
PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN 3 UY TÍN
CHẤT LƯỢNG
Ngày nay tình trạng nam giới mắc phải các bệnh lý nam khoa càng lúc càng nhiều, tuy nhiên
nhiều người thường có tâm lý chủ quan vào sức khỏe và không thực hiện thăm khám nam
khoa thường xuyên. Chính vì vậy mỗi khi có các dấu hiệu bất thường xảy ra ở bộ phận sinh
dục thì lúc này các quý ông mới bắt đầu lo lắng và sợ hãi, không biết bản thân đã gặp phải
tình trạng gì. Nhiều nam giới vì tâm lý e ngại nên không muốn đến kiểm tra tại những cơ sở
bệnh viện mà muốn chọn nơi riêng tư như các phòng khám, vậy đâu là phòng khám nam
khoa quận 3 chất lượng uy tín?. Chúng ta cùng kiểm tra thông tin ở bài viết dưới đây.
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Tìm hiểu một số bệnh lý nam khoa thường gặp
Mặc dù bệnh nam khoa ở nam giới không còn quá xa lạ với nhiều người nhưng cũng còn rất
nhiều quý ông vẫn chưa cập nhật và có kiến thức cụ thể về những bệnh lý này. Dưới đây là
một số bệnh lý nam khoa phổ biến thường gặp ở nam giới như sau:

Bệnh lý về bao quy đầu
Đây là một trong những căn bệnh khá phổ biến và gây khó khăn trong việc vệ sinh vùng kín
và ảnh hưởng đến khả năng sinh lý nam giới, điển hình là tình trạng dài-hẹp bao quy đầu.
Bệnh lý này nếu không được chữa kịp thời có thể dẫn đến tình trạng viêm nhiễm cũng như
nhiều bệnh lý khác gây ra phiền toái và khó chịu rất lớn cho cánh mày râu.

Yếu sinh lý (rối loạn cương dương)
Yếu sinh lý là một căn bệnh mà không một nam giới nào mong muốn gặp phải khiến các
quý ông luôn trong trạng thái đau đầu và lo lắng. Người bị yếu sinh lý sẽ có hiện tượng
không thể duy trì được sự cương cứng của dương vật đủ để hoạt động tình dục bình
thường.
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Nam giới cần thực hiện khám nam khoa định kỳ để có thể sớm phát hiện và điều trị các
bệnh nam khoa nguy hiểm

Rối loạn xuất tinh
Tình trạng này nam giới có thể bị xuất tinh sớm, xuất tinh muộn hoặc không thể xuất tinh
được khi giao hợp. Người mắc phải rối loạn xuất tinh sẽ không thể nào kiểm soát được việc
xuất tinh theo đúng ý muốn của bản thân.

Ngoài ra một số bệnh lý nguy hiểm khác mà nam giới cũng cần phải chú ý như là liệt
dương, rối loạn tinh hoàn, viêm đường tiết niệu, bệnh về tuyến tiền liệt,...

Nam giới khi phát hiện bản thân mắc phải những dấu hiệu điển hình của các bệnh lý
nam khoa thì cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế hay phòng khám chuyên môn để được
các bác sĩ thăm khám, kiểm tra xác định chính xác loại bệnh và chỉ định phương pháp điều
trị phù hợp với từng bệnh lý.
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Phòng khám nam khoa quận 3 chất lượng uy tín
Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6,
quận 4, TPHCM là một trong những địa chỉ thăm khám và điều trị vô cùng hiệu quả về các
vấn đề bệnh lý nam khoa ở nam giới. Phòng khám từ khi đi vào hoạt động đến nay đã và
đang không ngừng nỗ lực từng ngày để mang lại giá trị tốt nhất trong công tác khám chữa
và dịch vụ chất lượng cho bệnh nhân, cũng chính vì điều đó mà phòng khám nhận được
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những đánh giá vô cùng cao của các chuyên gia cùng ngành và sự tín nhiệm ưu tiên lựa
chọn của nhiều người dân trong khu vực và cả những tỉnh thành lân cận.
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Sở dĩ phòng khám trở nên nổi tiếng và dần khẳng định giá trị thương hiệu của bản thân là do
hội tụ nhiều yếu tố vượt trội như sau:

Đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị vật chất
Phòng khám luôn quan tâm và chú trọng trong khâu kiểm tra cơ sở vật chất, luôn cập nhật
và đổi mới liên tục, khử trùng sạch sẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Không những thế,
phòng khám còn được thiết kế và xây dựng theo mô hình như một bệnh viện quốc tế thu
nhỏ với đầy đủ các phòng ban và chuyên khoa riêng biệt đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu
thăm khám và điều trị đa dạng các bệnh lý của bệnh nhân.

Trình độ đội ngũ chuyên gia
Phòng khám tự hào khi là nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu trong
lĩnh vực nam khoa, các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong nghề và tay nghề
điều trị vô cùng cao nên đảm bảo chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và điều trị hiệu quả.
Bác sĩ thường xuyên tu nghiệp tại nước ngoài để nâng cao kiến thức và trình độ tay nghề
nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa cho bệnh nhân.

