
KHÁM NAM KHOA Ở ĐÂU TỐT TẠI QUẬN
10?
Ngày nay, tỉ lệ nam giới mắc phải các bệnh liên quan đến nam khoa ngày càng nhiều, dù là
bị ở mức độ nhẹ hay nghiêm trọng đều gây ra các vấn đề khó chịu và phiền toái về sức
khỏe lẫn tinh thần của các quý ông. Mặc dù là phái mạnh nhưng khi phải đối diện với căn
bệnh của mình, đa số nam giới đều có tâm lý e dè, ngại ngùng và không dám đến các cơ sở
y tế, bệnh viện lớn để thăm khám và điều trị. Một phần vì lần đầu tiên gặp phải nên bối rối
không biết chắt lọc và chọn lựa nơi nào uy tín, một phần vì sợ gặp phải người quen nếu là
thăm khám các vấn đề nhạy cảm. Thấu hiểu được tâm lý chung của cánh mày râu, bài viết
dưới đây sẽ giúp nam giới có câu trả lời cho thắc mắc khám nam khoa ở đâu tốt tại quận
10. Mọi người cùng tham khảo nhé!
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Quy trình khám nam khoa
Thực chất trên thực tế khám nam khoa ở nam giới không đơn giản chỉ là thăm khám ở riêng
bộ phận sinh dục mà còn bao gồm nhiều khám ở nhiều hạng mục khác như: Kiểm tra sức
khỏe tổng quát, xác định nguyên nhân bệnh lý, siêu âm, các xét nghiệm nam khoa,...

Quy trình khám nam khoa cụ thể như sau:

Kiểm tra sức khỏe tổng quát

Đây là bước cơ bản mà hầu như phải thực hiện trong mỗi lần thăm khám sức khỏe không
chỉ riêng mỗi nam khoa mà còn ở những chuyên khoa khác. Tại bước này nam giới sẽ được
đo các chỉ số sức khỏe cơ thể như: chiều cao, cân nặng, huyết áp, tim mạch,...đồng thời
tiến hành các xét nghiệm máu, dịch niệu đạo, nước tiểu,....Những xét nghiệm ban đầu này
sẽ giúp cho các bác sĩ nắm rõ được tình hình chung của nam giới cũng như có thể nhận
biết và sàng lọc bệnh lý ở cơ quan sinh dục nam, đặc biệt là những bệnh viêm nhiễm hoặc
bệnh lý xã hội lây truyền thông qua con đường quan hệ tình dục không an toàn.

Kiểm tra bộ phận sinh dục

Các bác sĩ sẽ thực hiện kiểm tra bên ngoài bộ phận sinh dục và tinh hoàn để từ đó có thể
chẩn đoán và phát hiện những dấu hiệu sớm của những 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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Các xét nghiệm nam khoa

Đây có thể được xem là danh mục quan trọng nhất trong quy trình khám nam khoa, một số
xét nghiệm ở bước này sẽ phản ánh được trực tiếp sức khỏe sinh sản và khả năng sinh lý ở
nam giới.

Các 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 ở
bệnh nhân, các bác sĩ chuyên gia sẽ tiến hành phân tích cũng như kiểm tra và đánh
giá số lượng và chất lượng tinh trùng như thế nào.

● Xét nghiệm đánh giá nội tiết sinh dục nam: Đánh giá nội tiết sinh dục nam để xem có
ảnh hưởng đến những chức năng sinh dục khác của nam giới hay không, từ đó bác sĩ
sẽ tìm ra nguyên nhân gây rối loạn sinh tinh hoặc rối loạn chức năng tình dục (nếu
có).

Siêu âm bìu nhằm giúp phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra ở tinh hoàn.
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Khám nam khoa ở đâu tốt tại quận 10?
Hiện nay trên địa bàn TPHCM, để tìm một địa chỉ khám nam khoa cho các quý ông thì có vô
số những địa chỉ không chỉ ở quận 10 mà trải dài khắp các quận huyện lớn nhỏ khác. Cũng
chính vì điều đó mà nam giới không thể phân biệt được đâu là địa chỉ khám nam khoa uy
tín, chất lượng còn đâu là địa chỉ khám bệnh “chui” lừa đảo không khéo lại khiến “tiền mất
tật mang”.

