Dương vật tiết dịch có mùi hôi là bị bệnh gì
Khi dương vật tiết dịch có mùi hôi khó chịu và ngứa bất thường là dấu hiệu
đã bị bệnh xã hội, nhiễm trùng nấm, viêm đường tiết niệu, niệu đạo, bệnh ở
bao quy đầu.
Triệu chứng dương vật có mùi hôi và ngứa chính là dấu hiệu cảnh báo thời
điểm bạn cần đi khám vì khả năng rất cao đã bị lây bệnh, mà bệnh ở khu vực
sinh dục nên sẽ cần phải được chữa trị an toàn, đúng cách, đảm bảo nhất.
Để giúp bạn nhận biết đang bị bệnh gì, bác sĩ nam học và tiết niệu sẽ cung cấp
những thông tin cụ thể về bệnh lý có triệu chứng phát ra là dương vật có mùi
hôi và ngứa, đặc biệt là cách chữa bệnh an toàn, đảm bảo thẩm mỹ.
Tại sao dương vật có mùi hôi và ngứa?
Nhiễm trùng nấm gây ra tình trạng dương vật hôi và ngứa
Nấm men hay ký sinh trùng là những tác nhân có thể phát triển mất kiểm soát
dẫn đến viêm nhiễm, mẩn ngứa.
Có rất nhiều con đường khiến cho nấm men hình thành và phát triển như lười vệ
sinh dương vật, quan hệ tình dục với người có bệnh, không cắt bao quy đầu.
Các triệu chứng thường thấy khi dương vật nhiễm nấm hoặc ký sinh trùng như
dương vật có mùi hôi và ngứa, sưng tấy thân và đầu dương vật, cơ quan sinh
dục luôn trong tình trạng ẩm ướt và dễ kích ứng.
Ngứa và hôi dương vật do viêm đường tiết niệu
Viêm đường tiết niệu hay còn gọi là viêm niệu đạo là căn bệnh rất dễ mắc phải
do virus hoặc vi khuẩn tấn công vào niệu đạo của nam giới.

Khi vi khuẩn tấn công sâu vào niệu đạo, người bệnh sẽ nhận thấy bản thân luôn
bị nóng rát và khó chịu mỗi lần đi tiểu, nước tiểu đục hoặc có màu khác lạ, đi
tiểu không nhiều, tiểu rắt, tiểu buốt, dương vật có mùi hôi tanh.
Tình trạng viêm đường tiết niệu thường do các yếu tố như quan hệ tình dục
không an toàn, bị viêm tuyến tiền liệt, sỏi thận, bí tiểu hoặc tiểu đường mãn
tính.
Bị viêm đường tiết niệu rất dễ dẫn đến nhiều tình trạng nhiễm trùng nguy hiểm
nếu không được điều trị nhanh chóng. Nam giới nên đi khám để được hướng
dẫn điều trị bệnh cẩn thận và dứt điểm hoàn toàn.
Mắc bệnh lý bao quy đầu khiến dương vật có mùi hôi
Bao quy đầu là phần niêm mạc da mỏng ở trên quy đầu của dương vật, phụ
trách bảo vệ dương vật khỏi những tác động mạnh. Theo thời gian, bao quy đầu
có thể lột xuống dễ dàng để giúp dương vật phát triển được kích thước tối đa mà
không gặp phải trở ngại gì.
Tuy nhiên, nếu mà nam giới không thể tuột bao quy đầu xuống được bình
thường, đi kèm với các dấu hiệu khác lạ ở cơ quan sinh dục, nghĩa là nam giới
đang mắc phải bệnh lý ở bao quy đầu.
Một số bệnh lý về bao quy đầu có thể khiến cho dương vật có mùi hôi và gây
ngứa ngáy như:


Hẹp bao quy đầu: Tình trạng phần bao quy đầu bó vào dương vật, khiến
cho dương vật chỉ lộ ra một phần nhỏ ở quy đầu sẽ gây khó khăn cho việc
vệ sinh hàng ngày, dẫn đến tích tụ nhiều vi khuẩn gây ra ngứa ngáy và
mùi hôi tanh.