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là cơ sở thăm khám và điều trị nổi tiếng các bệnh lý nam
khoa ở tại quận 3
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Phương pháp chữa bệnh đa dạng
Phương pháp điều trị bệnh chính là một trong những yếu tố nổi bật và được đánh giá cao
của phòng khám khi ứng dụng được các phương pháp ưu việt, tiên tiến và bắt kịp xu hướng
của nền y học phát triển thế giới. Các phương pháp điều trị bệnh lý nam khoa đã và đang
được Đa khoa Tháng Tám áp dụng bao gồm:

► Điều trị xuất tinh sớm bằng vi điều khiển dây thần kinh ở lưng dương vật bằng công
nghệ Châu Âu.

► Điều trị dài/hẹp bao quy đầu bằng thủ thuật cắt bao quy đầu xâm lấn tối thiểu theo
công nghệ Hàn Quốc.

► Chỉnh hình dương vật bằng phương pháp gắn bi dương vật với kỹ thuật hiện đại, tối
tân.

► Điều trị các bệnh xã hooij bằng những phương pháp tiên tiến như ALA-PDT, DHA,...

Quy trình thăm khám chuyên nghiệp khoa học
Đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản chuyên sâu, nắm vững những kiến thức y tế
để có thể giải đáp bất cứ thắc mắc nào của bệnh nhân mỗi khi cần thiết. Thủ tục được đơn
giản hóa và thực hiện nhanh chóng nên người bệnh không cần phải chờ đợi quá lâu và mệt
mỏi. Đồng thời thông tin hồ sơ bệnh án được bảo mật riêng tư và không bị rò rỉ ra bên
ngoài.

Chi phí khám chữa bệnh nam khoa
Tất cả chi phí tại phòng khám đều rất hợp lý được niêm yết theo từng hạng mục đúng với
quy định của Bộ Y tế và trình bày hoàn toàn công khai minh bạch với bệnh nhân. Nếu trong
quá trình điều trị có phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào đều sẽ được thông báo trước với
bệnh nhân, nhận được sự đồng ý rồi mới tiếp tục tiến hành.

Trên đây là những chia sẻ đến mọi người, đặc biệt là các quý ông về địa điểm phòng khám
nam khoa quận 3 chất lượng uy tín. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích
và hỗ trợ quý ông đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về bệnh lý nam khoa cần được tư vấn, xin vui lòng gọi vào số
HOTLINE: 0287.3000.666

TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ NAM KHOA
CHAT ZALO: 0907.544.143
CHAT FACEBOOK

Xem thêm:
Địa chỉ khám nam khoa tốt ở quận 1
Phòng khám nam khoa quận 2 chất lượng và riêng tư

https://dakhoacachmangthang8.vn/
https://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-3-uy-tin-chat-luong.html
https://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-3-uy-tin-chat-luong.html
https://chat.phongkhamdakhoa575.com/lr/chatpre.aspx?id=kxv30956212&lng=en&p=https://dakhoacachmangthang8.vn/top-5-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-o-quan-1.html&r=&rf1=&rf2=&cid=f3d1de9f7e5442e2be9fd895dd6231ac&sid=7f9b6ccf2b4047eaafb750f527e9a11f
https://zalo.me/0907544143
https://www.facebook.com/phongkhamdakhoathang8
http://dakhoacachmangthang8.vn/dia-chi-kham-nam-khoa-tot-o-quan-1.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-2-chat-luong-va-rieng-tu.html


Phòng khám nam khoa Quận 4
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 uy tín
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
Phòng khám nam khoa ở Long An uy tín và chất lượng
Phòng khám nam khoa an toàn ở Bến Tre
Phòng khám nam khoa ở Đồng Nai uy tín

http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-4.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-6-chat-luong-cho-nam-gioi.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-7-kham-chua-hieu-qua-cho-cac-quy-ong.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-8-kham-chua-uy-tin-cho-nam-gioi.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-9-an-toan-danh-cho-cac-quy-ong.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/kham-nam-khoa-o-dau-tot-tai-quan-10.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/top-4-phong-kham-nam-khoa-quan-11-kham-chua-hieu-qua-cho-nam-gioi.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/top-10-noi-kham-nam-khoa-quan-12-uy-tin-nhat.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/kham-nam-khoa-uy-tin-o-binh-duong.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-kham-nam-khoa-quan-go-vap.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-chuyen-ve-nam-khoa-o-hoc-mon.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-binh-thanh-uy-tin-va-chat-luong.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-phu-nhuan-tot-nhat-hien-nay.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-thu-duc-an-toan-va-uy-tin.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-tien-giang-chat-luong-va-an-toan.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-nha-be-uy-tin-va-hieu-qua-nhat-hien-nay.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-long-an-uy-tin-va-chat-luong.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-an-toan-o-ben-tre.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-dong-nai-uy-tin.html

