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Yếu sinh lý có nguy hiểm không là câu hỏi chung của rất
nhiều người. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, ngày càng
có nhiều nam giới trẻ tuổi mắc phải căn bệnh trên “bảo
dưới không nghe” này. Để biết câu trả lời chính xác về ảnh
hưởng, biến chứng có thể xảy ra khi bị yếu sinh lý, quý ông
đừng bỏ lỡ thông tin sau.

Nam giới yếu sinh lý có nguy hiểm
không? Chuyên gia giải đáp
Yếu sinh lý có nguy hiểm không? Theo Thầy thuốc ưu tú,
Bác sĩ CK II Lê Hữu Tuấn bệnh yếu sinh lý dù không đe dọa đến
tính mạng nhưng để kéo dài sẽ gây ra vô số hệ lụy đến sức
khỏe, tâm lý và hạnh phúc gia đình. Yếu sinh lý ở đàn ông là
tình trạng người bệnh không thể điều khiển cương cứng của
dương vật, ảnh hưởng không ít tới đời sống sinh lý của phái
mạnh. Bệnh yếu sinh lý ở nam giới hoàn toàn có thể chữa khỏi
được, thậm chí với những đối tượng bệnh lý nhẹ có thể tự khỏi
nếu thay đổi lối sống, cách ăn uống.

Yếu sinh lý có nguy hiểm không? – Tùy thuộc vào mức độ và triệu chứng bệnh

Nhưng tác động tiêu cực mà bệnh yếu sinh lý có thể gây ra
cho nam giới phải kể đến như:
• Tác động đến tâm lý người bệnh: Khi bị yếu sinh lý, nam
giới sẽ cảm thấy luôn lo lắng và tự ti do không thể giúp đối
phương được thoả mãn. Tình trạng này kéo dài lâu dần khiến
người bệnh ngại gần gũi, mất dần cảm giác hưng phấn khi
quan hệ tình dục.

• Nguy cơ dẫn tới tan vỡ hạnh phúc gia đình: Các nghiên
cứu cho thấy, tình dục là một trong những yếu tố then chốt
giúp giữ lửa các cuộc tình. Người chồng không thể thoả mãn
nhu cầu về sinh lý của vợ có thể khiến vợ cảm thấy mất niềm
tin vào người chồng, gây ra những khó chịu và cãi vã, tan vỡ
hạnh phúc gia đình hoàn toàn có thể xảy ra.
• Tác động xấu tới sức khỏe người bệnh: Ngoài những vấn
đề liên quan tới chuyện chăn gối, yếu sinh lý ở nam giới còn
có thể gây ra tác động xấu đến sức khỏe. Các hiện tượng
thường thấy có thể kể đến như đỏ lưỡi, đắng miệng, tiểu
đêm, tiểu nhiều lần,…nếu không có biện pháp chữa trị kịp
thời các bệnh lý này rất có thể biến chứng dẫn đến liệt
dương.
• Suy giảm khả năng có con: Như đã nói ở trên, yếu sinh lý ở
nam giới khiến dương vật không thể hoặc khó cương cứng.
Điều đó dẫn tới hiện tượng xuất tinh sớm, tinh trùng chưa
kịp đi vào âm đạo.
Khi tinh trùng không gặp trứng thì sẽ không thể diễn ra quá
trình thụ tinh, việc thụ thai do đó mà cũng trở nên khó khăn
hơn nhiều. Yếu sinh lý hoàn toàn chữa trị được nếu người bệnh
áp dụng phương pháp điều trị phù hợp với thể trạng và
nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay cũng có rất nhiều biện pháp
chữa trị khác nhau nên người bệnh cũng không cần phải quá
lo lắng.
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Trị Gia Làm Quả Biếu Tặng
Đây là một trong những bài thuốc rượu ngâm quy tụ hơn 40 vị dược liệu quý
hiếm giúp nâng cao sức khỏe sinh lý và tăng cường tuổi thọ được nhiều các quý
ông tìm kiếm hiện nay. XEM NGAY
Mở

Giải pháp khắc phục yếu sinh lý ở nam
giới
Tuỳ thuộc vào tình trạng bệnh lý của mỗi người mà sẽ được
bác sĩ tư vấn những phương pháp điều trị khác nhau.