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


Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3 là
một trong những địa chỉ khám bệnh uy tín và chất lượng được nhiều chuyên gia chuyên
khoa hàng đầu đánh giá cao cũng như nhận được sự tín nhiệm của nhiều người dân quanh
khu vực, đặc biệt ở quận 10 đến thăm khám và điều trị các vấn đề về nam khoa và những
hạng mục bệnh khác.

Khám nam khoa hiệu quả hãy đến Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám

Phòng khám luôn cố gắng không ngừng nỗ lực cải thiện, phát triển từng ngày để mang lại
không chỉ chất lượng điều trị cao mà còn làm hài lòng bệnh nhân về nhiều phương diện
khác để trở thành một người bạn sức khỏe đáng tin cậy của nhà nhà người người:

Đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia hàng đầu: Phòng khám tự hào là nơi quy tụ của nhiều bác
sĩ chuyên gia trình độ cao trong nhiều lĩnh vực khám chữa bệnh khác nhau từ nam khoa,
phụ khoa, bệnh trĩ, bệnh xã hội,...Các bác sĩ khám chữa bệnh đúng chuyên môn, tay nghề
cao, nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện và cơ sở y tế lớn của cả nước.

Phương pháp điều trị bệnh tối ưu, tiên tiến: Phòng khám Tháng Tám là một trong số ít
những cơ sở điều trị trên địa bàn TPHCM ứng dụng nhiều công nghệ điều trị tiên tiến vào
công tác khám chữa các loại bệnh vô cùng hiệu quả như:

● 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 dưới kính hiển vi siêu cao của Châu Âu.
● Công nghệ Oxygen (O3), Dao Leep, DHA, ALA-PDT, HCPT, PPH,...
● Công nghệ định vị điểm với độ chính xác lên đến 99,9 %

Áp dụng điều trị bằng những phương pháp này đảm bảo rằng quá trình khám chữa bệnh
đều thực hiện vô cùng hiệu quả an toàn, không gây ra cảm giác đau đớn cũng không để lại
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tác dụng phụ, khả năng phục hồi nhanh chóng, đảm bảo tính thẩm mỹ, khắc phục tối đa tình
trạng tái phát bệnh trở lại, tiết kiệm tối đa chi phí cho bệnh nhân,...

Hệ thống thiết bị y tế hiện đại, cơ sở vật chất khang trang: Phòng khám được thiết kế và
xây dựng theo mô hình như một bệnh viện thu nhỏ nhưng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế với
đầy đủ các phòng ban đảm nhận những chức năng riêng biệt, đồng thời hệ thống máy móc
hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh được
diễn ra thuận lợi nhất.

Thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý: Người bệnh khi đến với phòng khám sẽ không
phải gặp tình trạng chờ đợi quá lâu vì tất cả các quy trình thực hiện thủ tục đều được nhân
viên y tế thực hiện nhanh chóng chính xác. Đặc biệt, toàn bộ chi phí khám bệnh đều được
niêm yết đầy đủ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và hoàn toàn minh bạch, công khai với người
bệnh.

Qua bài viết đã trình bày đến người đọc những thông tin cần biết về quy trình khám nam
khoa là như thế nào, đồng thời cũng giúp các quý ông biết được nên khám nam khoa ở đâu
tốt tại quận 10. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với mọi người.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ qua 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
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
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Phòng khám nam khoa quận 9 an toàn dành cho các quý ông
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

https://dakhoacachmangthang8.vn/kham-nam-khoa-o-dau-tot-t%e1%ba%a1i-quan-10.html
https://dakhoacachmangthang8.vn/kham-nam-khoa-o-dau-tot-t%e1%ba%a1i-quan-10.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
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-quan-3-uy-tin-chat-luong.html
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/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


Phòng khám nam khoa ở Tiền Giang chất lượng và an toàn
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