Dài bao quy đầu: Bao quy đầu dài sẽ trùm lấy toàn bộ quy đầu dương vật,
khiến cho quá trình xuất tinh, cương cứng hay quan hệ tình dục đều bị
cản trở. Ngoài ra, với phần niêm mạc da bị thừa ra ngoài nhiều sẽ là nơi
khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng gây hôi dương vật.



Viêm bao quy đầu: Đối với những người đã có bệnh lý bao quy đầu mà
không điều trị triệt để, lâu dần sẽ gây ra viêm nhiễm mẩn ngứa do vi
khuẩn sinh sôi mạnh, tấn công vào cơ quan sinh dục gây sưng đỏ, ngứa
ngáy, nóng rát và dương vật có mùi hôi.

Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám bao quy đầu và 10 hạng mục khám
sức khỏe tổng quát chỉ còn 320.000 Đ (980.000 Đ) và được giảm thêm 30%
chi phí cắt bao quy đầu khi liên hệ số 0365115116 hoặc chat tư vấn nam khoa
online miễn phí và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ phòng
khám nam khoa Thái Hà tại đây.

Bị bệnh xã hội làm cho dương vật có mùi hôi và ngứa rát
Bệnh xã hội là những chứng bệnh nguy hiểm xảy ra khi người bệnh có quan hệ
tình dục không an toàn, có tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh trước đó hoặc di
truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.
Vì con đường lây nhiễm chính là qua cơ quan sinh dục nên sẽ gây ra viêm
nhiễm ở dương vật do virus, vi khuẩn tấn công. Điển hình là một số loại bệnh
như là:


Mụn rộp sinh dục: Virus HSV là nguyên nhân chính gây ra mụn rộp sinh
dục, khiến cho nhiều nốt mụn li ti hình thành ở quy đầu, dọc thân dương
vật, phần bẹn và bìu của nam giới. Tình trạng mụn rộp sinh dục trở nặng
sẽ khiến cho phần mụn nước dễ vỡ ra, rỉ mủ và có thể gây nhiễm trùng.



Bệnh lậu: Lậu là căn bệnh do song cầu lậu khuẩn tấn công vào cơ quan
sinh dục gây ra tình trạng rỉ dịch ẩm ướt, tiểu khó, cơ thể mệt mỏi, xuất
hiện mẩn ngứa và có mùi hôi nhiều ở dương vật.



Bệnh viêm nhiễm chlamydia: Khuẩn chlamydia khi xâm nhập vào cơ thể
sẽ khiến dương vật có mùi hôi khó chịu, tiểu buốt, tiểu rắt, tinh hoàn bị
sưng to hơn bình thường.

Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám bệnh xã hội và 10 hạng mục khám
sức khỏe tổng quát chỉ còn 320.000 Đ (980.000 Đ) và được giảm thêm 30%
chi phí chữa bệnh khi liên hệ số 0365115116 hoặc chat tư vấn nam khoa online
miễn phí và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ phòng khám nam
khoa Thái Hà tại đây.

Dương vật có mùi hôi do vệ sinh không sạch sẽ
Do cấu tạo cơ quan sinh dục của nam giới thường xuyên khô thoáng nên một số
người dễ có tâm lý chủ quan mà không vệ sinh dương vật mỗi ngày, điều này vô
tình tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi phát triển.
Quá trình tích tụ độ ẩm, các tế bào chết đọng lại sẽ tích tụ cặn ở rãnh dương vật
hoặc bao quy đầu (nếu có), điều này lâu dần sẽ tạo thành các bựa sinh dục có
mùi hôi.
Bựa sinh dục có thể vôi hóa và bị két lại ở dương vật của nam giới, điều này sẽ
dễ dẫn đến viêm nhiễm, mẩn ngứa và hình thành các bệnh lý nam khoa nguy
hiểm.
Cách chữa dương vật có mùi hôi và ngứa hiệu quả ngay