Để đảm bảo việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất, người bệnh cần được sự tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ

Dưới đây là một số cách điều trị khá phổ biến, phù hợp với hầu
hết mọi người:

• Điều trị bằng thuốc: Người bệnh sẽ được sử dụng các loại
thuốc bổ sung nội tiết tố để cân bằng lại hàm lượng nội tiết
tố bị thiếu hụt. Trong quá trình sử dụng, người dùng chú ý
uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, không được lạm
dụng hoặc tự ý uống.
• Liệu pháp tâm lý: Với các trường hợp bị yếu sinh lý do áp
lực công việc, căng thẳng mệt mỏi kéo dài có thể áp dụng
cách làm này để nhẹ nhàng vượt qua giai đoạn khó khăn
trên.
• Phương pháp vật lý trị liệu: Bên cạnh việc áp dụng các cách
thực hiện trên, người bệnh có thể kết hợp tham gia một số
bài tập chuyên dụng, giúp thời gian chữa bệnh được diễn ra
nhanh hơn.
• Can thiệp ngoại khoa: Những trường hợp bệnh ở mức độ
nặng. Tức dương vật đã mất đi khả năng cương cứng người
bệnh thường được bác sĩ phương vấn thực hiện phương
pháp cấy ghép dương vậy. Nhờ đó mà dương vật có thể
cương cứng trở lại.
Bên cạnh việc tìm ra cho mình một phương pháp điều trị phù
hợp thì người bệnh cũng cần chú ý thực hiện các biện pháp
phòng ngừa để tránh tình trạng thái phát bệnh.

Lời khuyên giúp nam giới không bị yếu
sinh lý làm phiền

Dưới đây là một số lời khuyên từ phái chuyên gia dành cho
nam giới nói chung, giúp phái mạnh có thể ngăn chặn, làm
giảm các triệu chứng do yếu sinh lý:
• Một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý, tăng cường bổ
sung các loại thực phẩm tăng cường sinh lý sẽ giúp đấng
mày râu tăng khả năng kích thích ham muốn

Cải thiện chức năng sinh lý bằng cách bổ sung dưỡng chất có lợi là cách làm đơn giản, dễ thực hiện nhất

• Duy trì các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể. Cơ
thể khỏe mạnh sẽ giúp hạn chế được bệnh tật, sức khoẻ sinh
lý nhờ đó mà cũng được cải thiện
• Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá,…
không thường xuyên thức khuya
• Luôn giữ tâm lý thoải mái, dành nhiều thời gian cho các hoạt

động thư giãn, các sở thích riêng của bản thân
• Luôn làm mới chuyện chăn gối để “cuộc vui” để cả hai đều
có những phút giây vui vẻ khi làm “chuyện ấy”
Yếu sinh lý có nguy hiểm không? Chữa trị thế nào? Mọi thắc
mắc đã được giải đáp qua thông tin trên. Hy vọng rằng quý
độc giả nhất là đấng mày râu sẽ chủ động thăm khám, điều trị
từ sớm để tránh hệ lụy xảy ra.
THÔNG TIN HỮU ÍCH:
• Thực tế câu chuyện yếu sinh lý có thể mang thai
không
• Nam giới yếu sinh lý nên và không nên ăn những
thực phẩm nào
• Top những cách chữa yếu sinh lý bằng rễ cau

BÌNH LUẬN (40)
TRẢ LỜI

Đỗ Thịnh Long
Đang khỏe, phang vợ ầm ầm tự dưng mấy nay chán quá, cày bừa không
còn chất lượng như trước đâm ra cũng ngại gần vợ
TRẢ LỜI

Phát Tâm
Bác giống em thế, ngày trước khỏe lắm nhưng chả hiểu sau vài thang
nay tự nhiên sụt giảm hẳn, chả làm ăn được gì, cũng đang phải xem như
thế nào chứ như này thì không biết sao, tình dục kém là tâm lý cứ tự ti
TRẢ LỜI

zorofpt
Hiện nay công nghệ của Mỹ đã cho phép các bố mẹ biết được giới tính
em bé khi thai mới chỉ được 6-7 tuần tuổi. Đó là bộ test thử giới tính của
Mỹ, biết được giới tính khi thai nhi mới chỉ 6,7 tuần tuổi. Bố mẹ nào quan
tâm hoặc có nhu cầu thì alo em theo số điện thoại 0975.039.474 nhé các
bố mẹ. Em sẽ tư vấn cụ thể ah. Cám ơn các mẹ!!!
TRẢ LỜI

