
Bệnh ở nam giới là thăm khám các gì?
Khám nam khoa là khám những gì? Đối với tỷ lệ nam giới mắc phải khám bệnh nam khoa và các
thắc mắc về bộ phận sinh sản đang ngày càng gia tăng như hiện giờ thì việc xét nghiệm bệnh ở nam
giới là điều rất cần phải cho các nam giới có nguy cơ chủ động giữ an toàn sức khỏe của mình.
Song, rất nhiều bệnh nhân băn khoăn không biết khám bệnh nam khoa là xét nghiệm những gì, giá
bao tiền và khám ở đâu tốt. Vậy cần phải, trong bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ thông tin trả lời
vấn đề này, hi vọng sẽ hữu ích với những phái mạnh.

Bệnh đàn ông là khám những gì?
Cho dù, căn bệnh bệnh đàn ông đang vô cùng hay gặp tại đàn ông tuy vậy không phải nam giới nào
cũng hiểu rõ về bệnh này và biết được tầm khoảng quan trọng của việc kiểm tra sinh dục nam. Bởi
vậy, trước khi giải đáp vấn đề bệnh nam khoa là xét nghiệm các gì chúng tôi xin khái quát về bệnh
nam khoa.

Bệnh bệnh ở nam giới là gì? Vì sao đàn ông cần thiết xét nghiệm sinh dục
nam?

Theo những chuyên gia nam học thì bệnh bệnh nam khoa là tên gọi chung của các bệnh có mối quan
hệ đến hệ thống sinh sản của đàn ông. Bao gồm: bao quy đầu dài, bao quy đầu bị hẹp, bệnh về tinh
hoàn, bệnh về bọng đái, lỗ niệu đạo, tiền liệt tuyến, bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương
dương,…

Các bệnh lý này tuy không nguy hại tới tính mệnh tuy nhiên lại gây ra không ít ảnh hưởng đến sinh
hoạt đời thường, chuyện phòng the và khả năng sinh sản của phái mạnh. Có khi còn là chúng có thể
biến chứng thành ung thư. Để làm giảm các gây ra đáng tiếc có khả năng diễn ra ngay khi phát hiện
chính mình có các dấu hiệu bất thường như sưng đau vùng kín, bao quy đầu và dương vật mọc nổi
mụn nhọt bất thường, lỗ sáo tiết rất nhiều lần dịch, tinh hoàn đau nhức, sưng to, tiểu buốt, tiểu nhiều
lần, tiểu đau,… những đàn ông cần thiết mau chóng tới những bệnh viện chuyên khoa để thăm khám
và trị càng kịp thời càng tốt.



Khám sản phụ khoa nam là thăm khám những gì?
Với khúc mắc bệnh chuyên khoa nam là khám các gì, các chuyên gia cho biết: bệnh nam khoa gồm
có những bước như sau:

Khám và xét nghiệm tổng quát: trước hết các bác sĩ sẽ khám tổng quát toàn thân từ chiều cao, cân
trầm trọng, tim mạch, âm hộ,… Bên cạnh ra, trong giai đoạn xét nghiệm, bác sĩ sẽ hỏi một số vấn đề
cần để có khả năng có cảm giác đàn ông có dấu hiệu gì lạ tại vùng sinh dục không. Thăm khám vùng
bụng để thăm dò u bướu hoặc có xảy ra tình trạng thoát vị bẹn không.

Thăm khám bộ phận sinh dục: kiểm tra bộ phận sinh dục có thương tổn bên Bên cạnh, bên trong
hoặc có dấu hiệu của bệnh da liễu không. Thăm khám tinh hoàn để xem có khối u không thường
những dấu hiệu teo nhỏ, nổi hột,…

Làm xét nghiệm: xét nghiệm máu, nước giải, dịch niệu đạo nếu nhận ra ra các bất luôn trong thời kỳ
thăm khám tổng quan, kham vùng kín hay xét nghiệm theo mong muốn của người. Việc thăm khám
sẽ giúp nam giới nắm rõ hơn về tình trạng tính mạng của mình và nhận biết bệnh nếu không may tiếp
diễn.

Bệnh nam khoa cần chuẩn bị các gì?
Việc chuẩn bị chu đáo trước khi đi bệnh nam khoa sẽ cho các phái mạnh thuận lợi hơn khi thăm
khám và làm giảm tình trạng phải tái kiểm tra nhiều lần. Theo bác sĩ Trương Phú Hải – Chuyên khoa
Nam học & Ngoại đào thải niệu trung tâm y tế Đa Khoa Quốc Tế Cộng Đồng thì trước khi khám bệnh
nam khoa nên chuẩn gặp phải tốt các tác nhân sau:

● Duy trì tâm lý thoải mái: căn bệnh bệnh ở nam giới là bệnh âm đạo, tương đối nhạy cảm cần
nhiều lần đấng mày râu tỏ ra né không nên vướng mắc này. Khi kiểm tra, đàn ông hay không
chia sẻ hết các triệu chứng bệnh gây trở ngại liệu trình thăm khám, nhận biết bệnh của bác
sĩ. Để có cách chữa bệnh chính xác, tác dụng tốt, nam giới cần thật thoải mái chia sẻ thẳng
thắn đối với bác sĩ về mức độ bản thân đang gặp phải.

● Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan: Nếu bạn có các giấy tờ mối liên quan tới tính mạng
nên mang theo người bệnh để chuyên gia theo dõi khi khám bệnh và đừng quên thông báo
dạng kháng sinh bản thân đang dùng.

