
PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN 8 KHÁM
CHỮA UY TÍN CHO NAM GIỚI
Hiện nay tỷ lệ nam giới mắc phải các bệnh nam khoa càng lúc càng nhiều, đặc biệt nhất là
những người đã quan hệ tình dục và đàn ông trung niên. Theo các khảo sát gần đây thì ở
địa bàn quận 8 số lượng nam giới mắc bệnh nam khoa rất cao và nhu cầu tìm kiếm các cơ
sở khám chữa tại đây cũng vì vậy mà được quan tâm hơn. Vậy đâu là phòng khám nam
khoa quận 8 khám chữa uy tín cho nam giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
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Khám nam khoa là khám những gì?
Khám nam khoa là khám những gì? là thắc mắc chung của nhiều quý ông hiện nay vì không
phải ai cũng được phổ cập chính xác và đầy đủ về vấn đề này. Thật ra khám nam khoa
chính là một quy trình tổng hợp nhiều bước khám ở nam giới, trong đó bao gồm khám tổng
quát, khám bộ phận sinh dục và những xét nghiệm liên quan. Mục đích của việc này là
nhằm kiểm tra sức khỏe hiện tại của nam giới xem có đang ổn định hay không, có những
dấu hiệu bất thường liên quan đến các bệnh lý nam khoa hay bệnh xã hội nào không để từ
đó có thể điều trị kịp thời. Chính vì vậy, khám nam khoa được xem là bước khám quan trọng
và theo khuyến cáo của chuyên gia thì nam giới nên thực hiện khám định kỳ 6 tháng/lần.

Các hạng mục khám nam khoa chủ yếu ở nam giới như sau:

Khám tổng quát: Đây là bước khám tổng quan, lúc này nam giới sẽ được tiến hành
kiểm tra về chiều cao, cân nặng, huyết áp và tim mạch, phổi,...Ngoài ra nam giới cũng sẽ
được thực hiện kiểm tra ở bụng xem có đang chứa khối u hoặc đang có tình trạng thoát vị
bẹn hay không.

Khám bộ phận sinh dục: Đây là bước khám quan trọng và không thể thiếu trong quy
trình thực hiện khám nam khoa ở nam giới. Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra bộ phận sinh dục
của bệnh nhân xem có đang bị tổn thương bên ngoài nào không, có dấu hiệu của các bệnh
nam khoa hay bệnh xã hội lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn cũng như những
dị tật bất thường để từ đó có biện pháp can thiệp hỗ trợ điều trị khắc phục kịp thời.

Xét nghiệm: Người bệnh có thể được yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm kèm theo
như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu hay xét nghiệm dịch niệu đạo,...để kiểm tra xem
có mầm bệnh tiềm ẩn đang tồn tại hay không. Bước kiểm tra này rất quan trọng và cần phải
thực hiện mỗi khi khám nam khoa.
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Phòng khám nam khoa quận 8 khám chữa uy tín
cho nam giới

Các phòng khám nam khoa quận 8 đa phần đều rất uy tín và hỗ trợ khám chữa cho các quý
ông. Tuy nhiên vì số lượng người bệnh có nhu cầu ở đây quá đông nên dẫn đến hiện tượng
quá tải bệnh nhân, người bệnh phải chờ đợi rất lâu nhưng chất lượng phục vụ thì rất tệ,
khám chữa qua loa và thái độ phục vụ của một số nhân viên khiến nhiều nam giới cảm thấy
khó chịu và chán nản. Không những thế, trên địa bàn quận 8 vẫn còn tồn đọng nhiều cơ sở
“chui” không uy tín, không được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền nhưng lại ngang
nhiên tiếp nhận bệnh nhân đến mỗi ngày, lợi dụng vào tâm lý hoang mang, lo lắng của
người bệnh để vẽ bệnh lừa tiền, một số trường hợp còn khiến bệnh nhân mắc phải viêm
nhiễm sau điều trị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa nguy hiểm tính
mạng bệnh nhân.

Do có quá nhiều những bất cập như vậy nên hiện nay nhiều nam giới có xu hướng di
chuyển sang những khu vực lân cận khác để có thể tìm cho bản thân địa chỉ phòng khám an
toàn và uy tín hơn. 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 chỉ nhận được nhiều sự tin tưởng
lựa chọn thăm khám và chữa trị các bệnh nam khoa ở nam giới được đông đảo người dân
TPHCM chọn lựa, bao gồm khu vực quận 8. Không những thế, từ khi đi vào hoạt động đến
nay phòng khám luôn nhận được những đánh giá tích cực của các chuyên gia cùng ngành
về chất lượng khám chữa bệnh uy tín cũng như dịch vụ y tế chuyên nghiệp.
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Sở dĩ phòng khám trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến và tín nhiệm chọn lựa bởi vì
sở hữu những ưu điểm nổi bật như sau:

Phòng khám là cơ sở y tế chính quy, được cấp phép hoạt động của Sở Y tế TPHCM
trong thăm khám và điều trị hiệu quả nhiều vấn đề bệnh nam khoa ở nam giới.

Hội tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu trong ngành với trình độ chuyên
môn cao, có hơn 20 năm kinh nghiệm và tay nghề khám chữa vô cùng cao.

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, trải qua kiểm duyệt chặt chẽ và vô trùng cẩn thận trước khi đưa
vào phục vụ cho bệnh nhân.
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Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là cơ sở thăm khám và điều trị bệnh nam khoa uy tín
được nam giới quận 8 chọn lựa

Phương pháp điều trị bệnh tiên tiến, được cập nhật và đổi mới liên tục nhằm mang lại
kết quả điều trị cao nhất cho bệnh nhân.

Quy trình khám chữa khoa học theo mô hình “1 bác sĩ - 1 bệnh nhân” nên bác sĩ có thể
theo dõi xuyên suốt diễn biến phát triển của người bệnh. Đồng thời bảo mật được tính riêng
tư về thông tin bệnh nhân, không bị rò rỉ ra bên ngoài.

Chi phí hợp lý và vô cùng phải chăng, được niêm yết theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và
hoàn toàn công khai, minh bạch với bệnh nhân.

Thời gian làm việc linh hoạt từ 08:00 đến 20:00 tất cả các ngày trong tuần, kể cả dịp
Lễ-Tết. Do đó người bệnh có thể sắp xếp thời gian và công việc ổn định rồi mới đến phòng
khám.

Bài viết là những thông tin chia sẻ đến những người đang có nhu cầu về thông tin “Phòng
khám nam khoa quận 8 khám chữa uy tín cho nam giới”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần
được tư vấn thêm về bệnh hoặc liên hệ đặt lịch khám, xin vui lòng gọi vào số HOTLINE:
0287.3000.666
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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/phong-kham-nam-khoa-quan-8-kham-chua-uy-tin-cho-nam-gioi.html
https://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-8-kham-chua-uy-tin-cho-nam-gioi.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 3 uy tín chất lượng
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 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
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