Đau tinh hoàn, tiểu buốt: Nguyên nhân,
cách xử lý
đau ở tinh hoàn, đái buốt thấy lúc cơ thể bạn nam chịu tác động từ những yếu tố bên trong hoặc bên
ngoài. Hiện tượng này cũng có thể là dấu hiệu của các căn bệnh mối quan hệ khác. Nam cần chủ động
kiểm tra để định vị nguyên nhân dẫn đến cảm giác đau cũng như sớm điều trị để phòng chống những
Nguy cơ ảnh hưởng Sức khỏe sinh sản, sinh lý của cơ thể.
đau ở tinh hoàn, bệnh đái buốt là do đâu?

bị đau tinh hoàn, bệnh tiểu buốt do đâu gây
đau ở tinh hoàn làm cho nam giới bắt gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đặc biệt là về chuyện vợ
chồng. Hầu như tác nhân gây nên hiện tượng này đều có mối liên hệ đối với căn bệnh của cơ thể. Người
bệnh thường cảm thấy đau ở một bên hoặc cả hai bên tinh hoàn, kèm theo đó là tình trạng tiểu buốt
tương đối khó chịu.
việc tìm căn nguyên chuẩn xác dẫn đến vấn đề này khó khăn. Bởi những biểu hiện cảm giác đau thấy dai
dẳng, đột ngột tuy nhiên không điển hình. Do đó, không ít nam hờ hững, chờ cho cơn đau đớn qua đi mà
không xét nghiệm.
bên cạnh các căn nguyên bên ngoài như mặc đồ bó sát Trong lúc dài, nhịn tiểu, bị chấn thương bộ phận
âm đạo nữ giới hoặc các vùng liền kề,…gây đau tinh hoàn, bệnh đái buốt. Thì, những nhân tố có sự liên
quan đến căn bệnh là căn nguyên gây nên tình trạng này, chẳng hạn như:
phòng khám đa khoa thái hà có tốt không
phòng khám tại hà nội
phương pháp phá thai an toàn
thuoc pha thai
nạo phá thai
thuốc phá thai giá bao nhiêu
địa chỉ phá thai
địa chỉ phá thai
hút thai bao nhiêu tiền
địa chỉ khám trĩ ở hà nội
cắt trĩ ngoại ở đâu tốt
điều trị trĩ ngoại

chi phí điều trị bệnh trĩ
khám nam khoa ở đâu tốt nhất hà nội
đái buốt
xuất tinh sớm
chữa xuất tính sớm ở đâu
yếu sinh lý khám ở đâu
cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất hà nội
chi phí phẫu thuật hẹp bao quy đầu
bao quy đầu
chữa viêm bao quy đầu
hẹp bao quy đầu
phòng khám sản phụ khoa
nên đi khám phụ khoa ở đâu
khám phụ khoa giá bao nhiêu
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
viem lo tuyen co tu cung
chua sui mao ga o dau
chi phí đốt sùi mào gà
bệnh sùi mào gà ở nam
bệnh xã hội
xét nghiệm giang mai hết bao nhiêu tiền
chi phí xét nghiệm bệnh xã hội

xét nghiệm bệnh xã hội ở đâu
khám bệnh giang mai
trị bệnh lậu
phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách
cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu
cách trị hôi nách tận gốc
chữa bệnh lậu ở hà nội
chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền
mụn rộp sinh dục
gai sinh dục
bệnh nam khoa
dia chi cat bao quy dau
cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất hà nội