● Lưu ý khi đi xét nghiệm căn bệnh về bao quy đầu: cần rửa ráy sạch sẽ âm đạo trước khi đi
kiểm tra để làm giảm hiểm họa gặp phải viêm khi kiểm tra. Không nên rửa ráy bằng những
chất tẩy rửa, dung dịch làm sạch do có nguy cơ tác động tới kiểm tra và kết quả nhận ra.

● Chú ý khi đi thăm khám các bênh về viêm nhiễm nam khoa: với các căn bệnh nhiễm trùng,
bạn không được lau chùi bộ phận sinh dục quá mạnh bởi có khả năng làm cho các vết nhọt
gặp phải loét. Cần phải giữ nguyên để có kết quả chính xác nhất. Riêng với trường hợp bạn
nghi ngờ bị viêm nhiễm đường tiết niệu thì cần nhịn tiểu tầm khoảng 8 tiếng trước đó để có
kết quả kiểm tra lợi ích tốt.

● Chú ý khi đi thăm khám căn bệnh lý thay đổi cương dương: Kiên tự sướng từ 5 – 1 tuần
trước khi khám. Tình huống kiểm tra vô sinh thì cần phải đi kiểm tra cả hai về ông xã đẻ tìm
ra nguyên do vì đâu.

● Chú ý khi đi thăm khám các bệnh lây lan qua đường tình dục: Nếu bạn nghi ngờ chính mình
mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nên dẫn bạn tình tới thăm khám cùng.

Ngoài ra, khi đi khám bạn nên mặc quần áo thật thoải mái, rộng rãi để cho cho việc thăm khám được
thuận tiện nhất.



Khám nam khoa giá bao rất nhiều lần tiền?
Khi chữa trị xét nghiệm thì không thể chỉ ra một mức phí bệnh nam khoa cụ thể cho những phái
mạnh. Bởi mỗi người sẽ thăm khám các hạng mục không giống nhau, làm các thăm khám khác nhau
cũng như có nhu cầu kiểm tra chữa không giống nhau. Bên cạnh đó, nam khoa giá bao nhiều tiền
còn phụ thuộc vào nhiều lần yếu tố khác như địa chỉ y tế mà bạn lựa chọn, tay nghề bác sĩ và những
bệnh lý mắc bệnh.

Vậy cần thiết, nếu muốn biết chuẩn xác giá tiền khám nam khoa, các phái mạnh có khả năng liên hệ
tới tổng đài của phòng khám mà chính mình chọn lựa để dược những bác sĩ trả lời và tư vấn cụ thể.

Quy trình bệnh đàn ông là thăm khám những gì?
Nghiên cứu về quy trình nam khoa là điều hết sức cần thiết để bạn có khả năng hiểu được tuần tự
những việc chính mình sẽ thực hiện. Ở cơ sở y tế Đa khoa quốc tế nhân ái, những chuyên gia tuân
thủ phác đồ khám nam khoa bằng các bước đặc trưng như sau:

Bước 1: Hỏi căn bệnh và kiểm tra tổng quan

Những chuyên gia sẽ hỏi thăm một giải pháp chi đào thải và cụ thể về các câu hỏi như: tình trạng tính
mệnh hiện giờ, những bệnh lý đã từng mắc, những bất hay bệnh nhân gặp phải, quan hệ vợ chồng
hiện nay.

Đối với các trường hợp phái mạnh đã từng nhiễm phải, chuyên gia cũng cần thiết biết lịch sử sử
dụng thuốc, đã dùng bao lâu Sau đó, kháng sinh gì, có mắc phải các kích ứng luôn không... Để bác sĩ
hiểu được.

Bước 2: Tiến hành kiểm tra cô bé

Đây cũng được phản hồi là một trong các bước quan trọng của thời kỳ khám nam khoa. Những
chuyên gia sẽ thực hiện xét nghiệm bộ phận sinh dục nhằm phát hiện xem có bất kỳ tổn thương,
viêm nhiễm loét hay bắt gặp các u bướu nào không?

Dưới đó, những chuyên gia sẽ thực hiện kiểm tra mức độ tinh hoàn, xem có điều gì bất hay thường
không, Điều này hoàn toàn có thể tác động không nhỏ đến xác suất sinh sản của nam giới.

Bước 3: Chỉ dẫn những thăm khám cần thiết

Việc tuân thủ thăm khám sẽ giúp bạn có khả năng chỉ ra được những con số chuẩn xác, từ đó phản
hồi được xác suất sinh sản của nam giới. Một vài kiểm tra được những chuyên gia chỉ dẫn thông
thường như: xét nghiệm nước tiểu, thăm khám tinh dịch đồ, dịch niệu đạo. Trong trường hợp nam
giới bắt gặp những khối u tại cơ quan sinh dục thì cần thiết tuân thủ xét nghiệm tế bào nhằm xác định
khối u đó là lành đặc điểm hay ác đặc tính.

Cùng với đó, việc kiểm tra khám nam khoa còn cho đối tượng có khả năng nhận ra được có phải phái
mạnh đang mắc các căn bệnh lý nguy hiểm hay gặp như: viêm nhiễm da bao quy đầu, viêm nhiễm
quy đầu, viêm nhiễm tiền liệt tuyến, giang mai, bệnh sùi mào gà, HIV…

Bước 4: Nhận kết quả và chỉ dẫn quy trình chữa cụ thể



Sau khi có kết quả thăm khám, người bệnh được lắng nghe những lời giải của chuyên gia về tình
trạng sức khỏe và từ đó sử dụng phác đồ trị bệnh một phương pháp cụ thể. Việc điều trị bằng biện
pháp nào cũng sẽ được các bác sĩ chỉ định cụ thể và giải đáp giúp người bệnh hiểu rõ nhất.
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