Болка с име фимоза! - Здравен сайт на д-р Илия Врабчев за общуването, любовта, секса

Болка с име фимоза!

Аз съм тийнейджърка на 17. Имам сериозен приятел от година. Съученици сме. Преди
месец опитахме да правим секс, но кожичката на главичката му е много тясна е заради
това не може да излезе. Споделих с майка ми, и тя каза, че гаджето отдавна е трябвало
да отиде на хирург, както навремето са направили с брат ми. Приятелят ми няма
родители, починали са. А когато му казах да отидем на лекар, той се притесни. Дали не е
закъснял? И това фимоза ли се нарича, както пише в интернет?

Мила.

Здравейте,

Лично аз, шапка ви свалям, затова че на годините ви, Вие сте доста начетена, мъдра и
толерантна и най-вече загрижена не само към вас самата, но и за другите около вас.
Най-вече за любимото ви момче.

Това, защото момичета като вас напоследък, защо си мисля това, са рядкост.

Ако сте чела досега други мои отговори в тази аспект, там аз винаги твърдя следното,
пък и запомнете го и Вие самата, когато се роди момченце родителите, но най-вече
майката да провери две неща. Първо, дали в мъдната му торбичка са двете топчици,
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бъдещите тестиси. Второ, дали кожичката покриваща главичката на малката му чурка
(която пък после ще порасне) свободно се издърпва назад. Това е!

И двете, ако не са наред, имат своите неблагоприятни последици след това, за бъдещия
мъж.

Ала сега ще стане реч за втората. А тя, като проблем я има от като го има човечеството.
Оказва се, че тази крайна кожичка, не върши добра работа. Предназначението и е било
да покрива и защитава лигавицата на главичката на пениса, най-вече от нежелани
наранявания. Но това е било дотогава, докато не сме носили дрехи. После, облечени,
тази нейна задача отпада. И толкоз! Да, ама тя все си стои там. И започва да пречи.
Като как?

Ами всички покривни клетки на кожата ни и на лигавиците ни непрекъснато се сменят.
Старите загиват, на тяхно място идват новите. Тогава е естествено чрез къпане,
преобличане това да е безпроблемно. Но под тази кожичка, ако не се забелва назад и
ако не се тоалира това не става. И от тук проблемът. Натрупват се непотребните вече
загинали клетки. Те се превръщат в една идеална среда за развитие на болестотворни
бактерии. Започва и протича едно хронично възпаление, чийто краен резултат е
СЛЕПВАНЕТО на кожичката с подстоящата лигавица на главичката на пениса. И тази
слепнала кожичка първом не се забелва назад. Второ, пречи да се получи една добра
възбуда. Трето, прави половото сношение невъзможно поради силната болка, която се
изживява тогава от страна на мъжа с такъв проблем.

Има и още, което сега не искам да го спестя. Оказва се, че мъже, които имат такава
кожичка, но не обръщат внимание на хигиената там, половите им партньорки по-често
заболяват от рак на шийката на матката си! Вече казах защо. Тази своебразна „кашичка”,
дето ние лекарите –наричаме „смегма”, която се образува от загиналите покривни
клетки от лигавицата на главичката и стои под тази кожичка е болестотворна, даже и
канцерогенна!

ЕТО ТОВА Е ТО ФИМОЗА! Слепването на тази кожичка с подстоящата покривна
лигавица на главичката, с неблагоприятните си здравни последици след това!
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Затова човечеството ни през своето многовековно развитие е стигнало съвсем
практически до извода, че вече тази кожичка не и е мястото повече там! И съвсем в
реда на нещата се е въвела практиката на отстраняването и. Още в ранните детски
години. Ала за да се запази и съхрани този съвсем здравен акт за поколенията,
единствения начин за това е да се превърне в религиозен обичай. Почти във всички
религии присъства. Нещо като щафета на поколенията. Нарича се обрязване.

Обрязват се юдеите. Обрязват се мюсюлманите. Обрязват се при някои течения в
будизма и индуизма. Обрязването е познато и във все още първобитните племена в
Африка и при индианците по течението на Амазонка. Като виждате, нищо ново под
слънцето.

