Chồng Xuất Tinh Sớm Vợ Nên Làm Gì
Để Giúp Cải Thiện Bệnh?
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Việc duy trì chuyện “giường chiếu” giúp giữ lửa hôn nhân,
tuy nhiên với những anh chồng xuất tinh sớm thì điều đó
lại là một áp lực không nhỏ. Để khắc phục tình trạng này
người vợ nên làm gì? Theo dõi bài viết dưới đây để tìm lời
giải cho vấn đề này nhé.

Chồng xuất tinh sớm nguyên nhân do
đâu?
Rất nhiều nam giới cảm thấy mất tự tin khi bị xuất tinh sớm,
chính vì vậy mà đa phần họ lựa chọn việc dấu bệnh, khiến tình
trạng này trở nên nghiêm trọng và khó điều trị hơn. Vậy
khi chồng xuất tinh sớm người vợ nên làm gì? Các chuyên ra
cho rằng, việc đầu tiên phải làm đó là tìm hiểu nguyên nhân
dẫn đến tình trạng bệnh này. Theo đó chứng xuất tinh sớm ở
nam giới thường xảy ra bởi những nguyên nhân cơ bản sau:

Những tác nhân khiến tình trạng xuất tinh sớm xảy ra

• Xuất tinh sớm do tuổi tác
• Nồng độ hormone bị thay đổi
• Nam giới bị căng thẳng, lo âu kéo dài
• Lạm dụng chất kích thích khiến nam giới dễ bị xuất tinh sớm
• Quan hệ tình dục quá nhiều
Ngoài những yếu tố trên thì một số nam giới mắc bệnh về
đường tiết niệu cũng thường bị rối loạn xuất tinh. Chính vì vậy
người vợ cần tìm hiểu nguyên nhân, từ đó thông cảm và thấu
hiểu cho chồng.

Dấu hiệu nhận biết chồng bị xuất tinh
sớm
Những cặp đôi lo lắng rằng người chồng bị xuất tinh
sớm hay không có thể dựa trên các dấu hiệu nhận biết dưới

đây để kiểm tra:
AdChoice

• Suy giảm ham muốn: Người chồng có các dấu hiệu như
không hứng thú với chuyện ân ái, hay cáu gắt, thờ ơ với vợ.
• Xuất tinh không theo mong muốn: Các ông chồng không
thể làm chủ việc xuất tinh khi quan hệ, không thỏa mãn sau
khi xuất tinh.
• Chưa “lên đỉnh” đã xuất tinh: Chồng xuất tinh sớm khi
chưa kịp “lên đỉnh” hoặc vừa mới chạm vào âm vật đã xuất.
Khiến cuộc yêu bị hạ nhiệt gây ra cảm giác chán nản.
• Thời gian quan hệ ngắn: Nam giới không thể duy trì trạng
thái cương cứng lâu, thời gian quan hệ chỉ dưới 10 phút.

Người vợ nên làm gì khi chồng xuất tinh sớm?

Ngoài những dấu hiệu cơ bản trên thì một số biểu hiện về sinh
lý nam như mất ngủ, mệt mỏi cũng là dấu hiệu biểu hiện của
nam giới bị mắc chứng xuất tinh sớm.

Chồng xuất tinh sớm vợ phải làm sao
lấy lại “lửa yêu”
Để lấy lại “lửa yêu” mà không gây áp lực cho người chồng, việc
đầu tiên là chị em phụ nữ phải thông cảm, và thấu hiểu cho
chồng. Không thể hiện thái độ mỉa mai, ghét bỏ khi biết tình
trạng sinh lý của chồng. Đồng thời khéo léo hỏi han và tâm sự
với những anh chồng bị xuất tinh sớm.

1. Thông cảm và chia sẻ cùng chồng
Tác động tích cực tới tâm lý cũng góp phần giúp phái mạnh
thoải mái và tự tin hơn khi mắc phải chứng xuất tinh sớm.
Chính vì vậy người vợ nên chủ động quan tâm, lắng nghe và
trò chuyện với chồng về vấn đề này. Không nên tạo áp lực hay
có thái độ ghét bỏ khi biết chồng bị xuất tinh sớm.

