
PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN 2 CHẤT
LƯỢNG VÀ RIÊNG TƯ
Các quý ông ngày nay đã bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, nhất là
khi bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều bệnh lý nam khoa thường hay xuất hiện khiến cho
nam giới vô cùng sợ hãi và khó chịu. Vì bệnh nam khoa là những căn bệnh đa phần xuất
hiện ở cơ quan sinh dục nên nhiều nam giới thường có tâm lý e ngại và không muốn đến
các nơi đông người như bệnh viện mà lựa chọn những nơi đảm bảo riêng tư như phòng
khám. Vậy đâu là phòng khám nam khoa quận 2 chất lượng và riêng tư, chúng ta cùng tìm
hiểu thông tin ở bài viết dưới đây.
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Tìm hiểu một số bệnh lý nam khoa ở nam giới
Do tâm lý chủ quan nên nam giới thường không quan tâm đến việc chăm sóc và kiểm tra
sức khỏe nam khoa thường xuyên. Chính vì vậy khi phát hiện bản thân mắc bệnh thì bệnh
đã tiến triển nặng và gây ra nhiều phiền phức cho người bệnh. Theo các chuyên gia nam
giới nên thực hiện thăm khám nam khoa định kỳ thường xuyên 6 tháng/ lần để có thể theo
dõi tình trạng sức khỏe và phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn nếu đang mắc phải.

Một số hạng mục kiểm tra sức khỏe nam khoa ở nam giới bao gồm:

Bệnh bao quy đầu: Viêm bao quy đầu, dài/hẹp bao quy đầu,....đây là các bệnh lý xảy ra
ở đầu dương vật, ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của nam giới.

Rối loạn xuất tinh: Xuất tinh sớm, xuất tinh ngược dòng, xuất tinh ra máu,...đây là những
bệnh lý mà đa số nam giới thường hay gặp phải ít nhất là 1 lần trong đời. Các bệnh lý này
làm ảnh hưởng đến đời sống quan hệ tình dục và sinh sản nam giới.

Yếu sinh lý: Rối loạn cương dương, liệt dương,...làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
“vui” làm nhanh chóng kết thúc và dễ làm phát sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng.

Bệnh lý tinh hoàn: Xoắn tinh hoàn, viêm tinh hoàn, tràn dịch mào tinh hoàn, viêm túi tinh,
giãn tĩnh mạch tinh,...đều là những bệnh lý gây sưng, đau ở tinh hoàn. Nếu các bệnh này
không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể phải tiến hành cắt bỏ tinh hoàn.

Bệnh tiết niệu: Viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm đường sinh dục,...các bệnh lý này
không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn dẫn đến nguy cơ vô
sinh cao.
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Một số bệnh lý nam khoa ở nam giới hay mắc phải hiện nay

Bệnh tuyến tiền liệt: Viêm tuyến tiền liệt, sỏi tuyến tiền liệt,...làm ảnh hưởng đến hệ bài
tiết, chất lượng tinh trùng và khả năng sinh lý của nam giới.

Chỉnh hình dương vật: Gắn bi dương vật, kéo dài dương vật,...để giúp làm tăng kích
thước, chiều dài của dương vật, tạo khoái cảm và tự tin cho nam giới khi quan hệ.

Rối loạn tiểu tiện: Tiểu nhiều, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu,...đều là tình trạng hay gặp ở
nam giới khiến tần suất đi tiểu nhiều lần trong ngày, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt cũng
như cuộc sống hàng ngày.

Bệnh hậu môn-trực tràng: Các bệnh lý trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, rò hậu môn, nứt kẽ
hậu môn, áp xe hậu môn,...gây ảnh hưởng không tốt đến hệ bài tiết, làm viêm nhiễm sang
cơ quan sinh dục và dẫn đến nguy cơ vô sinh-hiếm muộn cao.

Bệnh xã hội: Sùi mào gà, lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục,...là những bệnh lý có tốc độ
lây lan rất nhanh chóng, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ bị
ung thư.

Kiểm tra sức khỏe sinh sản: Đây là bước kiểm tra cần thiết mà nam giới cần nên thực
hiện nhằm xác định xem sức khỏe sinh sản hay nguy cơ vô sinh-hiếm muộn thông qua
những xét nghiệm như xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm nội tiết tố, di truyền, siêu âm,...
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Nhu cầu tìm kiếm phòng khám nam khoa quận 2
chất lượng và riêng tư

Ở quận 2 có rất nhiều phòng khám nam khoa có thể hỗ trợ kiểm tra và điều trị các vấn đề
bệnh lý mà nhiều quý ông đang gặp phải. Tuy nhiên đa phần các cơ sở này thường có quy
mô nhỏ, không điều trị đa dạng nhiều bệnh lý, không quy tụ nhiều bác sĩ chuyên khoa và
không có đầy đủ các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại. Hơn nữa, có rất nhiều cơ sở
phòng khám “chui” không được cấp phép chính thức vẫn ngang nhiên hoạt động, bác sĩ tay
nghề kém, thiết bị y tế cũ không được vô trùng cẩn thận nhưng vẫn tiếp nhận bệnh nhân
mỗi ngày và chủ yếu vẽ bệnh lừa tiền, điều trị không hiệu quả dẫn đến nhiều biến chứng
nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.