Даже и ние християните сме имали такъв религиозен обичай, ако не греша, свързан с
кръщението ни, тъй като нашият Господ, Син Божи – Исус, също е бил обрязан. Да, ама
в Средновековието, по времето на Светата Инквизиция на един папа, за съжаление му
е хрумнала следната „гениална” идея. За да могат да се различават правоверните
християни от евреите, да спрат да се обрязват. Иначе казано – забрана.

Та така. Това в историята. А сега за настоящето.

Младо момиче, аз самият, като лекар сексолог не рядко срещам този проблем в кабинета
си при млади мъже, които имат като последица от това състояние, наречено фимоза –
невъзможността да се възбудят и да се любят с момичето, което обичат и което също го
обича. Затова в практиката си винаги свалям панталона на всеки мой пациент. Ще кажа
само за един пример –един вече зрял мъж на 30 години, от 18-та си годишна възраст,
та досега, не е могъл да осъществи полово сношение. Изобщо?!?

Къде ли не бил ходил, при какви ли не светила и модерни клиники. И при мастити
лекари и най-вече при ТВЪРДЕ ИЗВЕСТНИ, ВОДЕЩИ ПСИХОЛОЖКИ! Както се казва,
полза от файда – никаква. Защото не са му сваляли панталона. А, ако са му го сваляли,
то не са проверили, аджеба, тази кожичка какви ги върши!?! Изпратих го при мой колега
уролог, който за има няма няколко дни му реши проблема, измъчвал го вече толкова
години!

3/6

Болка с име фимоза! - Здравен сайт на д-р Илия Врабчев за общуването, любовта, секса

Ето защо още веднъж, ще повторя моята благодарност към Вас и към майка ви. Защото
търсите проблема и го решавате. Вашето момче няма никаква вина. Съдбата го е
лишила от родители, когато се е нуждаел от тях. Страда от фимоза. Но това не е рак.
Не е СПИН. Не е венерическо заболяване. Не е срамно заболяване. Няма защо да се
притеснява.

В медицината на това се гледа вече, като на един козметичен дефект. И толкоз. И
никога не е късно този козметичен дефект да се коригира.

Сега може редакцията да ми се сърди, че правя реклама, но няма как, когато се касае
за щастието на двама млади, които се обичат. А аз считам, че пред любовта трябва ДА
СЕ КОЛЕНИЧИ! Като в Църква!

И така. Коленичейки пред Вашата обич, ви моля за следното. Не чакайте повече, а
вземете за ръка момчето си. Обадете се, от мое име на един млад, но много добър
лекар, който също като мен си обича професията си. Д-р Георгиев – лекар уролог във
ВМА – гр. София. Мисля, че работи и със здравната каса. Позволявам си, без да съм го
питал за това, но това вече си е мой проблем, да посоча телефоните му: 0887211706,
дом. телефон, но само вечер, между 19 и 20 ч. 02/8579103.

Това е.

И както вече повелява нашата традиция, за довиждане сега избрах любовно
стихотворение, написано от ръката, сърцето и душата на едно момиче, Ваша
връстничка. Тя е Марина Велчева -16 години, от град София.

Ето го :
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ПРОСТИ МИ ЛУДОСТТА ЧЕ ТЕ ОБИКНАХ

Прости ми лудостта, че те обикнах…

Прости ми порива позакъснял…

Разглезена ли бях, или пък свикнах

От земната любов да искам дял...?!?

Благословена да е срещата случайна

Една невинна приказна игра…

Очите ми издават мойта тайна…

Наистина ли ти не я разбра…?!?
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Така да е…Постъпките ми непростими

Приемай ги като шега…

Не искам нищо …само позволи ми

Да те обичам, както досега.

Е, мило момиче и Вие мои читатели, сега разбрахте ли ЗАЩО ПРЕД ВСЯКА ЛЮБОВ
ТРЯБВА ДА СЕ КОЛЕНИЧИ, КАКТО ВЪВ ХРАМ? ЗАЩОТО ТЯ Е ЛУДОСТ, НО
БОЖЕСТВЕНА!

Както винаги – Ваш,

д-р Илия Врабчев, лекар – сексолог.
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