Vợ nên thông cảm khi biết chồng bị xuất tinh sớm

Chia sẻ áp lực đối với bạn đời của mình không chỉ giúp anh ấy
có chuyển biến tích cực hơn mà còn giúp các cặp đôi thấu hiểu
nhau, tình cảm thêm khăng khít.

2. Cùng chồng tìm kiếm bác sĩ để điều trị
Khi nhận thấy chồng có dấu hiệu xuất tinh sớm, người vợ nên
khuyên nhủ chồng đi khám để điều trị sớm. Việc tìm hiểu và
chữa trị chứng bệnh này sẽ hạn chế được các nguy cơ mắc
phải các căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng tới chức năng sinh
sản của nam giới. Một số chị em phụ nữ lo lắng rằng “chồng
xuất tinh sớm có mang thai được không?” thì câu trả lời của
bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh – Nguyên trưởng khoa nội Bệnh
viện Y học cổ truyền Trung Ương giải đáp rằng: “Quá trình thụ

thai không bị ảnh hưởng khi chồng xuất tinh sớm. Khả năng
mang thai sẽ ảnh hưởng bởi chất lượng tinh trùng, số lượng
tinh trùng cũng như chất lượng trứng của phụ nữ. Nam giới bị
xuất tinh nhanh hoàn toàn có thể có con, tuy nhiên nếu không
điều trị chứng bệnh này sớm, người chồng sẽ mắc thêm một
số chứng bệnh nam khoa khác ảnh hưởng tới khả năng sinh
sản.”

Ủng hộ chồng tìm kiếm địa chỉ khám chữa uy tín

Việc chủ động tìm kiếm bác sĩ để điều trị sẽ làm tăng tỷ lệ khỏi
bệnh, khắc phục các triệu chứng của bệnh yếu sinh lý, giúp các
cặp đôi loại bỏ nỗi lo về các chứng bệnh “khó nói” trên.

3. Bồi bổ cho chồng bằng thực phẩm dinh dưỡng
Chứng xuất tinh nhanh hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc

ăn những thực phẩm giúp cải thiện sinh lý. Những nhóm thực
phẩm giúp cải thiện sinh lý phái mạnh gồm:
• Hải sản: Chứa nhiều hàm lượng protein, các khoáng chất
như magie, kali, canxi… giúp cơ thể dễ hấp thu, đồng thời
sản sinh ra nhiều nội tiết tố hơn khiến đàn ông ham muốn
quan hệ hơn.
• Các loại thực vật có tính nóng: Ớt, hành tây, lá hẹ… là
nhóm thực vật kích thích hormone, giúp kéo dài thời gian
cương dương, hỗ trợ chống xuất tinh sớm khi lâm trận,
khắc phục chứng yếu sinh lý hiệu quả.
• Nhóm ngũ cốc và các loại hạt: Ngoài việc cung cấp năng
lượng và chữa bệnh, nhóm thực phẩm này giúp nam giới
không bị béo phì, giảm cholesterol trong máu – một nguyên
nhân yếu sinh lý nam phổ biến.

Thực phẩm hỗ trợ chồng xuất tinh sớm

Nhóm thực phẩm trên chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị sinh lý
nam, hiệu quả nhất với những bệnh nhân ở giai đoạn khởi
phát, không thể thay thế thuốc chữa bệnh.

5. Bài tập cho chồng xuất tinh sớm
Những bài tập không chỉ giúp nam giới tăng thời gian quan
hệ, chữa được các triệu chứng như xuất tinh sớm, rối loạn
cương dương mà còn rèn luyện sự bền bỉ, tính dẻo dai của cơ
thể. Một số bài tập mà cánh mày râu có thể thực hiện tại nhà
như:
• Bài tập kegel: Bài tập này được phát minh từ năm 1948 với
việc tập trung vào phần cơ xương mu. Nam giới có thể kiểm
soát phần cơ này, khắc phục tình trạng “trên bảo dưới không
nghe”, ngoài ra còn giúp tăng sức mạnh cho cơ hông, khiến
việc quan hệ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
• Squat: Động tác squat nhằm tập trung sức mạnh cho phần
thân dưới, đặc biệt là cơ hông. Chỉ mất 15 phút mỗi ngày,
luyện tập squat với tạ sẽ giúp nam giới cải thiện tình trạng
yếu sinh lý của mình.
• Động tác yoga “rắn hổ mang“: Mục đích của các bài tập
yoga chính là điều chỉnh nhịp thở, tăng tính dẻo dai và độ
bền bỉ cho cơ thể. Khi nam giới thực hiện động tác “rắn hổ
mang” giúp khắc phục bệnh yếu sinh lý, cải thiện chứng rối
loạn xuất tinh, đồng thời giúp thư giãn đầu óc, giải tỏa áp

