xuất tinh sớm là 1 biến đổi phóng tinh thường mắc phải ở nam khiến cho sức khỏe tình dục suy giảm, ảnh
hưởng rất lớn tới đời sống vợ chồng. Rất nhiều bạn nam đặt ra băn khoăn chứng xuất tinh sớm thì có nguy
hại không, căn nguyên là như thế nào, giải quyết ra sao? Hãy nghiên cứu bài viết bài viết này, Medici giúp
bạn tháo gỡ các băn khoăn, băn khoăn bấy lâu nay.

một. Bị xuất tinh sớm là gì?
bệnh xuất tinh sớm đối với tên gọi khác tảo bài tiết là tình trạng bắn tinh trong 1 khoảng thời gian ngắn lúc
mới bắt đầu "làm chuyện ấy" hay kích ứng từ từ dương vật. Thường thì, bệnh xuất tinh sớm tiếp diễn trong
thời điểm từ một đến 3 phút khi "cậu nhỏ" đút vào "cô bé".
phần lớn, bạn nam gặp phải giai đoạn xuất tình sớm thường buồn rầu, thiếu tự tin, thiếu hụt ham muốn
tình dục cần tác động rất lớn đến đời sống sinh hoạt vợ chồng. Do đó, lúc phái mạnh càng stress, căng
thẳng thì hiện tượng bị xuất tinh sớm xảy ra liên tục.

2. Tác nhân bệnh xuất tinh sớm
bị xuất tinh sớm do rất nhiều nhân tố gây khiến đàn ông buồn rầu, chi phối trực tuyến đến đời sống vợ
chồng.

2.1. Yếu tố tâm lý
với những người liên tiếp bị căng thẳng tâm sinh lý, hay cáu gắt, mệt mỏi trong công việc làm cho người
mắc trì trệ. Đồng thời, tâm lý sợ "yêu", không tự tin trước người yêu của mình sẽ gây ra xuất tinh sớm. Một
số nhân tố tâm sinh lý tác động mạnh mẽ vào quá trình phóng tinh.

2.2. Lối sống thủ dâm
thủ dâm liên tục là một lối sinh hoạt của không ít nam giới làm cho xuất tinh sớm. Lúc thủ dâm quá độ, bạn
vô tình kích thích "cậu nhỏ" xuất tinh ở bên ngoài ý định. Đôi khi, rất nhiều bạn nam có tâm sinh lý căng
thành đã thủ dâm để bệnh xuất tinh sớm khiến sự ham muốn nhanh chóng. Đó cũng là 1 nguyên do mọc
bật gây chứng xuất tinh sớm.
cho nên, những anh chàng nào thường xuyên tự sướng cần phải điều bài tiết lại khoảng thời gian, tần suất
để đảm bảo nó không trở thành lối sinh hoạt. Vì vậy, tránh chi phối tới đời sống chăn gối.

2.3. Không nắm vững tư thế khi giao hợp
Trong "làm chuyện ấy", lúc cả hai nam giới không nắm chuẩn xác tư thế lâu ngày dẫn đến rất nhiều tác
động. Một trong số đó chính là bị xuất tinh sớm. Rất nhiều cặp hai vợ chồng mới cưới, hoặc một số đôi
cặp không có không ít thời gian bên nhau bởi đặc điểm công vấn đề có thể "làm chuyện ấy" không đúng
tư thế. Đó chủ yếu là một trong số những cơ hội tiếp diễn hiện tượng xuất tinh sớm.
Không nắm vững tư thế lúc "yêu" gây ra bệnh xuất tinh sớm
Do đó, với một số người bắt mới đầu bước vào giao hợp, nhất thiết nắm vững một số thông tin về tư thế
quan hệ để cả hai đạt ham muốn tốt nhất. Đời sống vợ chồng được tăng cường, tránh tối đa các rủi ro và
bị xuất tinh sớm.

2.4. Chứng dài bao quy đầu hay hẹp

một số nam giới liệu có bao quy đầu dài hay hẹp cực kỳ dễ kích thích một số dây thần kinh tại dương vật
nếu thì có va chạm nhẹ. Chỉ cần cọ xát nhẹ đối với quần áo hay bắt đầu cọ xát vào âm đạo đều có nguy
cơ phóng tinh.
cho nên, lúc bị hẹp hay dài bao quy đầu, phái mạnh có khả năng tự lột bao, cũng có thể đến những trung
tâm y tế để được can thiệp nếu không tự tuột. Việc khiến này giảm thiểu tình hình bị xuất tinh sớm.

2.5. Bởi bệnh
một số bệnh nhiễm trùng như viêm niệu đạo, bệnh viêm tuyến tiền liệt hoặc viêm những phần không giống
của bộ phận sinh sản,… dẫn đến bị xuất tinh sớm. Lúc viêm, một số chất trung gian gây ra viêm nguy hiểm
tới một số đội ngũ thần kinh dương vật Tiếp đó truyền tín hiệu đến trung tâm phản xạ tủy sống gây nên
bệnh xuất tinh sớm.