Chính vì những nguyên nhân trên khiến cho nam giới cảm thấy rất hoang mang và sợ hãi,
không biết đâu mới là cơ sở đáng tin cậy có thể lựa chọn. Do đó ngày càng nhiều người dân
tại khu vực có mong muốn tìm phòng khám nam khoa quận 2 chất lượng và riêng tư sẽ có
xu hướng cân nhắc và di chuyển sang những quận huyện lân cận để tìm cho mình cơ sở
phù hợp và đảm bảo uy tín.
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Địa chỉ phòng khám nam khoa chất lượng và riêng
tư TPHCM ở đâu?

Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6,
quận 3, TPHCM là một trong những địa điểm thăm khám và điều trị đa dạng các bệnh nam
khoa ở nam giới. Từ khi thành lập cho đến nay, phòng khám nhận được rất nhiều đánh giá
tích cực từ các chuyên gia cùng ngành cũng như ưu tiên lựa chọn từ nhiều người dân khu
vực TPHCM và các tỉnh thành lân cận, trong số đó nổi bật đông đúc là người dân ở khu vực
quận 2.

Đến với phòng khám, nam giới sẽ được thăm khám và kiểm tra sức khỏe cẩn thận, tỉ mỉ và
dựa vào kết quả kiểm tra mà chỉ định phương pháp điều trị thích hợp:

Phương pháp dùng thuốc: Bác sĩ sẽ dựa trên mức độ bệnh lý, loại bệnh đang mắc phải,
các triệu chứng lâm sàng và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để kê toa thuốc phù hợp.
Tất cả những loại thuốc đặc trị đều được cung cấp tại nhà thuốc nội khu đạt chuẩn GPP của
phòng khám và đảm bảo chất lượng cũng như rút ngắn được thời gian điều trị.

Kỹ thuật Mex cắt bao quy đầu: Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và vô cùng hiện đại theo
công nghệ của Mỹ. Bệnh nhân sau khi cắt bao quy đầu sẽ có tốc độ hồi phục nhanh chóng.
dương vật có tính thẩm mỹ cao và cải thiện khả năng sinh lý được đáng kể.
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Kỹ thuật chặn dây thần kinh dương vật: Kỹ thuật này giúp cải thiện được tình trạng xuất
tinh sớm và rối loạn cương dương bằng cách chặn các dây thần kinh nhạy cảm và giúp kéo
dài thời gian xuất tinh.

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám điều trị các bệnh nam khoa bằng nhiều phương pháp tiên
tiến và đa dạng

Gắn bi dương vật: Kỹ thuật này áp dụng cho các quý ông có nhu cầu cải thiện kích
thước dương vật được thực hiện bằng cách thêm vào dây thần kinh dương vật các viên bi
nhỏ.

PPH và HCPT: Đây là các công nghệ tiên tiến áp dùng chữa trị đối với các bệnh Hậu
môn-Trực tràng, có tác dụng làm giảm đau, ít chảy máu, vết sẹo nhỏ, tái tạo lại vùng hậu
môn, đảm bảo chức năng sinh lý bình thường.

DHA: Đây là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh lậu, viêm đường tiết niệu, rối loạn tiểu tiện
cực hiệu quả.

Vật lý trị liệu: Các biện pháp này nhằm giúp phục hồi khả năng cương dương bình
thường ở nam giới.

Bên cạnh những phương pháp điều trị hiện đại thì Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám còn
nổi tiếng là cơ sở hội tụ nhiều yếu tố vượt trội so với các cơ sở cùng ngành như sau:

Là cơ sở y tế chính quy được cấp phép chính thức của Sở Y tế trong thăm khám và
điều trị các bệnh nam khoa ở nam giới.

Đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành, có tay nghề cao và nhiều năm kinh
nghiệm trong nghề.



Hệ thống trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại được nhập khẩu từ những nước có nền y
tế phát triển trên thế giới, được kiểm duyệt và vô trùng sạch sẽ đảm bảo an toàn và phục vụ
hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh.

Chi phí hợp lý và phải chăng, được niêm yết theo từng hạng mục đúng theo quy định
của Bộ Y tế và hoàn toàn công khai minh bạch với người bệnh. Thông tin hồ sơ bệnh án
cũng được bảo mật tuyệt đối an toàn.

Thời gian làm việc linh hoạt từ 08:00 đến 20:00 tất cả các ngày trong tuần, kể cả dịp
Lễ-Tết.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về địa chỉ phòng khám nam khoa quận 2 chất lượng và
riêng tư để mọi người có thể tham khảo, đặc biệt là những quý ông đang có nhu cầu khám
và điều trị các bệnh nam khoa của bản thân.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ qua số HOTLINE: 0287.3000.666 để được
tư vấn miễn phí.
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