Bolesny
erekcja

wzwód

–

bolesna

Życie
seksualne
każdego
mężczyzny może ulec znaczącemu
pogorszeniu, jeśli pojawi się
u niego dolegliwość znana jako
priapizm, czyli bolesny wzwód
członka.
Oczywiście,
dolegliwość taka może wpłynąć
bezpośrednio na komfort jego życia, prowadząc nie tylko do
przykrych podrażnień prącia, lecz również i do pogorszenia
stosunków z partnerką. To również duże utrudnienie dla
codziennego funkcjonowania, ponieważ wzwód może trwać bardzo
długo i cały czas powodować przykre dolegliwości. Nie ma
jednocześnie związku z odczuwanym podnieceniem seksualnym – a
wręcz sprawia, że staje się ono przykre. Dolegliwość ta jest
dosyć powszechna i może dotyczyć wielu mężczyzn. Ponieważ
rzutuje
na
całe
ich
życie
i
jest
spowodowana
nieprawidłowościami zdrowotnymi (w temacie: bolący wzwód),
należy szybko zgłosić się z nią do lekarza specjalisty. Warto
wiedzieć, że bolesny wzwód prącia może wynikać między innymi z
zarażenia się chorobami wenerycznymi! Co warto wiedzieć na ten
temat?

Gdy erekcja boli

Bolesny wzwód jest dolegliwością wstydliwą, ale należy szybko

się przemóc i zgłosić do specjalisty – może bowiem mieć wiele
przykrych konsekwencji. Jeśli nie zostanie w porę zażegnana,
może doprowadzić między innymi do trwałego uszkodzenia tkanki.
W konsekwencji może to wszystko prowadzić do niepłodności,
trudności z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji w późniejszym
czasie i obumarcia tkanek.
Specjaliści dzielą podobną dolegliwość na 2 różne grupy, ze
względu na to czym może być ona spowodowana:
wysokim przepływem krwi (przekrwienny),
o niskim przepływie (niedokrwienny).Bolesny wzwód –
diagnoza
Szybkie zgłoszenie się do lekarza sprawia, że leczenie zostaje
podjęte w odpowiednio wczesnym momencie. Dzięki temu szanse na
prędkie wyzdrowienie są bardzo duże. Wszystko jednak zależy od
tego, czym dokładnie spowodowana jest bolesna erekcja. Powodów
może być wiele, a jednym z nich może być ukryta choroba
weneryczna.
Żeby ocenić podłoże dolegliwości oraz pomóc w zażegnaniu
problemu, konieczne jest przeprowadzenie stosownych badań.
Lekarz bada członek, podbrzusze oraz odbyt. Od pacjenta
pobierana jest również krew do badań. Pacjent otrzymuje
również stosowne leki (adrenominetyki), które pomagają w
pozbyciu się problemu. Zalegającą krew usuwa się przy pomocy
strzykawki. Czasem potrzebna jest również ingerencja
chirurgiczna. Leczenie polega także na przepłukaniu ciał
jamistych solą fizjologiczną.
Testy PCR a diagnoza

Testy PCR są wygodnym sposobem na przeprowadzenie stosownych
badań we własnym domu. W ten sposób można postawić diagnozę

jeszcze przed konsultacją z lekarzem. Ma to duże znaczenie dla
osób, które są seksualnie aktywne, a jednocześnie wstydzą się
posądzenia o chorobę weneryczną. Testy są na tyle proste, że
każdy z łatwością je wykona. Z drugiej strony są jednak
wyjątkowo czułe i wykryją chorobę na podstawie już jednego
patogenu. Dlatego można im wierzyć.
Już jeden nieodpowiedzialny stosunek może skutkować
zarażeniem. Niewiedza może zaś sprawić, że zarazimy kolejne
osoby. Dlatego osoby aktywne seksualnie, którym choć raz
zdarzył się stosunek bez prezerwatywy, albo też, które choć
raz spały z kimś ledwo poznanym, powinny przeprowadzić badania
w kierunku obecności drobnoustrojów przenoszonych drogą
płciową. Tym bardziej, gdy pojawiają się u nich takie
niepokojące objawy jak bolesny wzwód.