Trong trường hợp nam giới phát hiện ra dương vật có mùi hôi, tốt nhất là cần
phải tiến hành điều trị bệnh nhanh chóng để tránh để bệnh ủ lâu trong người gây
ra nhiễm trùng.
Một số cách chữa dương vật có mùi hôi và ngứa hiệu quả mà người bệnh có thể
áp dụng tùy vào tình trạng bất thường ở cơ quan sinh dục của mình:
Vệ sinh cơ quan sinh dục hàng ngày sạch sẽ tại nhà
Thói quen vệ sinh cơ thể sạch sẽ là điều bắt buộc nên duy trì khi nhận thấy
dương vật có mùi hôi khó chịu. Nam giới nên thực hiện vệ sinh dương vật để
hết mùi hôi theo những bước như sau:


Rửa qua dương vật lần đầu với nước để tạo ẩm.



Sử dụng một lượng nhỏ dung dịch vệ sinh dương vật có độ kiềm vừa
phải, thường được bày bán ở siêu thị hoặc tạp hóa.



Kéo phần bao quy đầu ở dương vật lên, sau đó rửa dương vật bằng dung
dịch vệ sinh, chà đi chà lại nhẹ nhàng, không chà quá mạnh vì có thể gây
ra kích ứng.



Kiểm tra xem dương vật còn nhiều bựa sinh dục hay không, nếu còn thì
nên làm sạch hết để tránh tồn tại khuẩn bệnh sót lại ở dương vật.



Lau khô dương vật bằng khăn sạch, không để cơ quan sinh dục ẩm vì có
thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và gây bệnh.

Nếu như sau khi vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ xong mà dương vật không hết
mùi hôi, tốt nhất là bạn nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra và đưa ra chẩn
đoán tình trạng bệnh chính xác nhất!
Áp dụng kỹ thuật hiện đại điều trị bệnh làm dương vật có mùi hôi

Với những bệnh lý nam khoa nặng hoặc có chiều hướng phát triển xấu đi, theo
các bác sĩ nam khoa tại phòng khám Thái Hà, cần tiến hành áp dụng công nghệ
cao điều trị tình trạng dương vật có mùi hôi triệt để, mang đến kết quả chữa
bệnh tốt hơn so với các phương pháp chữa bệnh truyền thống:


Phương pháp chữa viêm nhiễm nam khoa CRS

Với những trường hợp bị viêm nhiễm nặng, có nhiều biến chứng nguy hiểm
hiểm thì bác sĩ sẽ tiến hành áp dụng liệu pháp diệt khuẩn CRS để ức chế hoạt
động của vi khuẩn và tiêu diệt chúng triệt để.
Phương pháp CRS sẽ hạn chế khuẩn bệnh sinh sôi và đảm bảo các vị trí tổn
thương do viêm được phục hồi hiệu quả.


Liệu pháp phục hồi gen DHA chữa bệnh lậu

Do khuẩn lậu là loại khuẩn có thể kháng lại nhiều loại thuốc diệt song cầu
khuẩn lậu nên với tình trạng bệnh lậu đã phát triển nặng hơn, việc sử dụng thuốc
về lâu dài sẽ dẫn dến nhờn thuốc nên không hiệu quả.
Liệu pháp phục hồi gen phương pháp DHA chữa bệnh lậu sẽ đảm bảo hiệu quả
tiêu diệt khuẩn lậu triệt để, ngăn chúng tái phát gây bệnh quay trở lại nên có tác
dụng chữa bệnh kéo dài.


Cắt bao quy đầu xâm lấn tối thiểu

Một số nam giới khi đến tuổi trưởng thành vẫn không thể tuột bao quy đầu
xuống như bình thường, bắt buộc phải cắt bỏ bao quy đầu để đảm bảo điều trị
các bệnh lý ở bao quy đầu thành công và duy trì thẩm mỹ cho dương vật.
Hiện nay, phòng khám nam khoa Thái Hà hiện đang áp dụng phương pháp cắt
bao quy đầu xâm lấn tối thiểu, đảm bảo không đau, không chảy máu, thời gian

điều trị ngắn chỉ khoảng 20 – 30 phút, mang lại thẩm mỹ cho dương vật nhanh
chóng.


