệt tuyến, nhiễm lỗ sáo, viêm nhiễm tại dương
vật bị tình trạng này.
•

vì thói quen sinh hoạt không khoa học

nam giới sử dụng các chất kích thích, đồ dùng chứa cồn như rượu bia, hút thuốc lá, sử dụng ma túy
không khó bắt gặp hiện tượng “chưa tới chợ từng tiêu hết tiền”. Cùng với ra thức quá khuya, luôn coi
phim đen, tranh ảnh khiêu dâm… đều ảnh hưởng tới sinh dục đàn ông.
•

các tác nhân khác

Bên cạnh những yếu tố nhắc Trên đây thì tính mệnh kém, nồng độ hormone bất hay, đặc thù di truyền,
thương tổn dây thần kinh bởi chấn thương, phẫu thuật… cũng là tác nhân gây bắn tinh không theo mong
đợi.

tác hại của chứng xuất tinh sớm
tình trạng phóng tinh nhanh này Nếu không nên giải quyết trị đúng hướng sẽ tạo nên nhiều tác động tiêu
cực đến tin cậy đời sống, tâm lý thường hạnh phúc lứa đôi. Những nguy hiểm của bệnh gồm:
•
•
•
•

ảnh hưởng tâm lý: hiện tượng này Nếu mà xảy ra rất hay sẽ khiến phái mạnh mất tự tin, ám ảnh,
lo lắng dần khó tính, dễ cáu gắt đối với đối tác,. Nghiêm trọng đặc biệt trầm cảm ở đàn ông.
ảnh hưởng không có lợi đến sức khỏe: hiện tượng xuất tinh sớm dẫn đến mệt mỏi, suy nhược
cơ thể, không muốn ăn, giảm sút sức đề kháng cũng như có nguy cơ dẫn đến những bệnh lý về
sinh lý phái mạnh khác như bệnh rối loạn cương dương hay liệt dương.
khiến cho cuộc sống hôn nhân trục trặc: Tình dục đóng vai trò vô cùng cần thiết trong hôn nhân
Do đó lúc cả 2 đừng nên đáp ứng. Phái mạnh lảng hạn chế sẽ gây nên những hiểu lầm, cãi vã
Từ đó đe dọa đến khi kết hôn.
khả năng sinh con gặp phải đe dọa: bắn tinh quá kịp thời sẽ tác động tới lượng, tin cậy tinh binh
kém lúc giao hợp. Việc này sẽ ảnh hưởng đến xác suất thụ tinh nghiêm trọng có khả năng gây
nên vô sinh hiếm muộn.

ảnh hưởng của bệnh với khi kết hôn

phỏng đoán hiện tượng chứng xuất tinh sớm ở đàn ông

Hiện nhiều lần chuyên gia dựa theo những yếu tố bị xuất tinh sớm theo DSM-5 để tìm căn bệnh như:
•
•

Trong 1/2 hay đa số những lần quan hệ tình dục sau lúc dương vật xâm nhập truy cập vùng kín
khảo một phút thì xuất tinh mà không theo chỉ đích.
tình trạng biến đổi bắn tinh này xảy ra ít nhất 6 tháng.

tuy vậy các đáng mày râu vẫn cần thiết đến các Địa điểm chuyên khoa để được thăm khám, thăm khám
nhằm tìm thấy nguồn gốc cũng như cách điều trị triệt để.
chẩn đoán qua thăm khám
•
•
•

chuyên gia sẽ thực hiện khám cơ quan sinh dục nhằm nhận ra bất hay về tinh hoàn (ẩn, teo…)
hay dương vật (ngắn, nhỏ…)
làm theo khám phản xạ khu vực bẹn, cơ hậu môn, hậu môn.
khám trực tràng nhằm nhận ra rò trực tràng, viêm tiền liệt tuyến, apxe hố ngồi trực tràng.

xét nghiệm
Cùng với xét nghiệm bác sĩ có nguy cơ chỉ dẫn nam giới thực hành các thăm khám nội tiết tố
testosterone, LH, Etradiol… để tìm thấy căn nguyên.

chữa trị bị xuất tinh sớm với mẹo nào hiệu quả?
điều trị bệnh xuất tinh sớm muốn đạt tác dụng tốt nên định vị được tác nhân dẫn tới căn bệnh Bên cạnh
đó việc chọn lựa biện pháp trị khoa học cũng là điều người cần thiết hiểu được. Sau đây là những mẹo
thường gặp, giúp lợi ích tốt tốt hơn hết đối với chứng “chưa tới chợ đã từng tiêu hết tiền” ở những đấng
mày râu.

