
PHÒNG KHÁM YẾU SINH LÝ NAM GIỚI Ở
QUẬN 5 UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG
Nam giới thường luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân trong các “cuộc yêu” với
bạn tình nhưng một vài quý ông lại mắc phải căn bệnh “oái oăm” là yếu sinh lý nam
giới. Theo khảo sát liên quan trên các diễn đàn y tế thì ở khu vực quận 5 TPHCM có
rất nhiều nam giới gặp phải tình trạng này, tuy nhiên vì tâm lý xấu hổ ngại đi khám ở
các bệnh viện lớn, đông đúc nên vẫn chần chừ và muốn tìm những cơ sở phòng
khám đảm bảo riêng tư hơn. Vậy đâu là phòng khám yếu sinh lý nam giới ở quận 5 uy
tín và chất lượng, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin ở bài viết dưới đây.
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Dấu hiệu nhận biết yếu sinh lý nam giới là gì?
Yếu sinh lý nam giới chính là tình trạng rối loạn chức năng sinh lý và tình dục ở nam
giới khiến cho cánh mày râu có tình trạng suy giảm ham muốn tình dục, gây nhiều
ảnh hưởng không hay đến đời sống và tình cảm vợ chồng.

Người bị yếu sinh lý có thể nhận biết thông qua một số dấu hiệu đặc trưng như sau:

Rối loạn cương dương: Đây là tình trạng “cậu nhỏ” không đủ khả năng cương
cứng lên được để đi vào âm đạo nữ giới hoặc dương vật không thể cương lên theo ý
muốn của nam giới. Lúc này dương vật nhanh chóng trở về trạng thái bình thường
khi vừa chỉ quan hệ trong thời gian ngắn trước khi xuất tinh, không thể đạt được
khoái cảm mong muốn.

Rối loạn xuất tinh: Bao gồm những tình trạng như xuất tinh sớm, xuất tinh chậm,
không thể xuất tinh hoặc xuất tinh ngược dòng,...làm cho chất lượng đời sống quan
hệ có nguy cơ giảm sút.

Đau dương vật khi quan hệ: Đây là một trong những dấu hiệu điển hình khi nam
giới mắc phải bệnh yếu sinh lý. Nam giới cảm thấy đau khi dương vật cương lên, đau
khi xuất tinh hay khi quan hệ tình dục, đồng thời còn có triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt
kèm theo.
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Dấu hiệu nhận biết khi bị yếu sinh lý ở nam giới

Suy giảm ham muốn tình dục: Người bị yếu sinh lý sẽ dần mất đi khoái cảm tình
dục, không còn hứng thú hay thậm chí không muốn quan hệ với bạn tình nữa. Số lần
quan hệ vì vậy cũng giảm đi, mất đi sự nhiệt tình khi quan hệ và nếu có quan hệ chỉ
cố gắng thực hiện như nghĩa vụ của vợ chồng bình thường.

Không đạt được khoái cảm sau quan hệ: Khác với những nam giới bình thường,
người yếu sinh lý sau khi xuất tinh sẽ không đạt được các khoái cảm và thường cảm
thấy không thể thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Một vài triệu chứng khác kèm theo như: Dái tai có nếp nhăn, tóc rụng nhiều, vòng
eo lớn, ngủ ngáy, khứu giác kém, giọng trầm, vòng eo lớn,...đa phần các dấu hiệu này
thường không biểu hiện rõ ràng vì người bình thường cũng có khả năng mắc phải.

Nam giới khi phát hiện bản thân có các dấu hiệu bệnh yếu sinh lý thì cần nhanh
chóng đến các cơ sở chuyên khoa hay phòng khám uy tín để bác sĩ kiểm tra tình
trạng và hướng dẫn biện pháp điều trị thích hợp.
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Phòng khám yếu sinh lý nam giới ở quận 5 uy tín và
chất lượng

Ở khu vực quận 5 có rất nhiều phòng khám nam khoa uy tín có thể khám chữa vấn đề
yếu sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên do quận 5 là khu vực tập trung dân cư đông đúc
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nên số lượng người có nhu cầu thăm khám các vấn đề bệnh lý cũng rất nhiều nên
các cơ sở tại đây không thể đáp ứng hết được, thường xuyên xảy ra tình trạng quá
tải, chăm sóc không chuyên nghiệp và không đầy đủ hệ thống hiện đại điều trị
chuyên sâu. Chính vì điều đó nên nhiều nam giới cảm thấy chán nản và có xu hướng
di chuyển đến các cơ sở lân cận để tìm kiếm địa chỉ phòng khám yếu sinh lý nam giới
uy tín và chất lượng hơn cũng như dịch vụ chăm sóc tốt hơn.

Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường
6, quận 3, TPHCM là một trong những nơi thăm khám và điều trị hiệu quả các vấn đề
nam khoa ở nam giới, kể cả bệnh yếu sinh lý. Phòng khám nhận được những đánh
giá tích cực từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành từ khi đi vào hoạt động cho đến
nay cũng như nhận được sự tín nhiệm từ nhiều người dân tại khu vực và các quận
huyện lân cận, bao gồm quận 5.
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Sở dĩ phòng khám nổi tiếng và được nhiều người biết đến và tin tưởng lựa chọn bởi
hội tụ nhiều yếu tố vượt trội sau đây:

Đội ngũ chuyên gia tay nghề cao

Phòng khám quy tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu nhiều năm kinh
nghiệm, có tay nghề điều trị cao, từng công tác và thực hiện vô số ca điều trị thành
công yếu sinh lý cho bệnh nhân, giúp nam giới cải thiện sức khỏe và quay trở lại đời
sống tình dục an toàn.

Đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn sâu, kiến thức vững vàng, nhiệt
tình, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân giải đáp các thắc mắc một cách nhanh
chóng và chính xác nhất.

Cơ sở hạ tầng máy móc hiện đại

Cơ sở hạ tầng phòng khám được xây dựng khang trang hiện đại, đầy đủ tiện nghi,
máy móc được nhập khẩu từ những nước có nền y tế phát triển trên thế giới phục vụ
tối đa cho công tác chẩn đoán và chữa trị cho người bệnh.

Phòng khám được thiết kế theo mô hình một bệnh viện quốc tế thu nhỏ với đầy đủ
các phòng khám bệnh, phòng tiểu phẫu, phòng hồi sức,...được trang bị máy móc hiện
đại và vô trùng cẩn thận trước khi đưa vào chữa trị cho người bệnh, tránh gây ra tình
trạng lây nhiễm chéo.
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Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là cơ sở điều trị yếu sinh lý hiệu quả được nhiều
nam giới quận 5 tin tưởng

Phương pháp điều trị yếu sinh lý tiên tiến

► Điều trị bằng thuốc: Áp dụng với tình trạng nam giới bị yếu sinh lý do thiếu
hụt hormone hoặc do những bệnh lý khác gây ra nhưng ở giai đoạn nhẹ.

► Chặn dây thần kinh lưng dương vật: Phương pháp này được áp dụng điều trị
cho tình trạng yếu sinh lý đi kèm với xuất tinh sớm hoặc rối loạn cương dương.
Tiểu phẫu này giúp làm giảm độ nhạy cảm ở quy đầu dương vật, giúp cải thiện
hiệu quả yếu sinh lý nam giới. Ưu điểm khi áp dụng điều trị bằng phương pháp
này là cải thiện hiệu quả nhanh chóng và duy trì lâu dài, thời gian tiến hành
phẫu thuật ngắn, sức khỏe bệnh nhân mau chóng hồi phục và hạn chế thấp
nhất nguy cơ bệnh tái phát trở lại. Vết thương điều trị rất nhỏ, ít gây ra đau đớn
và chảy máu, bệnh nhân không cần nằm viện theo dõi, đảm bảo tính thẩm mỹ
cao, an toàn và không ảnh hưởng chức năng ban đầu của dương vật.

Chi phí hợp lý phải chăng

Chi phí thăm khám được niêm yết phải chăng theo đúng quy định của Bộ Y tế và hoàn
toàn công khai minh bạch với người bệnh. Thông tin hồ sơ bệnh án được bảo mật
chặt chẽ và không có tình trạng rò rỉ ra bên ngoài.

Dịch vụ y tế chất lượng cao

Thời gian làm việc của phòng khám linh hoạt từ 08:00 đến 20:00 tất cả các ngày trong
tuần, kể cả dịp Lễ-Tết. Người bệnh vì thế có thể sắp xếp thời gian và công việc ổn
định rồi mới đến tiến hành khám chữa bệnh.



Trên đây là những thông tin chia sẻ đến các quý ông đang gặp phải vấn đề bệnh lý
nan giải về một địa chỉ phòng khám yếu sinh lý nam giới ở quận 5 uy tín và chất
lượng để có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn điều trị tốt nhất cho bản thân.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn thêm hoặc liên hệ đặt lịch khám, xin vui
lòng gọi vào số HOTLINE: 0287.3000.666
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