lực.

Điều trị xuất tinh sớm hiệu quả từ các bài tập

Các bài tập khi thực hiện đều cần có sự kiên trì, vừa chữa xuất
tinh sớm lại giúp cơ thể thêm khoẻ mạnh.

6. Điều chỉnh tần suất quan hệ
Việc quan hệ quá nhiều cũng là nguyên nhân khiến người
chồng xuất tinh sớm. Chính vì vậy các cặp đôi cần hạn chế
quan hệ trong thời gian điều trị. Điều chỉnh tần suất ân ái từ 1
– 2 lần/ tuần để ổn định ham muốn cũng như giảm bớt áp lực
tâm lý của phải mạnh. Ngoài ra các cặp đôi có thể cùng nhau
làm mới “cuộc yêu” bằng một số tư thế quan hệ khác giúp kích
thích ham muốn đồng thời khiến cả hai thoải mái hơn khi làm
tình. Trên đây là những điều mà vợ nên làm khi chồng bị xuất
tinh sớm. Chứng bệnh này hoàn toàn có thể điều trị chỉ cần các

cặp đôi chủ động chia sẻ và áp dụng các phương pháp điều trị
phù hợp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn không còn phải
“đau đầu” bởi chứng bệnh này nữa.
THÔNG TIN HỮU ÍCH:
• Nam giới xuất tinh sớm có tốt không?
• Thuốc Đông Y chữa xuất tinh sớm hiệu quả cao
• Nam giới xuất tinh sớm thì tinh trùng có yếu
không?

BÌNH LUẬN (82)
TRẢ LỜI

chuongnv
test
TRẢ LỜI

zorofpt
Bộ Test thử giới tính thai nhi sớm (6 tuần tuổi, chính xác 99%,hàng xách tay
từ Mỹ)
Test thử giới tính thai nhi, khi thai mới được 6 tuần tuổi, độ chính xác 99%.
Thử bằng nước tiểu, sau 5 giây có kết quả. Hàng xách tay từ Mỹ. Hàng mới
100%. Giá cả thoả thuận.
Liên hệ: 0975.039.474
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Quang Tâm
Mình đã thử bổ thận tráng dương Eva’s Dream bên nhà thuốc SUMO, thấy
rất ok. Bạn có thể thử xem
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họ và tên
bị liệt dương dương vật khônglên được không thấy có ham muốn tình dục
như trước vợ kích thích nửa tiếng không xong.tôi đang rất chán đời có phải
của tôi hỏng rồi không
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Nguyễn Huyên
Xin chào cả nhà. E năm nay 27t. Đã có vợ và 2 con, tuy vậy nhưng e vẫn còn
thói quen thủ dâm 1 tuần 1 lần, quan hệ vợ chồng vẫn bình thường 1 tuần
2 – 3 lần. Mỗi lần đc 15 phút. Dạo gần đây e có biểu hiện của rối loạn
cương dương, ham muốn tự nhiên k còn như trc nữa. Có khi cả tuần hơn k
thấy ham muốn. Mỗi lần gần vợ theo cách tự nhiên thì k thể cương cứng tự
nhiên như trc đc trừ khi vợ quan hệ bằng miệng cho thì mất 4-5 phút mới
cương cứng được và quan hệ bình thường, có lúc e thử xem phim sex thì
cũng có cương cứng bt. E hoang mang lắm. Mong mọi người cho em lời
khuyên e cảm ơn