zorofpt
Bố Mẹ nào có nhu cầu biết giới tính của em bé sớm khi thai mới chỉ 6, 7
tuần tuổi thì alo em nhé (0975.039.474). Nhà em sinh 3 đứa (2 gái, 1 trai)
đều sử dụng Que thử gi ới tính của Mỹ thấy đều chuẩn cả, sau đó em lấy
về cho anh em, họ hàng, bạn bè thấy xác suất rất tốt, trên 90%, vì thế em
muốn chia sẻ, giới thiệu đến cho mọi người để giúp mọi người giải tỏa
sớm lo lắng ah. Cái này thử bằng nước tiểu, thử dễ như que thử thai,
sáng sớm lấy nước tiểu nhỏ vào nó sẽ đổi màu, Xanh – Con Trai, Hồng –
Con Gái.
TRẢ LỜI

zorofpt
Em có bộ test thử biết giới tính thai nhi sớm, Hàng của Mỹ nhé các mẹ,
chỉ từ 6-7 tuần trở đi là mình có thể biết được bé iu là trai hay gái. Thử
bằng nước tiểu, thử tại nhà. Nh anh chóng, chính xác, hiệu quả. Liên hệ:
0975039474. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm

đình chùa ngày xưa vậy chứ không giống nhà thuốc lắm
TRẢ LỜI

Dương Quang Hùng
Nhà thuốc ở Hà nội, có địa chỉ dưới bài viết đấy bác Biệt thự 16, Ngõ 168
Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy nhé. Nhà thuốc này phục dựng theo thái y
viện triều nguyễn ngày xưa nên kiến trúc cũng khá độc không giống bất
cứ nhà thuốc nào đâu vào đến ngõ cái là nhận ra ngay
TRẢ LỜI

Văn Chiến
Ở đây bác sĩ làm việc tất cả các ngày trog tuần trừ chủ nhật không làm,
anh cứ đến giờ hành chính là được. Tước khi đến nhớ đặt lịch trước để
khỏi chờ lâu
TRẢ LỜI

Tran Tran
thuoc nay bao tuoi thi dung duoc, toi ngoai 60 con co the phuc hoi
khong
TRẢ LỜI

Văn Chiến - WE
Được anh ơi, dùng vô tư, không bổ nọ thì bổ chai. Thuốc này uống vào
làm thận khỏe, nên món xx cũng khỏe mà toàn trạng đều được kéo lên,
tuổi này rồi cũng đỡ đau nhức xương khớp
TRẢ LỜI

Trần Đ Thọ
Chồng em dạo này thờ ơ với em quá, không biết ông ấy bị giảm hoocmon
nam nên lãnh cảm hay do có gì ngoài luồng. Dạo này còn hay bia bọt, thức
khuya nhiều nữa, cứ thấy đau lưng đau gối suốt, đi tiểu thì nhiều. Em nhớ
đợt gần đây nhất vợ chồng gần gũi ông cũng chỉ lên được 5p là ra.
TRẢ LỜI

là xx giảm hăn, không có ham muốn, về nhà cũng chỉ muốn ngủ ngay
thôi. Chiều vợ lắm cũng chỉ được tầm như anh nhà chị
TRẢ LỜI

Nguyễn Phạm
Thế này thì phải tẩm bổ cho ổng nhiều vào, hàu, trai, thịt dê gì là cứ
phải tống cho ăn hết, càng ăn nhiều càng bổ nhiều
TRẢ LỜI

Hoàng Lâm
Em trẻ người non dạ, từng có lịch sử giường chiếu khá dài, đợt trước ham
vui quá nên thi thoảng lại làm viên thuốc cường dương bán trên mạng, khi
thì dùng bao cao su tăng thời gian , không biết có phải vì thế không mà
giờ “con kiu” của em đuối quá các bác ạ. Cố lắm cũng không thể nào lên
được nên không còn làm ăn gì được nữa. Các bác bảo em phải làm sao
TRẢ LỜI

Nguyên Thởi HMU
Chẹp, thế này gay đấy, đi khám chữa gì chưa chú em dùng mấy loại
thuốc cường dương là đứt rồi
TRẢ LỜI