biện pháp chữa bị xuất tinh sớm ở nhà
Bạn mới nhận ra mình mắc phải bị xuất tinh sớm, tình trạng bệnh còn nhẹ hoàn toàn có nguy cơ giải
quyết với các biện pháp dễ dàng tại nhà dưới đây.
gia tăng qua lối sống, sinh hoạt thường ngày
•
•
•

lối sinh hoạt ăn uống, sở thích coi phim đen, tự sướng quá nhiều cần phải không nên tối đa Nếu
như bạn mắc phải bị xuất tinh sớm bởi nhân tố này kích thích khả năng tình dục.
thực hành những bài tập luyện chống xuất tinh sớm tại nhà nhất là các bài tập luyện khu vực
xương chậu để có khả năng kiềm chế hành động bắn tinh theo chủ đích của chính mình.
Học theo một vài liệu pháp lúc quan hệ tình dục như “ép chặt”, kĩ thuật “hãm phanh” lúc quan hệ
tình dục tình dục… nhưng giải pháp này cần đến có quá trình hợp tác của người bệnh bạn tình.

thực hiện bài tập tăng cường hiện tượng bắn tinh không theo chủ đích
thay đổi tâm sinh lý
đối với đàn ông phóng ra kịp thời do nhân tố tâm lý biện pháp hiệu quả nhất chính là thay đổi lại tâm sinh
lý của chính mình có thể thông qua đối tác để được cảm thông không nên tăng cường sức ép, suy giảm
mất tự tin, e ngại. Trong trường hợp không tự chính mình xử lý được phái mạnh mới cần tới sự giải đáp
của chuyên gia tâm lý.

sử dụng bao cao su kéo dài thời điểm giao hợp
Vừa rồi thị trường hiện nay có không ít sản phẩm bao cao su chống xuất tinh sớm, những phái mạnh có
thể vận dụng sử dụng. Nhưng không nên quá dùng quá nhiều, tùy thuộc vào sản phẩm này.
cách dân gian chữa bệnh xuất tinh sớm
Ngoài các biện pháp Trên đây sử dụng những giải pháp được truyền lại trong dân gian để điều trị bệnh
xuất tinh sớm cũng được nhiều lần bệnh nhân tin tưởng thực hành. Hay gặp nhất là những cách:
•
•
•

dùng gừng tươi: dễ dàng nhất là trước khi đi ngủ khoảng tầm 10 – 30 phút đàn ông lấy 1 lát
gừng tươi đập dập Rồi ngậm cho đến khi hết cay. Hay dùng nước ép của 1 củ gừng trộn cùng 2
trái trứng gà luộc cùng với nửa thìa mật ong ăn 1 ngày.
Rễ đinh lăng: sử dụng 100gr rễ cây rửa sạch sẽ, sấy khô thơm Tiếp đó cho truy cập bình thủy
tinh. Đổ thêm 5 lít rượu trắng ngâm 1 – 3 tháng có nguy cơ sử dụng ra dùng mỗi bữa ăn dùng 1
chén nhỏ.
phương pháp từ lá hẹ: Bạn chỉ cần phải dùng một nắm lá hẹ bỏ lá hỏng, rửa sạch (nên ngâm đối
với nước muối). Tiến hành giã nhuyễn hay giã nhuyễn vắt dùng nước cốt. Sử dụng nước ép lá
hẹ dùng hàng ngày.

các giải pháp dân gian điều trị bệnh xuất tinh sớm an toàn song không triệt để

Thuốc tây y
áp dụng những phương pháp điều trị ở nhà không đạt được kết quả mong đợi đối tượng sau kiểm tra sẽ
được bác sĩ kê đơn một số dạng thuốc nhằm tự chủ, ngừa bệnh phát triển. Trong số đó có các nhóm
thuốc chính là:
•
•
•
•

Thuốc gây nên tê cục bộ dạng bôi, xịt: Lidocaine, Xylocaine, Prilocain… có tác dụng giảm hứng
thú khi giao hợp cho liệu trình xuất tinh diễn ra trễ hơn.
Thuốc chống trầm cảm (hay thuốc tác động lên dây thần kinh trung ương): luôn dùng Fluoxetine,
Paroxetine, Clomipramine… giúp kìm chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, thực hành trễ xuất
tinh, giảm sút cực khoái.
Thuốc chẹn Adrenergic: Alfuzosin, Terazosin… cũng có hiệu quả trong vấn đề trị xuất tinh sớm,
được bác sĩ kê đơn.
món ăn chức năng, viên sử dụng gia tăng tình trạng bắn tinh sớm: Penirum, Sâm Alipas,
Tengsu…

