
ĐỊA CHỈ KHÁM NAM KHOA TỐT Ở QUẬN 1
Ngày nay, tình trạng các quý ông gặp vấn đề nam khoa ngày càng nhiều khiến nam giới
không chỉ bị ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của bản thân.
Do bệnh nam khoa là những bệnh xảy ra chủ yếu ở cơ quan sinh dục nam giới nên đôi khi
các quý ông lo ngại việc thăm khám tại các bệnh viện lớn sẽ đông đúc, chật chội dễ gặp
người quen nên vẫn do dự, chần chừ không đi khám, khiến tình trạng bệnh kéo dài ngày
càng trở nên nghiêm trọng hơn. Để giúp nam giới yên tâm và thoải mái trong điều trị thăm
khám, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một địa chỉ khám nam khoa tốt ở quận 1 rất uy tín và
chất lượng.
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Khi nào cần phải khám nam khoa?
Bệnh nam khoa là những loại bệnh phổ biến ở nam giới ngày nay do nhiều nguyên nhân
gây ra như áp lực công việc, cuộc sống, quan hệ tình dục không an toàn bừa bãi với nhiều
người. Một số loại bệnh nam khoa điển hình các quý ông thường gặp phải như dài bao quy
đầu, hẹp bao quy đầu, viêm bao quy đầu, viêm niệu đạo, nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh
hoàn, viêm tuyến tiền liệt, bệnh lây qua đường tình dục (sùi mào gà, bệnh lậu, giang mai,
bệnh xã hội,...).

Nam giới cần thực hiện khám nam khoa định kỳ 6 tháng/lần hoặc thăm khám ngay khi phát
hiện những điều bất thường ở cơ quan sinh dục. Bệnh lý nam khoa nếu không được phát
hiện sớm và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe phái mạnh, nam
giới đối mặt với nguy cơ vô sinh và ung thư dương vật.
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Khám nam khoa là việc làm cần thiết cho sức khỏe của các quý ông

Các trường hợp phổ biến nam giới cần đi khám nam khoa ngay khi phát hiện:

Dương vật có biểu hiện ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, nổi mụn, chảy mủ,...

Nam giới có hiện tượng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, không xuất tinh
được.

Đau rát khi quan hệ, đau buốt khi xuất tinh, xuất tinh ra máu.

Dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu, dương vật cong,...

Rối loạn tiểu tiện: tiểu ra máu, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đau, tiểu ra máu, nước tiểu ra
máu, có mùi hôi,...

Tinh trùng bị loãng, bị vón cục, quan hệ đều đặn trên 1 năm nhưng vẫn chưa có
con,...
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Địa chỉ khám nam khoa tốt ở quận 1
Hiện nay, những bệnh viện công trong cả nước luôn có tình trạng quá tải khiến cho nhiều
người bệnh phải chờ đợi được khám bệnh vô cùng mất thời gian và mệt mỏi. Chính vì
nguyên nhân này khiến cho nam giới e ngại trong việc đi thăm khám các vấn đề của bản
thân. Tuy nhiên đến những phòng khám tư nhân thì lại lo ngại về chất lượng điều trị có tốt
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không, có phải phòng khám “chui” lừa tiền không khiến nam giới vừa khổ sở về bệnh lý bản
thân vừa đau đầu tìm kiếm địa chỉ uy tín.

Nói về địa chỉ khám nam khoa tốt ở quận 1 thì không thể bỏ qua Phòng Khám Đa Khoa
Tháng Tám ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3 gần đó. Phòng khám là địa
chỉ khám chữa bệnh nổi tiếng hiện nay được nhiều chuyên gia hàng đầu cùng người dân
quanh khu vực thành phố cũng như các tỉnh lân cận đánh giá cao về chất lượng điều trị
cũng như dịch vụ y tế chuyên nghiệp.

Được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động chính thức và giám sát nghiêm ngặt trong các
hoạt động điều trị thuộc lĩnh vực Nam khoa.

Có đội ngũ y bác sĩ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, từng công tác tại các
bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Các bác sĩ đã thực hiện thành công vô số các ca bệnh
nam khoa, giúp nam giới cải thiện về sức khỏe lẫn đời sống tình dục, tất cả bác sĩ chuyên
gia đều làm việc với phương châm “Đặt sức khỏe của mọi người lên hàng đầu” và sẵn sàng
tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân hết mình khi cần được giải đáp các thắc mắc về bệnh nên được
nhiều bệnh nhân yêu mến và tin tưởng.

Phòng khám được xây dựng theo mô hình như một bệnh viện thu nhỏ nên hệ thống cơ
sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại. Máy móc được nhập khẩu từ những nước có nền y tế
phát triển trên thế giới phục vụ đắc lực trong công tác thăm khám và điều trị cho người bệnh
như khám nội soi, siêu âm, hệ thống xét nghiệm tự động…đưa kết quả chính xác sau 30-45
phút.

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám khám chữa bệnh an toàn - uy tín - hiệu quả

Chi phí khám chữa bệnh vô cùng hợp lý và phải chăng, được niêm yết theo đúng tiêu
chuẩn của Bộ Y tế và được công khai, minh bạch với bệnh nhân. Mọi chi phí phát sinh thêm
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trong quá trình điều trị đều sẽ được thông báo với người bệnh và thân nhân, được sự đồng
ý chấp thuận mới tiến hành điều trị.

