
Phòng khám đa khoa Nam Việt uy 
tín hiệu quả 

Việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng 
do đó việc tìm kiếm được một địa chỉ thăm khám tốt 
luôn là ưu tiên tốt nhất của không ít người mắc bệnh. 
Tuy vậy, vì sự vô cùng tải ở một số bệnh viện công 
lập nên hầu hết họ thường tìm kiếm các phòng khám 
tư. Ở TP.HCM, phòng khám đa khoa Nam Việt là địa 
chỉ khám được không ít người tuyển lựa, cùng tìm 
hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây. 

Đa khoa Nam Việt thăm khám gì? 

Phòng khám đa khoa Nam Việt là cơ sở y tế đáng tin 
cậy thăm khám cũng như điều trị trong nhiều năm kịp 
thời. phòng khám đa khoa nam việt tô hiến 
thành khám một số hạng mục sức khỏe bao gồm: 

 Khám bệnh nội khoa 

 Thăm khám sản – phụ khoa: chuyên trị các bệnh 
viêm nhiễm phụ khoa, bệnh kinh nguyệt, chỉnh 
hình phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình,... 

 Thăm khám nam khoa: điều trị một số bệnh viêm 
nam khoa, bệnh rối loạn chức năng sinh lý... 

 Khám vùng hậu môn - trực tràng: khám chữa các 
bệnh liên quan đến tại vùng hậu môn như trĩ, 
apxe ở vùng hậu môn, rò tại vùng hậu môn... 

 Khám xã hội: chuyên điều trị một số bệnh x.hội 
thường thấy như bệnh lậu, bệnh sùi mào gà, 
mụn rộp sinh dục. 
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Dựa trên từng tình trạng của người bị bệnh mà 
những bác sĩ sẽ có liệu trình trị cũng như chăm sóc 
không giống nhau. Cho nên khi bạn phát hiện những 
triệu chứng khác thường của cơ thể, bạn nên liên hệ 
p.khám để được giải đáp cũng như điều trị liền. 

Bạn có thể muốn biết: 

Top 10 Phòng khám nam khoa Quận 9 uy tín 
nhất https://timduongdi.com/tin-suc-khoe/top-10-
phong-kham-nam-khoa-quan-9-uy-tin-nhat 

Phòng khám Nam Việt 202 Tô Hiến Thành có 
hiệu quả nhất không? 
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Với không ít năm hoạt động trong lĩnh vực khám 
bệnh, phòng khám đa khoa Nam Việt đã đạt được 
những thành tựu với các ưu điểm vượt trội sau: 

- Đội ngũ y tế giỏi nhiều kinh nghiệm khám trong 
những lĩnh vực chuyên môn. 

- Cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng luôn đảm bảo an 
toàn cho người bệnh tới khám. 

- Chú trọng đầu tư đầy đủ thiết bị y tế tối tân, các 
phương pháp chữa được cập nhật từ nước ngoài. 

- Tổng đài tư vấn miễn phí tại nhà hỗ trợ bệnh nhân 
từ xa từ đặt lịch hẹn cho đến khám và điều trị. 

- Người bệnh không phải chờ đợi lâu, lại còn được 
đặt lịch hẹn trước giúp tránh lãng phí thời gian khám 
bệnh. 

- Giờ làm việc tiện lợi, thêm vào đó còn làm việc 
ngoài giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối giúp 
bệnh nhân xếp đặt thời gian dễ dàng. 

Bài viết trên đây là một số thông tin về phòng khám 
đa khoa nam việt có chất lượng không, hy vọng sẽ 
hỗ trợ bạn tìm được thông tin bổ ích. Để biết thêm cụ 
thể hay muốn tư vấn thêm vui lòng gọi vào số hotline 
hay link trò chuyện trực tuyến bên dưới. 

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE 

(Được sở y tế cấp phép hoạt động) 
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Hotline tư vấn miễn phí: 02862857515 

Tư vấn online bấm >> TƯ VẤN MIỄN PHÍ << 
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