Phương pháp tăng cường miễn dịch chữa mụn rộp sinh dục

Với các trường hợp được chẩn đoán nhiễm virus HSV gây ra mụn rộp sinh dục,
đây là căn bệnh rất dễ tiến triển nhanh chóng do nhiễm trùng nên để có kết quả
chữa bệnh triệt để nhanh chóng, cần phải áp dụng liệu pháp tăng cường miễn
dịch để chữa trị bệnh hiệu quả.
Phương pháp tăng cường miễn dịch thường được áp dụng để ức chế vi khuẩn
HSV, song song đó là cải thiện hệ miễn dịch người bệnh tốt hơn để đẩy lùi mầm
bệnh trong người dễ dàng, hạn chế tái phát về sau.
Sử dụng thuốc chữa trị viêm nấm
Với những chứng bệnh viêm nhiễm thông thường, nam giới có thể sử dụng
thuốc đặc trị chuyên dụng để cải thiện sức khỏe của bản thân nhanh chóng mà
không cần điều trị xâm lấn.
Các loại thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh lý gây ra dương vật có mùi
hôi bao gồm thuốc uống và thuốc bôi. Cả 2 loại thuốc trên đều cần được bác sĩ
kê đơn đầy đủ thì bệnh nhân mới được sử dụng.
Sau khi có toa thuốc phù hợp với tình trạng của mình, nam giới cần tuân thủ
điều trị và sử dụng đúng với liều lượng bác sĩ kê đơn thì mới có hiệu quả.
Trường hợp mà việc dùng thuốc không mang lại khả quan trong điều trị bệnh,
tốt nhất nam giới nên dừng đơn thuốc lại và tái khám để bác sĩ áp dụng phương
pháp điều trị hiệu quả hơn.
Bác sĩ nam học và tiết niệu đã giải thích tại sao dương vật có mùi hôi và
ngứa để cho mọi người phát hiện sớm là đang bị bệnh gì. Khi ngửi thấy dương

vật có mùi hôi nồng nặc bất thường hãy chủ động bố trí thời gian đi khám nam
khoa ở Hà Nội. Tốt nhất bạn nên liên hệ để trao đổi trước với bác sĩ nam học về
các triệu chứng khác mà mình đã thấy cùng lúc khi dương vật có mùi hôi.
Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám dương vật có mùi hôi và 10 hạng
mục khám sức khỏe tổng quát chỉ còn 320.000 Đ (980.000 Đ) và được giảm
thêm 30% chi phí chữa bệnh khi liên hệ số 0365115116 hoặc chat tư vấn nam
khoa online miễn phí và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ
phòng khám nam khoa Thái Hà tại đây.

Thông tin về khám chữa bệnh khác ở Hà Nội:
Địa chỉ chữa bệnh trĩ ở Hà Nội
Chi phí chữa bệnh trĩ ở Hà Nội
Tư vấn bệnh trĩ trực tuyến
Cách chữa bệnh trĩ nhanh nhất
Dấu hiệu bệnh trĩ
Thuốc chữa bệnh trĩ
Cắt trĩ hết bao nhiêu tiền
Cắt trĩ xong vẫn lòi
Cắt trĩ xong bị phù nề
Cắt trĩ xong có quan hệ được không

Cắt trĩ xong nên ăn gì
Cắt trĩ xong đi ngoài ra máu
Chi phí cắt trĩ ngoại
Chi phí mổ trĩ nội
Đi Cầu Ra Máu
Đi vệ sinh ỉa ra máu
Bệnh nứt kẽ hậu môn
Bệnh rò hậu môn
Áp xe hậu môn
Bệnh áp xe cạnh hậu môn và rò hậu môn
Polyp hậu môn trực tràng
Phòng khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội
Khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền
Bác sĩ khám phụ khoa
Bác sĩ tư vấn phụ khoa
Khám phụ khoa có đau không
Nên khám phụ khoa ở bệnh viện hay phòng khám tư
Viêm âm đạo