nhiễm trùng đường tiết niệu
Bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong các nguyên nhân khiến cho đàn ông bị đái buốt. Bình
thường, nhiễm trùng, nhiễm trùng ở bộ phận này khởi phát lúc có quá trình xâm nhập của các hại khuẩn,
ký sinh trùng, vi khuẩn từ phía bên ngoài gây.
Trong số các cơ quan chính của đội ngũ tiết niệu như thận, niệu đạo, bọng đái, niệu quản thì khu vực lỗ
tiểu, bọng đái sẽ chịu nhiều nguy hiểm nhất khi bị xâm nhập. Chính bởi vì Việc này mà hiệu suất sản
sinh, lưu trữ Sau đó bài tiết nước tiểu bị cản trở làm cho nam giới cảm thấy khó khăn khi đi giải.
viêm nhiễm đường tiểu là một trong các nguyên do dẫn đến đi tiểu buốt không dễ chịu cho cánh mày râu
phía ngoài hiện tượng tiểu buốt, khi hệ thống tiết niệu bị nhiễm trùng, bạn nam còn cảm thấy đau rát dọc
niệu đạo, bụng dưới, nước đái ít,…Nếu không sớm điều trị, hại khuẩn có khả năng xâm nhập tới các khu
vực lân cận không giống, điển hình như tinh hoàn. Đây có khả năng cao là căn nguyên khiến đàn ông có
cảm giác đau nhức ở tinh hoàn kèm theo đi tiểu buốt liên tục.

Viêm mào tinh hoàn
chứng bệnh mối quan hệ đến tinh hoàn là một trong các nguyên do khiến cho nam giới thấy câu hỏi đau
tinh hoàn, đái buốt. Trong các bệnh lý được kể đến, viêm mào tinh có khả năng nhắc là tác nhân hay bắt
gặp. Bệnh nhân sẽ nhận thấy người có các triệu chứng thất thường, các biểu hiện có khả năng lâu ngày
dẫn đến khó chịu.

xem xét bằng mắt thường, nam có cảm giác mào tinh hoàn bị sưng tấy. Khi chạm nhẹ vào tinh hoàn xuất
hiện cảm giác đau, da chỗ bìu đỏ, đi kèm nhiệt độ cơ thể gia tăng. Đặc biệt, người bị bệnh càng thấy dấu
hiệu nhận biết nặng hơn khi quan hệ, cơn cảm giác đau nhói đột ngột, ảnh hưởng đến chức năng xuất
tinh.
Có rất nhiều tác nhân gây ra bệnh viêm mào tinh hoàn như viêm nhiễm hoặc xảy ra chấn thương, căng
thẳng, viêm khi nước tiểu chảy ngược dòng,…Người bệnh nên sớm thăm khám khi cảm thấy một số
triệu chứng như:
•
•
•
•
•

bị đau tinh hoàn, đái buốt, tiểu hàng ngày.
cảm giác đau khi giao hoan, phóng tinh.
Cơn đau thấy một bên tinh hoặc thỉnh thoảng cả hai, da bìu sưng đỏ.
Cơn đau đớn tại khoang chậu, bụng dưới, sưng hạch ở bẹn.
bệnh nhân bị sốt, chảy dịch tại "cậu bé",…

bệnh tuyến tiền liệt
bệnh nhân mắc chứng bệnh tuyến tiền liệt có thể đau ở tinh hoàn bên trái hay bên cần phải. Đây được
coi là một trong số các chứng bệnh mối quan hệ đến nhiễm trùng phổ biến. Theo bác sĩ chuyên khoa, tác
nhân chính gây ra chứng bệnh này là vi khuẩn E.coli.
nam giới bị bệnh tiền liệt tuyến có biểu hiện đau ở tinh hoàn, tiểu buốt, tiểu kém, ngắt quãng,…
các nguyên do khác biệt có khả năng khiến bệnh bùng phát như chấn thương, sung huyết tuyến tiền liệt,
Quan hệ Tình dục không được bảo vệ,…Viêm tuyến tiền liệt có tiến triển sớm cũng như khả năng cao trở
thành bệnh mãn tính Nếu chớ nên nhận biết cũng như điều trị kịp thời.
phái mạnh có thể nhận thấy bệnh thông qua biểu hiện đau tinh hoàn, tiểu buốt, tia tiểu kém hay ngắt
quãng. Bên cạnh đó, những tác dụng sinh dục cũng bị rối loạn, đau rát tinh hoàn đặc biệt là lúc bắn đặc
điểm. Vài tình huống khác, người bị bệnh nhận thấy trong nước đái có kèm theo máu, người sốt, ớn
lạnh, mệt mỏi,…
Để phòng tránh một số tai biến nguy hiểm như Tạo ra suy giảm chức năng Quan hệ Tình dục, đau ở tinh
hoàn, bìu, bẹn, thậm chí gây ra bệnh vô sinh, nam giới cần sớm nhận biết và can thiệp. Tuân thủ theo chỉ
dẫn chữa trị của bác sĩ chuyên khoa để có được kết quả tốt hơn hết.

