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Khi nằm cạnh vợ, tôi vẫn thấy có cảm xúc tình dục, rất muốn “gặp gỡ” nhưng không hiểu sao tôi
không thể làm được. Không biết tôi bị bệnh gì, phải làm như thế nào, bác sĩ ơi cứu tôi... Đó là
câu hỏi của bạn Th - 40 tuổi gửi về mục Sắc màu giới tính.

            

Ảnh minh họa.   
      Bạn hãy tin chắc rằng không chỉ có riêng bạn mà rất nhiều nam giới đang bị căn bệnh này
dày vò và hành hạ. Bệnh có nhiều tên gọi như bất lực, không còn ham muốn tình dục, liệt
dương, thiểu năng sinh dục nam... và rối loạn cương là cụm từ chung cho các bệnh trên. Nó
được biểu hiện khi bạn không có ham muốn, cậu nhỏ không đủ độ, chưa đủ độ cương cứng
hoặc nếu có thì "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền". Trên thực tế, rối loạn cương là bệnh lý xã hội,
không gây chết người nhưng làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống tình dục cũng như cuộc sống vợ
chồng, là nguy cơ dẫn tới sự tan vỡ gia đình. Bản thân người bệnh luôn cảm thấy bức xúc, xấu
hổ và có lỗi với đối tác. Dần dà, gây ảnh hưởng tới lối sống, tư tưởng, nảy sinh sự chán nản cho
bản thân và cho cả bạn tình. Rối loạn cương chỉ diễn ra nhất thời, trong một giai đoạn nhất
định nào đó thì tự bản thân sẽ điều chỉnh được, nhưng nếu kéo dài thì sẽ thành bệnh lý. Có rất
nhiều nguyên nhân gây nên căn bệnh này và nếu tìm đúng nguyên nhân thì kết quả điều trị sẽ
tốt. Nguyên nhân về thể chất bao gồm rất nhiều yếu tố như: rối loạn nội tiết, thương tổn thần
kinh do nhiễm độc (rượu, thuốc lá, ma tuý, hóa chất và thuốc), do bệnh lý nội hoặc ngoại khoa;
rối loạn vận mạch và các biến dạng tại bộ phận sinh dục... Nguyên nhân về tâm lý như không
hòa hợp tình dục, đối tác không tạo được hứng thú, bị stress về công việc... Để tìm ra căn
nguyên, chữa trị bệnh rối loạn cương, phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người bệnh và đối tác -
vợ. Lúc này, bạn cần bình tĩnh xem xét, loại bỏ những căng thẳng, những lo toan vụn vặn trong
công việc, trong đời sống hằng ngày. Nếu đã bị thất bại 1 lần, đừng nản chí, hãy tìm hiểu
nguyên nhân và tìm cách khắc phục lần sau sẽ chiến thắng. Rối loạn cương dương không chỉ
là vấn đề của riêng người chồng mà người vợ có thể cũng đóng góp một phần không nhỏ tạo
nên nỗi bất hạnh này. Vì thế, bạn hãy thông báo đầy đủ các thông tin về bệnh tình của mình để
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cả hai cùng tìm ra giải pháp tốt. Hãy đến bác sĩ chuyên khoa nam học tâm lý để khám, tư vấn
toàn diện càng sớm càng tốt.  

Bs. Nguyễn Thanh Sơn
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