Chữa viêm âm đạo ở đâu
Bị viêm âm đạo thì phải làm sao
Bị viêm âm đạo có thai được không
Độ pH âm đạo
Chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu
Hình ảnh viêm lộ tuyến cổ tử cung
Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
Cách chữa trị viêm lộ tuyến cổ tử cung tốt nhất
Viêm lộ tuyến cổ tử cung có nguy hiểm không
Chẩn đoán và điều trị viêm cổ tử cung
Mổ u xơ tử cung ở đâu
Mổ u xơ tử cung mất bao lâu
U xơ tử cung bệnh học
Chữa viêm phần phụ ở đâu
Chữa tắc vòi trứng ở Hà Nội
Chữa tắc vòi trứng ở đâu
Dấu hiệu bị tắc vòi trứng
Bị tắc vòi trứng có rụng trứng không

U nang buồng trứng ác tính
Bị u nang buồng trứng có thai được không
U nang buồng trứng có phải mổ không
Viêm vùng chậu
Khám viêm vùng chậu ở đâu
Chu kỳ kinh nguyệt không đều
Cách làm hết đau bụng kinh
Kinh nguyệt ra ít
Cách chữa rong kinh
Khí hư
Cách chữa khí hư ra nhiều
Ra nhiều khí hư màu trắng đục
Khí hư có mùi hôi
Cách chữa khí hư có mùi hôi
Khí hư màu nâu
Cách trị khí hư màu nâu
Ra nhiều khí hư màu vàng
Cách chữa khí hư màu vàng

Ra khí hư màu xanh
Cách chữa khí hư có màu xanh
Bị nổi hạch ở mép vùng kín nữ đau cứng có mủ
Nổi mụn ở vùng kín
Vùng kín bị đau khi quan hệ
Đau rát chảy dịch mùi hôi
Đau rát vùng kín nữ
Địa chỉ phá thai an toàn
Chi phí phá thai
Tư vấn phá thai
Phá thai không đau
Cách phá thai an toàn
Phá thai nhiều lần có nguy hiểm không
Cách phá thai bằng thuốc
Chi phí phá thai bằng thuốc
Mua thuốc phá thai ở đâu
Uống thuốc phá thai an toàn nhất là khi nào
Phá thai bằng thuốc thành công

Phá thai bằng thuốc không thành công
Uống thuốc phá thai bao lâu thì quan hệ được
Phá thai bằng thuốc có nguy hiểm không
Phá thai bằng thuốc có gây ra vô sinh không
Sau khi phá thai bằng thuốc có phải kiêng gì không
Thời gian uống thuốc phá thai viên thứ 2 là khi nào
Uống thuốc phá thai có hại không
Uống thuốc phá thai bao lâu thì ra máu
Phá thai bằng thuốc còn sót dịch
Uống thuốc phá thai có biểu hiện gì
Phá thai bằng thuốc có bị dính tử cung không
Giá hút thai
Sau hút thai bao lâu thì quan hệ được
Sau hút thai bao lâu thì hết ra máu
Sau hút thai bao lâu thì có kinh trở lại
Dấu hiệu hút thai thành công
Sau hút thai nên ăn gì
Nạo phá thai có đau không

Nạo phá thai có ảnh hưởng gì
Thai chết lưu
Thai Ngoài Tử Cung
Thai ngoài tử cung bao lâu thì vỡ
Thai ngoài tử cung có giữ để sinh được không
Có thai mà vẫn có kinh là triệu chứng nguy hiểm
Khám hiếm muộn
Sinh non
Dấu hiệu có thai
Máu báo thai
Nách bị ngứa rát
Viêm nang lông ở nách
Viêm da vùng nách
Mồ Hôi
Da khô, có nếp nhăn
Tại sao thay đổi hoocmon lại gây ra hôi nách
Nổi mụn ở vùng kín là bị bệnh gì
Cách trị mụn nhọt ở nách

Vì sao bị hôi nách
Bệnh hôi nách có thể lây không