tổn thương thần kinh ở cơ quan sinh dục của mình
Thần kinh âm đạo của mình bị tổn thương lúc tinh hoàn phải chịu rất nhiều áp lực Trong thời gian dài.
Hiện tượng này phổ biến tại những hoạt động viên đạp xe đạp. Khi này, cơn bị đau tinh hoàn bắt đầu
xuất hiện cùng với có khả năng trở nên dữ dội hơn lúc thần kinh âm đạo nữ giới bị ảnh hưởng hôm càng
trầm trọng.
hội chứng này thường thấy ở thành phần nam đạp xe đạp đường dài Trong khi dài. Nhận thấy thông qua
những biểu hiện như đau ở tinh hoàn, đái buốt, cảm giác đau ở đáy chậu, biến đổi tác dụng Quan hệ vợ
chồng,…

Bệnh lây truyền qua đường Quan hệ vợ chồng
Bệnh lây nhiễm qua những đường Tình Dục có khả năng là nguyên do khiến cho đàn ông bị đau tinh
hoàn kèm theo đi đái rát hay chảy máu. Vấn đề Quan hệ vợ chồng không an toàn tiềm ẩn Nguy cơ nhiễm
trùng cơ quan sinh dục của mình của phái mạnh cũng như phụ nữ.

một số câu hỏi mối quan hệ tới cơ quan âm đạo của mình cần phải được điều trị để không nên bệnh hậu
quả gây nên hại Chính Mình sinh sản. Tuyệt nhiên, khi bị viêm nhiễm Trong thời gian dài, tác dụng sinh
sản của nam có khả năng giảm sút.
Tình Dục không an toàn làm cho Có nguy cơ viêm nhiễm bộ phận sinh dục của mình của đấng mày râu
gia tăng
tình trạng này không những nguy hiểm tới đời sống tình cảm mà lại gây nên không ít trở ngại cho tâm
sinh lý. Chưa thể không quan tâm bởi vì Nếu viêm nhiễm chuyển nặng triệt để có khả năng gây ra vô
sinh đối với nam giới.
Trên đây chỉ là một số bệnh lý rõ ràng có mối quan hệ đến hiện tượng bị đau tinh hoàn, đi đái buốt được
đề cập. Còn rất nhiều nguyên do khác biệt mà phái mạnh cần thăm khám để xác định rõ nguyên do gây
bệnh cho cơ thể. Bác sĩ thông qua thăm khám sẽ đưa ra hướng khắc phục thích hợp, an toàn cho mỗi
người bị bệnh.

kết luận tinh hoàn bị đau, bệnh tiểu buốt cho phái mạnh
bác sĩ sẽ kiểm tra dựa theo các khai báo của cánh mày râu về biểu hiện và tiểu sử căn bệnh của người.
Một số kiểm tra quan trọng sẽ được làm nhằm kết luận cũng như đưa ra phác đồ chữa khoa học cho đã
từng thành phần người bệnh. Theo đó, các kiểm tra cơ bản như:
•
•
•
•
•

kiểm tra nước giải.
Nuôi cấy nước tiểu.
kiểm tra chứng bệnh lây nhiễm qua những con đường Quan hệ vợ chồng.
Siêu âm Doppler màu.
một số thăm khám khác biệt dựa theo biểu hiện lâm sàng.