xuyên xem sex và thủ dâm, giờ thấy tự ti xấu hổ quá. ai đó làm ơn giúp em
với. em sợ uống thuốc ảnh hưởng đến sk, em còn trẻ chưa quan hệ nhiều,
mới biết qh khoảng chục lần thôi mà lần nào cũng thế dương vật khó lên
kích thích mãi mới lên lại cảm giác k đủ độ cứng…mong mọi người giúp đỡ
em
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nguyễn đình chúc
bạn đầu tiên tập thể dụng thể thao! và thay đổi cách ăn uống không sử
dụng chât kích thích ! khoảng 3-4 tháng xem có cải thiện được không
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Hiếu
tôi cũng bi như vâyk
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Đời Zai phong trần
Đi khám đi. Vào bệnh viện. Ngoại bắc thì Việt Đức. SG thì bình dân.
Chuyên khoa Nam. Chữa mà k hiệu quả thì sang đông y chữa, đông y
thì phải chữa lâu dài, độ vài 3 tháng thì mới có kết quả
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Thanh Dia Hoang Quyen
Khuyen tran thanh bac chua theo dong y thoi , tay y chi duoc 1 thoi gian
.ong nao ham dung nhieu con tien mat liet chym
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Nguyễn Đông
uống uy long đại bổ chữa yếu sinh lý chuẩn men
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thành dio
thế nên đ dám uống mấy thứ thuốc đấy bác ạ. đang tìm hướng giải
quyết. an toàn bác có cách bảo em nhé k biết thằng uy long đại bổ

Được của nó đấy a ơi e dùng điều trị rồi bản thân cảm nhận hiệu quả
tốt nên mạnh dạn góp ý cho a e nào mà súng ống đang gặp vấn đề thì
nên dùng. thuốc này thời gian đầu dùng sẽ chưa thấy hiệu quả ngay
được, nó không giống mấy cái thuốc như viagra hay rocket 1 tiếng…
mà tác dụng của nó chậm hồi e dùng là thấy người ngợm khỏe lên
trước rồi sau mới thấy sinh lý lên dần dần. Mới đầu dương vật còn yếu,
lên nhanh nhưng thời gian cứng chỉ vài phút là xuống nhưng sang
tháng thứ 2 cũng phải 5 phút đấy e dùng thêm tháng nữa (tổng là 3
tháng) cũng nhấp nhổm ra vào 10-15 phút mà cứ mỗi 1 night e phải
quần con vợ e đôi nháy mới đã mà nó cũng thích ấy mà vấn đề quan
trọng là k hề bị phụ thuộc vào thuốc e hơn năm nay có phải uống cái
gì nữa đâu nhưng phong độ vẫn ngon lành cành đào tự tin phục vụ vợ
mọi lúc mà e rất khoái uống cái loại thuôc ngâm rượu của nó ngày làm
2 chén con thôi nhưng mà uống vào người nó rực lên nóng bừng nghĩ
đến làm tình với vợ là thằng bé ngóc đầu lên ngay , cảm giác nó lên
hết cỡ làm cho kích thước tăng lên, vợ cầm vào cũng thấy sướng vì rất
chắc và khỏe giờ sáng ngủ dậy nó chào cờ đều như vắt chanh. Còn nói
về thời gian trước thì e có tới khám và điều trị tại khoa nam học trong
viện bạch mai dùng thuốc của bệnh viện cũng 2 hay 3 tháng. Khi uống
thuốc thì thấy sinh lý cũng mạnh thằng bé cương cứng tốt và thời gian
quan hệ được lâu cũng phải dược đến 10p nhưng ngưng thuốc 1 thời
gian ngắn sau là nó trở lại như cũ. Sau e có dùng thuốc tăng sinh lý với
thỉnh thoảng xịt ngăn xuất tinh sớm một thời gian nhưng thấy trong
diễn đàn ae kêu có tác dụng phụ gây mát cảm giác với liệt dương nên
e hoảng quá e bỏ đéo dám dùng nữa. Sau đấy nữa e có mua thuốc bổ
thân với 1 số thực phẩm chức năng uống để tăng sinh lý nhưng hiệu
quả k có nhiều. Khi e đến chỗ phòng khám nhất nam thì bác sĩ có kê
cho 4 thuốc uống kết hợp chữa cả rối loạn cương dương và xuất tinh
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keru
thẩm nhiều trong quá khứ ảnh hưởng tới ham muốn đấy bn, bị giảm
ham muốn do thẩm nhiều nhé.
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Pé Hạt Tiêu
Việc mà các anh thủ dâm nó k xấu, nhưng cái gì nhiều cung k hề tốt
chút nào, thủ dâm nhiều dân đến quan hệ mất kiểm xoát,lâu ngày dân
đến tình trạng kém cương(rối loạn cương dương) dần vê sau tinh
trùng yếu loãng, hại thận, đau lưng.
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Quốc Koi
Trên trang web minhg thấy nhiều người đặt câu hỏi tư vấn lắm anh em
vào mà xem thắc mắc gì đặt câu hỏi luôn http://nhatnamyvien.com
/chuyen-gia-nhat-nam-y-vien-chia-se-cach-dieu-tri-liet-duonghieu-qua-khong-tai-phat-587.html
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Thuận
Tôi cho cậu số của bác sĩ cậu chủ động liên hệ nhé 0925421102
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Mình có xem qua thuốc uy long đại bổ thấy nói thuốc k có tác dụng phụ
mà hiệu quả cũng ok nhưng sẽ phải uống tháng vài tháng, có ai đã dùng
qua tư vấn mình với ạ.
TRẢ LỜI

