
PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN 6 CHẤT
LƯỢNG CHO NAM GIỚI
Ngày nay nam giới trong độ tuổi trưởng thành hoặc trong độ tuổi trung niên rất dễ mắc phải
những bệnh lý về nam khoa. Cho dù là mức độ nhẹ hay nghiêm trọng thì đều gây ra những
vấn đề vô cùng nghiêm trọng về sức khỏe lẫn tâm lý của các quý ông, chính vì thế nên nam
giới bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn và mong muốn tìm kiếm những
cơ sở khám chữa nam khoa vừa uy tín vừa đảm bảo riêng tư cũng ngày càng cao hơn. Vậy
đâu là phòng khám nam khoa quận 6 chất lượng cho nam giới? Chúng ta cùng tìm hiểu bài
viết dưới đây để có thêm thông tin.
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Khám nam khoa là khám những gì?
Nhiều người thường nghĩ rằng khám nam khoa đơn giản chỉ là thực hiện thăm khám ở bộ
phận sinh dục nam giới. Tuy nhiên trên thực tế khám nam khoa còn bao gồm thăm khám ở
nhiều hạng mục khác nhau khác như: Kiểm tra sức khỏe tổng quát, xác định nguyên nhân
gây ra bệnh lý, siêu âm, các xét nghiệm nam khoa cần thiết,...

Quy trình khám nam khoa thông thường sẽ chủ yếu bao gồm các bước cụ thể như sau:

Kiểm tra sức khỏe tổng quát
Đây là bước cơ bản cần phải thực hiện không chỉ riêng đối với quy trình khám nam khoa mà
còn là đối với hầu hết ở những chuyên khoa khác. Lúc này các quý ông sẽ được tiến hành
đo các chỉ số sức khỏe cơ thể về chiều cao, cân nặng, huyết áp, tim mạch,...song song đó
sẽ được tiến hành xét nghiệm máu, dịch niệu đạo, nước tiểu,...Thực hiện những xét nghiệm
ban đầu này sẽ giúp cho các bác sĩ nắm rõ được tình hình sức khỏe hiện tại của nam giới,
nhận biết và sàng lọc một số bệnh lý ở cơ quan sinh dục nam, đặc biệt là những bệnh viêm
nhiễm hay bệnh lý xã hội lây nhiễm thông qua con đường quan hệ tình dục không an toàn.

Kiểm tra bộ phận sinh dục
Ở bước này, bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra bên ngoài bộ phận sinh dục và ở tinh hoàn xem có
dấu hiệu gì bất thường không để từ đó chẩn đoán và phát hiện sớm một số loại bệnh lý
như: mụn rộp sinh dục, khối u sinh dục, sưng viêm ở dương vật, bệnh lý về bao quy đầu.
tổn thương, viêm loét da sinh dục,...
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Quy trình khám nam khoa ở nam giới

Các xét nghiệm nam khoa
Đây có thể được đánh giá là hạng mục quan trọng nhất trong quy trình khám nam khoa ở
nam giới, những xét nghiệm được thực hiện tại bước này sẽ phản ánh được trực tiếp sức
khỏe sinh sản và khả năng sinh lý ở nam giới.

Những xét nghiệm đa phần bắt buộc phải thực hiện bao gồm:

► Xét nghiệm và phân tích tinh dịch: Dựa vào kết quả mẫu tinh dịch thu thập được từ
nam giới, các bác sĩ hay chuyên gia sẽ tiến hành phân tích, kiểm tra cũng như đánh giá
về số lượng và chất lượng tinh trùng như thế nào, có dấu hiệu bất thường gì xảy ra
không.

► Xét nghiệm đánh giá nội tiết sinh dục nam: Bước xét nghiệm này nhằm giúp kiểm
tra xem bệnh lý có ảnh hưởng gì đến chức năng sinh dục khác của nam giới hay không
để từ đó bác sĩ sẽ phát hiện ra được nguyên nhân gây rối loạn sinh tinh hoặc rối loạn
chức năng tình dục nếu có.

Siêu âm bìu
Thực hiện siêu âm bìu nhằm giúp phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra ở tinh hoàn nam
giới.
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Phòng khám nam khoa quận 6 chất lượng cho nam
giới

Theo khảo sát trên các diễn đàn thì nhu cầu thăm khám và điều trị các bệnh lý nam khoa ở
khu vực quận 6 rất cao nhưng thực trạng những phòng khám tại đây lại không thể đáp ứng
được đa dạng nhu cầu khám chữa của các quý ông. Đa phần những cơ sở phòng khám ở
địa bàn quận 6 thường có quy mô nhỏ, không tiếp nhận nhiều bệnh nhân, thiết bị máy móc
không được trang bị đầy đủ nên chỉ khám và chữa trị được một số bệnh lý nhất định và
không thể giải quyết các vấn đề phức tạp. Không những thế, ở quận 6 vẫn còn tồn đọng rất
nhiều những cơ sở “chui” không được cấp phép nhưng vẫn tiếp nhận bệnh nhân đến mỗi
ngày, chất lượng điều trị không hiệu quả, người bệnh mất số tiền lớn và có nguy cơ đối mặt
với viêm nhiễm hay biến chứng nguy hiểm trong quá trình thực hiện. Bởi vì có quá nhiều
những bất cập như vậy nên nhiều nam giới khu vực quận 6 cảm thấy không yên tâm khi lựa
chọn những cơ sở tại đây mà có xu hướng di chuyển sang những khu vực lân cận để có thể
tìm được địa chỉ phòng khám nam khoa chất lượng hơn.

