
PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN 9 AN
TOÀN DÀNH CHO CÁC QUÝ ÔNG
Khám nam khoa là một quy trình cần thiết và nên được nam giới thực hiện kiểm tra thường
xuyên để đảm bảo sức khỏe cũng như sớm phát hiện những bệnh lý tiềm ẩn bên trong cơ
thể để có thể hỗ trợ kịp thời điều trị. Tuy nhiên, do bận rộn công việc cũng như tâm lý chung
e ngại đi khám nên nhiều quý ông vẫn còn do dự, chần chừ đội đến lúc bệnh phát triển nặng
hơn thì chữa trị lại càng khó khăn hơn. Vậy đâu là phòng khám nam khoa quận 8 dành cho
các quý ông? Để có thêm thông tin, chúng ta cùng đến với bài viết sau đây.
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Tại sao cần nên khám nam khoa?
Bệnh nam khoa được hiểu là những bệnh lý xảy ra ở cơ quan sinh dục của nam giới do
nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra và tùy theo mỗi bệnh lý mà sẽ biểu hiện triệu chứng
khác nhau. Những bệnh lý nam khoa mà nam giới có thể mắc phải như là bệnh viêm đường
tiết niệu, bệnh lý ở tinh hoàn, bệnh về tuyến tiền liệt, nhiễm nấm dương vật, viêm quy đầu,
viêm bao quy đầu,...hoặc cũng có thể xuất phát từ những bệnh xã hội lây truyền qua đường
quan hệ tình dục không an toàn như bệnh lậu, sùi mào gà, giang mai, mụn rộp sinh dục,...

Nam giới cần đi khám nam khoa khi phát hiện một số dấu hiệu thất thường sau:

Xuất hiện những nốt mụn nhỏ có màu trắng đục hoặc u nhú li ti màu hồng nhạt, vết loét
nông tròn không đau ở phần thân dương vật, bao quy đầu hay quy đầu,...

Sưng tấy ở dương vật, bìu hay tinh hoàn, dương vật chảy mủ có màu trắng đục hoặc
xanh,..

Cảm giác đau khi quan hệ, đau khi xuất tinh, tiểu buốt, tiểu rắt, đau khi đi tiểu, tiểu ra
máu, ra dịch mủ.

Ở phần da bao quy đầu xuất hiện một số mảng trắng, bong tróc, ngứa ngáy kèm theo
mùi hôi khó chịu.

Thường xuyên có cảm giác muốn đi tiểu, tiểu nhiều lần trong ngày nhưng lượng nước
tiểu ra ít, khó tiểu, có mùi hôi lẫn màu sắc bất thường.

Nam giới khi phát hiện bản thân mắc phải những triệu chứng trên cần nhanh chóng
đến các cơ sở y tế hay phòng khám nam khoa quận 9 để được bác sĩ kiểm tra tình trạng và
nguyên nhân rồi từ đó chỉ định phương pháp điều trị thích hợp.
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Phòng khám nam khoa quận 9 dành cho các quý
ông

Ở quận 9 cũng có rất nhiều những phòng khám nam khoa uy tín và đảm bảo riêng tư mà
các quý ông có thể lựa chọn. Tuy nhiên đa phần những phòng khám ở khu vực này thường
có quy mô nhỏ và chỉ tiếp nhận lượng bệnh nhân có giới hạn, không chữa trị những trường
hợp bệnh đã diễn biến phức tạp cũng như không có đầy đủ những cơ sở vật chất hiện đại.
Bên cạnh đó, hiện trạng những phòng khám “chui” vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù
không được cấp phép, tiếp nhận bệnh nhân hàng ngày nhưng chữa trị không an toàn và
hiệu quả, nhiều trường hợp bệnh nhân tốn kém số tiền lớn nhưng chữa trị không hiệu quả,
dễ dẫn đến viêm nhiễm và đe dọa nguy hiểm đến tính mạng.

Để tránh gặp phải những bất cập như trên nên nhiều nam giới ở quận 9 đã di chuyển sang
những khu vực lân cận để tìm kiếm những cơ sở 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 cơ sở y tế được nhiều nam giới địa bàn TPHCM và các khu vực lân cận tin
tưởng lựa chọn cũng như nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia đầu ngành
vì hội tụ nhiều yếu tố quan trọng như sau:

Là cơ sở y tế chính quy được cấp phép hoạt động chính thức của Sở Y tế trong thăm
khám và điều trị hiệu quả ở lĩnh vực nam khoa.

Quy tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành với hơn 20 năm kinh nghiệm
hoạt động trong nghề, tay nghề chẩn đoán và điều trị cao, từng công tác ở nhiều bệnh viện
lớn nhỏ trong cả nước nên đảm bảo mang lại kết quả điều trị an toàn và cao nhất cho người
bệnh.

Cơ sở hạ tầng khang trang, được thiết kế tương tự như một bệnh viện thu nhỏ với đầy
đủ các phòng khoa riêng biệt và được trang bị đầy đủ thiết bị ý tế máy móc chuyên dụng
được vô trùng cẩn thận sạch sẽ trước và sau khi đưa vào sử dụng cho người bệnh.
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Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là nơi khám nam khoa uy tín ưa thích của nhiều quý ông
ở quận 9

Phương pháp khám chữa bệnh tiên tiến, tối ưu được cập nhật và đổi mới liên tục, điển
hình như phương pháp miễn dịch đường tiểu CRS, cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn
tối thiểu, phương pháp DHA chữa bệnh lậu….Đây đều là những phương pháp, kỹ thuật hiện
đại mang lại kết quả điều trị cao, thời gian phục hồi nhanh chóng, an toàn cho sức khỏe,
hạn chế đau đớn và tránh tình trạng bệnh tái phát trở lại.

Quy trình khám chữa chuyên nghiệp, khoa học, thủ tục được đơn giản hóa và xử lý
nhanh gọn nên người bệnh không cần phải chờ đợi quá lâu mệt mỏi. Thông tin bệnh nhân
được bảo đảm tuyệt đối riêng tư và không có tình trạng bị rò rỉ ra bên ngoài.

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý, được niêm yết theo quy định 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 nên thuận tiện cho người bệnh sắp xếp thời gian và công việc ổn định rồi mới đến
thăm khám.

Bài viết trên đây trình bày những thông tin liên quan đến địa chỉ phòng khám nam khoa quận
9 dành cho các quý ông để người đọc có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn khi cần thiết.
Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn thêm hoặc liên hệ đặt lịch khám, xin vui lòng
gọi vào số HOTLINE: 0287.3000.666
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