Hoàng Lâm
Em có đi khám ở trung tâm nam học với mấy phòng khám nam khoa tư
nhân, toàn tiến sĩ giáo sư đầu ngành , các bác có kê thuốc về cho em
uống nhưng dùng mấy thuốc ấy em cứ chuếnh choáng sao đó, nên em
dùng được phân nửa rồi bỏ dở, mấy thuốc tây này hình như không hợp
với cơ địa em

khi biết được bài thuốc uy long này thì cuộc đời mới được nở hoa. Dùng
thuốc khoảng đâu 1 tháng thì bắt đầu ngo ngoe được rồi, từ dạo ấy trở
đi chiến tích cũng ngày một tăng, ban đầu 5p xong đến 7p rôi 10. Đến
khi hết liệu trình lẹt đẹt lắm cũng phải được tận 15p. Vợ nhìn bằng con
mắt khác luôn. Đúng là đàn ông, không gì bằng giỏi món ấy chú em ạ.
Thuốc đông y uy long đại bổ này đây https://www.tapchidongy.org
/uy-long-dai-bo-phuong-thuoc-quy.html
TRẢ LỜI

Hoàng Lâm
Thuốc có nhiều bài thuốc thế, anh dùng bài nào để em dùng theo với,
đọc qua tận ba bốn loại cùng 1 lúc thì biết dùng loại nào
TRẢ LỜI

Lê Sưn Tùng
Không chú ơi, thuốc này muốn lấy thì đến bác sĩ khám rồi kê đơn cho,
anh đây dùng cùng lúc 3 loại chứ không phải 1. Uy long đan, uy long
hoàn và bình rượu. Bác sĩ kê cho như nào thì mình dùng như thế
TRẢ LỜI

Hoàng Lâm
Chết dở, thế không đến khám được thì không được mua thuốc à, tôi ở
tận Bắc Ninh
TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

Minh Tâm
À, món này đơn giản, anh muốn bồi bổ thêm thì mua riêng bình rượu uy
long đại bổ về mà dùng. Rượu này ngày nhấp 1-2 chén phê đê mê luôn,
cứ uống lâu dài thì hiệu quả còn tốt nữa
TRẢ LỜI

Trần văn Toán
Đọc thàn phần bình rượu này thấy ổn phết, toàn những thức bổ dương,
nhưng không biết có an toàn không mọi người nhỉ
TRẢ LỜI

Minh Tâm
Khoản này thì yên tâm, 100% dược liệu của nhà thuốc này đều được
kiểm định, đạt tiêu chuẩn GACP của bộ, nguồn gốc rõ ràng nên không
phải lăn tăn. Nghe đâu công thức cũng chế theo rượu dâng vua chúa
Thời Nguyễn
TRẢ LỜI

Bùi Quốc Quân

Tôi đây quanh năm suốt tháng ăn mấy thực phẩm bổ cậu nhỏ mà
thằng nhỏ vẫn vậy, chả thấy nó cải thiện gì, chỉ thấy người béo lên
thôi, chắc tại ăn nhiều đồ bổ quá
TRẢ LỜI

Nguyễn Sơn
Có bài thuốc cứu cánh nào tốt chỉ tôi với, tôi tự ti lắm rồi. mấy tháng nay
không dám động vào người vợ, phần vì không có ham muốn, phần vì sợ
không đáp ứng được vợ nên ngại. Lần nào cố lắm cũng chỉ được 5p, thử
xem phim heo mấy lần mà cũng không lên được, thằng nhỏ không khác gì
đi mượn
TRẢ LỜI

Thanh Lâm _90
Đồng cảm với anh, đang tìm hiểu bài uy ong đại bổ, nghe bảo thần

Đinh Nghệ
Ôi ông ơi, 49 thì có gì mà già, người ta 50-60 còn lên được tận 2 chục
phút nữa là, cứ đặt mục tiêu cao lên. Như anh diễn viên Tùng Dương
này đây, U50 mà vẫn lên được tận 20p đây
https://nhatnamyvien.com/nghe-si-tung-duong-chua-yeu-sinh-lybang-uy-long-dai-bo-18208.html
TRẢ LỜI

Dương Văn Hưng
Nghệ sĩ cũng bị bệnh này cơ à, chắc cũng phải hốt bộ này về dùng xem

Nguồn bài viết: https://www.tapchidongy.org/yeu-sinh-ly-conguy-hiem-khong.html
https://viendalieu.vn/
https://benhvienquandan102.org/
https://www.chuyenkhoataimuihong.com/
Các liên kết hữu ích về NAM KHOA - SỨC KHỎE mà chúng
tôi đã tổng hợp được trên các trang Sở Y tế chính thống:
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