Đặng Văn CHính
Mọi người cho e hỏi là xuất tinh mà bị mất cảm giác sướng giờ dùng uy
long đại bổ có lấy lại như ban đầu kg ạ
TRẢ LỜI

trung trịnh
Chắc xuất nhiều quá nên khi xuất ra bị ít nên k sướng phải k b ?
TRẢ LỜI

Đặng Văn CHính
ko phải ban ơi ra nhiều mà nhưng khi xuất ra kiểu ko có cảm giác như
xưa
TRẢ LỜI

Hoàng Hữu

qh vk ck thời gian bao nhiêu cho thỏa mãn với chị em mình chỉ tối đa
khoảng 3 phút hôm rồi vợ nhăn mặt kêu chán tự dưng làm mình nghĩ có
khi nào mình bị xts không ace
TRẢ LỜI

Hồ Đại
Thì là xuất tinh sớm rồi chứ có lẽ nào gì nữa bác ơi. Tuổi như vợ chồng
chú là hồi xuân nên các chị cũng sung sức lắm, cũng nên hiểu cho vợ
mình vì ai cũng có nhu cầu mà. Nếu muốn đáp ứng chị nhà bác nên mua
uy long đại bổ mà uông đi, đảm bảo chỉ một bộ thuốc này là phục vụ chị
nhà tới bến
TRẢ LỜI

Liêm Chính
Do anh bị xuất tính sớm nên làm tình chỉ được 3 phút đấy chứ u38 thời

Ai dùng rồi cho em xin giá cả để em chuẩn bị tinh thần cái
TRẢ LỜI

Châu Trần
Chế độ cương cứng thì mình rất ok mà vẫn mau ra là sao vậy mọi người?
Chỉ tầm 2p thôi còn chậm nhịp thì có thể được 5p. Dúng mấy thuốc kìm
hãm xuất tinh nhưng lệ thuộc vào nó lắm mình không chủ động được với
cả nghe nói dùng mấy loại đó nhiều mất cảm giác nên cũng hơi kinh. Thấy
bảo thằng uy long đại bổ này này dùng là ngon mà k có tác dụng phụ, k
biết độ chính xác đến đâu anh e nào dùng rồi cho cái review nhé. many

Lê Nhân
alo vào số này để đặt mua 024 8585 1102 hoặc là đến tận nơi để đặt
mua nhé, nhà thuốc có địa chỉ ở Hà Nội nhé
TRẢ LỜI
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https://tapchidongy.org/
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https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/9-thuoc-tang-cuong-sinh-ly-namtot-nhat-hien-nay
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http://www.queson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
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