Thông tin bệnh án bệnh nhân hoàn toàn bảo mật, chỉ dùng cho mục đích khám chữa
bệnh và không có tình trạng bị lộ ra bên ngoài.

Thời gian làm việc linh hoạt từ 08:00 đến 20:00 tất cả các ngày trong tuần, kể cả Lễ -
Tết, thuận lợi cho người bệnh sắp xếp thời gian và công việc để đến phòng khám.

Hệ thống đặt hẹn online vô cùng tiện lợi, trực tuyến 24/24, hỗ trợ bất cứ ai có nhu cầu tư
vấn và thăm hỏi tình trạng bệnh. Nếu người bệnh đặt hẹn qua tư vấn, sẽ được ưu tiên vào
khám trước mà không cần phải chờ đợi.

Quy trình thăm khám và điều trị bệnh vô cùng chuyên nghiệp, không cần bốc số hay chờ
đợi lâu vì toàn bộ thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng, nhân viên hỗ trợ tận tình.
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Quy trình thăm khám bệnh ở Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám

- Bước 1: Tư vấn miễn phí và đăng ký khám bệnh online qua HOTLINE: 0287.3000.666 hoặc
đến trực tiếp phòng khám.

- Bước 2: Bác sĩ, chuyên gia thăm khám, tiến hành siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết
trước khi bước vào quá trình điều trị.

- Bước 3: Tùy theo cơ địa cũng như mức độ nặng hay nhẹ của bệnh nhân mà bác sĩ đưa ra
phương pháp phù hợp, hỗ trợ điều trị hiệu quả trong thời gian ngắn.

- Bước 4: Sau quá trình điều trị, bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn uống và sinh hoạt
hợp lý để sức khỏe mau chóng hồi phục, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh tái phát trở lại.

Phương pháp điều trị hiệu quả tại Đa Khoa Tháng
Tám

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám đã và đang áp dụng các phương pháp điều trị bệnh nam
khoa vô cùng an toàn và hiệu quả. Kết thúc quá trình kiểm tra, thăm khám các bác sĩ sẽ dựa
vào kết quả thực tế để đưa ra các biện pháp phù hợp với người bệnh như sau:

Điều trị nội khoa: Bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc đặc trị và kháng sinh tương
ứng với mỗi nguyên nhân bệnh, ức chế sự phát triển của virus vi khuẩn, giảm đau, tiêu
viêm,...
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Điều trị bằng vật lý trị liệu-phương pháp CRS: Áp dụng nhiệt năng tăng cường các
chuyển hóa trong cơ thể, kích thích tuần hoàn màu, an toàn không gây nguy hiểm.

Các phương pháp điều trị bệnh nam khoa tiên tiến ở Đa Khoa Tháng Tám

Điều trị bằng phương pháp ngoại khoa tiên tiến: Cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn
tối thiểu Hàn Quốc, phương pháp guylis-vi điều khiển dây thần kinh lưng ở dương vật,...

Điều trị bệnh xã hội: Bằng các phương pháp tiên tiến như DHA điều trị bệnh lậu, sùi mào
gà bằng công nghệ ALA-PDT, liệu pháp miễn dịch gen sinh học INT hỗ trợ điều trị mụn rộp
sinh dục,...

Các phương pháp điều trị tại Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám đều cam kết chữa trị an
toàn, ít gây ra tổn thương, ít đau đớn, hạn chế khả năng tái phát cũng như tiết kiệm chi phí,
thời gian cho người bệnh.

Phòng khám mong muốn không chỉ dừng lại là địa chỉ khám chữa bệnh mà là người bạn
đồng hành cùng sức khỏe của mỗi người mỗi nhà. Thế nên nếu có bất kỳ vấn đề về sức
khỏe, đừng chần chừ hãy liên hệ với chúng tôi qua số HOTLINE: 0287.3000.666 ngay nhé.
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Xem thêm:
Phòng khám nam khoa quận 2 chất lượng và riêng tư
Phòng khám nam khoa quận 3 uy tín chất lượng
Phòng khám nam khoa Quận 4
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Phòng khám nam khoa quận 6 chất lượng cho nam giới
Phòng khám nam khoa quận 7 khám chữa hiệu quả cho các quý ông
Phòng khám nam khoa quận 8 khám chữa uy tín cho nam giới
Phòng khám nam khoa quận 9 an toàn dành cho các quý ông
Khám nam khoa ở đâu tốt tại quận 10?
Top 4 phòng khám nam khoa quận 11 khám chữa hiệu quả cho nam giới
Top 10 nơi khám nam khoa quận 12 uy tín nhất
Khám nam khoa uy tín ở Bình Dương
Phòng khám khám nam khoa Quận Gò Vấp
Phòng khám chuyên về nam khoa ở Hóc Môn
Phòng khám nam khoa quận Bình Thạnh uy tín và chất lượng
Phòng khám nam khoa quận Phú Nhuận tốt nhất hiện nay
Phòng khám nam khoa quận Thủ Đức an toàn và uytín
Phòng khám nam khoa ở Tiền Giang chất lượng và an toàn
Phòng khám nam khoa ở Nhà Bè uy tín và hiệu quả nhất hiện nay
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