Lưu ý: Đây là mẹo bảo tồn, giúp công dụng rõ ràng, nhanh chóng. Tuy nhiên người không tự ý sử dụng,
cần phải được bác sĩ chỉ dẫn để tránh những rủi ro như kháng thuốc, tác dụng phụ.

tiểu phẫu
tình huống bệnh vẫn dai dẳng không hết lúc sử dụng thuốc, bị dài bao quy đầu hoặc bao quy đầu bị hẹp
chuyên gia có khả năng đòi hỏi những đàn ông thủ thuật để chỉnh lại dây thần kinh cảm thụ ở “cậu nhỏ”.
Hiện có một số tiểu phẫu đấng mày râu có thể tuân thủ như:
•

Cắt dây thần kinh vùng eo lưng tại dương vật: Ghi nhận giúp thấy cách này cho tăng cường
khoảng thời gian xuất tinh. Tuy nhiên cắt nhánh thần kinh có khả năng dẫn tới một số tác động
phụ Vì thế chưa được khuyến cáo tại rất nhiều lần nước cũng như vẫn còn trong thời kỳ đánh giá
lợi ích tốt.

•

thực hành to bao da quy đầu bằng chất thực hiện đầy: thực hành biện pháp này giúp hạn chế sự
nhạy cảm của bao da quy đầu Vì vậy kéo dài thời gian quan hệ. Tuy nhiên dưới 1 thời điểm chất
hyaluronic acid được tiêm đăng nhập sẽ tan hết bao quy đầu nhỏ lại, tình trạng bệnh xuất tinh
sớm lại tái phát.

phẫu thuật cũng là phương pháp cho đấng mày râu hồi phục bản lĩnh phái mạnh

chữa trị xuất tinh nhanh bằng đông y
Theo y học cổ truyền chứng xuất tinh sớm luôn chứng tảo tiết hình thành do tâm lý, bẩm sinh, chế mức
độ sinh hoạt… Từ ngàn xưa ông cha dã phổ biến nghiên cứu, gây nên những phương thuốc nhằm khắc
phục tận gốc, ngừa quay trở lại bệnh, cải thiện khả năng sinh lý và tính mạng tổng thể.
phương thuốc 1: gồm những đối tượng hoài sơn (30gr); đại táo (15gr); đông trùng hạ thảo (10gr); nhung
hươu (150gr), nhân sâm (8gr). Những đối tượng rửa sạch, cho đăng nhập nồi hầm khoảng 3 giờ ăn hết
hằng ngày.
bài thuốc 2: gồm có các thành phần Sinh khương (15gr); đỗ trọng và thục địa (30gr mỗi loại); đại táo (8
quả), tỏa hương (20gr). Tất cả các vị thuốc đem rửa nhiều lần nước. Riêng rẽ sinh dương cạo võ, vò nát.
Đổ nguyên liệu vào nồi thêm nước sắc khoảng 3 giờ.
HATINH
phòng khám 11 thái hà
phòng khám đa khoa
phá thai
chi phí nạo hút thai
phòng khám phá thai an toàn
bệnh viện chữa trĩ tốt nhất hà nội
bệnh trĩ chữa ở đâu tốt nhất
mổ trĩ bao nhiêu tiền
địa chỉ khám nam khoa ở hà nội
khám xuất tinh sớm ở đâu
khám bệnh yếu sinh lý ở đâu
cắt bao quy đầu ở đâu tốt
cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền
phòng khám phụ khoa tốt nhất ở hà nội

chi phí khám phụ khoa ở hà nội
các bệnh phụ khoa thường gặp
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
tư vấn phụ khoa qua điện thoại
khám sùi mào gà
giá xét nghiệm sùi mào gà
khám bệnh xã hội
xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu
cách điều trị bệnh lậu ở nam giới
cắt tuyến mồ hôi nách bao nhieu tien
bệnh viện chữa hôi nách
cách trị hôi nách
khám bệnh lậu ở đâu
chi phí điều trị bệnh lậu
trị hôi nách