3. Triệu chứng của bị xuất tinh sớm
chứng xuất tinh sớm thì có các dấu hiệu vô cùng đơn giản để đàn ông hay chính bạn trai của bạn nhận
biết ra. Vì nó là các triệu chứng rất đặc trưng:
•
•
•
•

Chỉ khi mới bắt đầu "làm chuyện ấy" hay dương vật chạm vào âm hộ thì trạng thái bắn tinh tiếp
diễn.
"làm chuyện ấy" tình dục xảy ra tạm thời, thường hay dưới 3 phút từng bắn tinh.
Chỉ cần phải kể tới quan hệ hoặc nghĩ đến các hình ảnh nhạy cảm từng làm cho "cậu bé" kích
ứng cùng với bệnh xuất tinh sớm.
Bắt mới đầu bước vào giao hợp, phái mạnh thường hay hoang mang khiến cho cuộc giao hoan
tiếp diễn không hoàn hảo.

gặp bất kỳ một trong những dấu hiệu trên, các bạn cần nghiên cứu để sớm có cách chống tốt hơn hết.
Nhưng, nếu không tự xử trí được thì bạn hãy xác định bắt gặp các chuyên gia để đưa ra cách hiệu quả
nhất.

4. Chứng xuất tinh sớm liệu có nguy hiểm không?
xuất tinh sớm thì có nguy hiểm gì khiến rất nhiều nam câu hỏi. Bị xuất tinh sớm thì có đe dọa rất lớn đối
với cuộc sống vợ chồng cũng như dẫn tới rất nhiều dấu hiệu tiêu cực không giống.

4.1. Bệnh xuất tinh sớm liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản không?
ngoài câu hỏi bệnh xuất tinh sớm liệu có nguy hiểm lắm không thì việc bị xuất tinh sớm có nguy hiểm tới
vấn đề có con không là thắc mắc hay bắt gặp của nam. Theo các chuyên gia phái mạnh học, vô sinh và
xuất tinh sớm là hai cấp độ hoàn toàn không giống nhau.
việc sinh con căn cứ theo lớn vào chất lượng tinh trùng cũng như khả năng thụ thai của bạn nam chị em
phụ nữ. Nếu tinh binh khỏe mạnh, dương vật chạm đối với âm hộ và bắn tinh thì quá trình có bầu có nguy
cơ xảy ra. Cho nên, việc bệnh xuất tinh sớm các uy tín tinh binh tốt thì không làm chi phối tới khả năng
sinh sản.
tuy nhiên, nếu bắn tinh lâu ngày khiến tinh binh không bài tiết đúng lúc, có nguy cơ không di chuyển đúng
thời điểm vào âm hộ làm cho không dễ thụ tinh. Do đó, nếu nam bị xuất tinh sớm thường xuyên sẽ đe dọa
lớn đến phản xạ phóng tinh làm cho uy tín, số lượng tinh trùng suy giảm, nguy hiểm mang bầu.

4.2. Nguy hiểm mạnh mẽ tới tâm lý phái mạnh
bị xuất tinh sớm ảnh hưởng mạnh mẽ tới tâm lý của không ít nam giới. Lúc xuất tinh sớm làm cho rất nhiều
người thiếu tự tin, không sẵn sàng bước vào quan hệ. Nó không chỉ chi phối trực tuyến đến sức khỏe mà
ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Độ lâu ngày làm cho đầu óc ngày càng stress, mệt mỏi, lo lắng,
luôn tự ti trong đời sống chăn gối.
bệnh xuất tinh sớm tác động mạnh mẽ tâm lý vợ chồng

4.3. Sự liên quan tới rối loạn cương dương
phần lớn các tình huống chứng xuất tinh sớm đều gây rối loạn cương dương. Nếu một số bạn nam không
kịp thời tìm cách chống thì "cậu nhỏ" cương dương quá kịp thời dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến giao
hợp.
xuất hiện bật hơn, khi rối loạn cương cứng, đàn ông giảm sút mạnh cảm hứng lúc không thao túng dương
vật. Không ít trường hợp rối loạn cương lâu ngày dẫn đến bệnh liệt dương. Trạng thái này nguy hiểm trực
tiếp tới chức năng có con cũng như hoạt động tình dục.

4.4. Khả năng mắc rất nhiều bệnh chuyên khoa nam khác
tình trạng bị xuất tinh sớm gây ra không dễ chịu tại chỗ "cậu nhỏ". Xuất tinh sớm tạo một môi trường tốt
để các vi khuẩn tiến triển, ngược dòng đi lên để gây bệnh viêm niệu đạo, bệnh tuyến tiền liệt, bệnh viêm
bàng quang,…
những chia sẻ Vừa rồi giúp những người nào đang bận tâm đến vấn đề chứng xuất tinh sớm thì có nguy
hiểm không biết rõ hơn. Mong rằng, các hiểu biết trên sẽ giúp cho bạn đọc có không ít hiểu biết về bị xuất
tinh sớm để nhận diện cũng như sớm liệu có cách tăng cường tốt. Chúc những bạn mạnh khỏe cũng như
hạnh phúc.
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