Hiện nay, Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6,
quận 3, TP HCM là một trong những địa điểm thăm khám và điều trị hiệu quả những bệnh lý
nam khoa ở nam giới được người dân trong khu vực và các quận huyện lân cận (kể cả
quận 6) tin tưởng chọn lựa. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, phòng khám nhận được rất
nhiều những đánh giá tích cực từ những chuyên gia đầu ngành vì nỗ lực cố gắng không
ngừng để cải thiện, phát triển và hoàn thiện kết quả khám chữa bệnh mà còn cả về cơ sở
vật chất lẫn trang thiết bị máy móc đảm bảo bệnh nhân có thể thoải mái và yên tâm điều trị
bệnh của bản thân.

Sở dĩ Đa Khoa Tháng Tám trở nên nổi tiếng và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều
người bỏi hội tụ những ưu điểm vượt trội sau đây:

Đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia hàng đầu: Hội tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên gia trình độ cao,
với hơn 20 năm kinh nghiệm khám chữa trong nhiều lĩnh vực bao gồm nam khoa, phụ khoa,
bệnh xã hội, da liễu, bệnh trĩ,...Các bác sĩ làm việc tâm huyết với nghề, từng công tác tại
các bệnh viện lớn trong và ngoài nước nên đảm bảo chẩn đoán bệnh chính xác và khám
chữa vô cùng hiệu quả.
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Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là nơi khám chữa nam khoa được nhiều quý ông quận 6
tin tưởng

Phương pháp điều trị tiên tiến, tối ưu: Ứng dụng nhiều công nghệ điều trị tiên tiến vào
công tác khám chữa các loại bệnh vô cùng hiệu quả, không gây ra cảm giác đau đớn, không
để lại tác dụng phụ và sức khỏe bệnh nhân phục hồi nhanh chóng:

CRS - Vật lý trị liệu an toàn: Chiếu sóng ngắn, sóng viba hồng quang 3D

Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu công nghệ Hàn Quốc

Phương pháp điều trị bằng kính hiển vi siêu cao của Châu Âu

Công nghệ Oxygen (O3), Dao Leep, DHA, ALA-PDT, PPH, HCPT,...

Công nghệ định vị điểm với độ chính xác lên đến 99,9%

Cơ sở vật chất khang trang: Phòng khám được thiết kế theo mô hình như một bệnh
viện quốc tế thu nhỏ với đầy đủ các phòng khoa riêng biệt và trang bị đầy đủ những máy
móc, thiết bị y tế hiện đại được nhập khẩu từ những nước có nền y tế phát triển trên thế
giới, được vô trùng sạch sẽ trước và sau khi đưa vào phục vụ cho người bệnh.

Thủ tục thực hiện nhanh chóng, hiệu quả: Quy trình thăm khám khoa học, chuyên
nghiệp, thủ tục được đơn giản hóa nên người bệnh không cần phải chờ đợi quá lâu dẫn đến
mệt mỏi. Đồng thời thông tin bệnh án của bệnh nhân được bảo mật riêng tư và không có
tình trạng bị lộ ra bên ngoài.

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý: Tất cả chi phí tại phòng khám đều rất phải chăng, được
niêm yết theo đúng quy định của Bộ Y tế và hoàn toàn công khai minh bạch với bệnh nhân.



Thời gian làm việc linh hoạt: Hoạt động từ 08:00 đến 20:00 tất cả các ngày trong tuần,
kể cả những ngày Lễ-Tết nên thuận lợi cho người bệnh có thể sắp xếp thời gian và công
việc ổn định rồi mới đi khám.

Bài viết trên đây là những thông tin chia sẻ về địa chỉ phòng khám nam khoa quận 6 chất
lượng cho nam giới có thể tham khảo và chọn lựa mỗi khi có nhu cầu hoặc đang mắc phải
tình trạng liên quan.

Nếu có bất kỳ thắc mắc về bệnh lý cần được tư vấn, xin vui lòng gọi vào số HOTLINE:
0287.3000.666
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Địa chỉ khám nam khoa tốt ở quận 1
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
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
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Phòng khám nam khoa an toàn ở Bến Tre
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