Sau lúc có kết trái kết luận, từng bệnh nhân sẽ được chuyên gia chỉ định biện pháp điều trị bị đau tinh
hoàn bệnh tiểu buốt phù hợp. Người bệnh cần phải tuân thủ theo phác đồ, hạn chế tự tiện chữa bằng
một số Loại thuốc khác nhau gây hại cho Bản thân.

xử lý cũng như phòng ngừa tinh hoàn bị đau, đi tiểu buốt
Dựa vào căn nguyên dẫn đến tình trạng bị đau tinh hoàn, tiểu buốt mà bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ dẫn
cách điều trị phù hợp. Theo đó, Nếu có thể can thiệp với bằng thuốc với một số Loại thuốc suy giảm đau
đớn, chống viêm,…bác sĩ sẽ chỉ định người bị bệnh về liều số lượng, giải pháp sử dụng cũng như thời
điểm điều trị tương ứng.
Chủ động kiểm tra cũng như chữa theo chỉ dẫn của bác sĩ giúp cho đàn ông phòng ngừa một số Nguy cơ
trường hợp các căn bệnh về tinh hoàn không còn cung ứng chữa nội khoa sẽ được chỉ định thủ thuật
cấp cứu. Bệnh nhân sau khi được tiểu phẫu khử tác nhân gây bệnh cần khoảng thời gian nghỉ ngơi,
Điểm tốt. Bên cạnh đó, để phòng chống một số Có nguy cơ hậu quả, viêm nhiễm không mong muốn,
trong quá trình chữa người bệnh nên lưu ý:
•
•

kiểm tra định kỳ cũng như thông báo với bác sĩ Nếu như nhận thấy người có các biểu hiện không
bình thường.
tuân theo tuyệt nhiên chỉ dẫn chữa trị của bác sĩ.

•
•
•
•
•

Không tự tiện kết hợp thuốc Tây y cùng với Đông – cánh mày râu y Nếu như chưa tới chỉ dẫn.
Những tương tác thuốc có khả năng Tạo ra hại cho Bản thân, nhất là Nguy cơ khiến cho bệnh
chuyển biến trầm trọng nguy hiểm.
chăm sóc người đúng cách, cho thêm thức ăn khoa học, cân bằng dưỡng chất. Uống rất nhiều
nước giúp cho bài tiết độc tố, cải thiện trao đổi chất.
nam nên thường xuyên hoạt động người, tránh ngồi hay nằm quá lâu trong một tư thế. Tuyệt
nhiên, cần phải chọn lựa tư thế hợp lý, không Tạo ra rất nhiều sức ép đến bộ phận sinh dục của
mình.
chọn quần lót, quần áo thích hợp, không mặc đồ bó sát. Chất liệu cần ưu tiên Dạng mềm nhũn
mại cùng với thấm hút. Trong lúc trị bệnh đấng mày râu nên dùng đồ thư thái giúp suy giảm sức
ép tới đặc tính hoàn.
Làm tình an toàn, phòng ngừa nhiễm trùng để bảo vệ Chính Mình sinh lý. Trong khi chữa trị
bệnh, đàn ông nên nhất thời kiêng giao hoan để giúp cho bệnh nhanh chóng đỡ, giữ gìn không
khiến cho tình trạng viêm nhiễm nặng hơn.

bệnh đau tinh hoàn, đái buốt có khả năng vì các bệnh lý về cơ quan sinh dục của mình hay đường tiểu
gây. Bệnh nhân cần sớm thăm khám cùng với chữa Nếu mà cảm thấy tình trạng đau đớn thấy hàng
ngày, đi tiểu bỏng rát thỉnh thoảng lẫn máu. Bởi, các chứng bệnh của người Nếu tai biến đều dẫn tới
những hệ lụy nguy hiểm cho cuộc sống và Bản thân.

