
TOP 4 PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN 11
KHÁM CHỮA HIỆU QUẢ CHO NAM GIỚI
Nam giới ngày nay khi bước vào độ tuổi trung niên hoặc đã trải qua quan hệ tình dục thì rất
dễ mắc phải các bệnh lý nam khoa. Các bệnh nam khoa có nguy cơ cao gây viêm nhiễm
diện rộng, ảnh hưởng chức năng sinh ký và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cũng như khả
năng sinh sản ở nam giới. Tỷ lệ người bệnh đều tăng cao qua mỗi năm nên nhu cầu tìm
kiếm các cơ sở khám chữa bệnh nam khoa cũng ngày càng cao, nhất là ở các quận huyện
TPHCM. Dưới đây là thông tin giới thiệu về Top 4 phòng khám nam khoa quận 11 khám
chữa hiệu quả cho nam giới để quý ông và người đang có nhu cầu có thể tìm hiểu và chọn
lựa.
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Top 4 phòng khám nam khoa quận 11 khám chữa
hiệu quả cho nam giới

Cùng điểm qua Top 4 phòng khám nam khoa ở quận 11 được nhiều người dân khu vực tin
tưởng chọn lựa khi có các vấn đề về bệnh lý nam khoa cần thăm khám và điều trị:

1. Phòng khám nam khoa quận 11 - GS.TS.BS Trần Ngọc Sinh
Mở đầu danh sách phòng khám nam khoa quận 11 không thể nào bỏ qua phòng khám
Ngoại tiết niệu và Nam khoa của bác sĩ Trần Ngọc Sinh. Phòng khám được dẫn dắt và quản
lý bởi bác sĩ Sinh, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và kỹ thuật khám chữa
cao kết hợp cùng đội ngũ y bác sĩ nam khoa giỏi với bề dày kinh nghiệm, kỹ năng chuyên
môn sâu nên đảm bảo khám chữa đúng bệnh, nhanh chóng, an toàn và mang lại kết quả
cao.
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Phòng khám bác sĩ Trần Ngọc Sinh là nơi được nhiều người dân quận 11 tin tưởng chọn lựa
để khám chữa các bệnh nam khoa

Dịch vụ tại phòng khám: Điều trị rối loạn cương dương, chữa rối loạn cương dương, điều trị
bệnh lậu, điều trị sùi mào gà, chữa yếu sinh lý, chữa bệnh sùi mào gà, điều trị xuất tinh
sớm, chữa sùi mào gà, đặt vòng, cắt bao quy đầu,...

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 79 Lê Đại Hành, phường 6, quận 11, TPHCM

HOTLINE: 08.3855.5615

Thời gian làm việc: Từ 17:00 đến 19:00 thứ 2-thứ 6, từ 08:00 đến 10:00 thứ 7
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2. Phòng khám nam khoa quận 11 - BS. Nguyễn Tuấn Vinh
Phòng khám Ngoại tiết niệu và Nam khoa của bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh nhiều năm liền là
địa chỉ khám chữa bệnh được tin tưởng và tiếp nhận đông đảo bệnh nhân đến khám chữa
bệnh mỗi ngày. Tại cơ sở có trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo tuân theo tiêu
chuẩn mà Bộ Y tế đề ra. Đặc biệt, môi trường phòng khám thân thiện với không gian rộng
rãi, sạch sẽ cùng với thái độ luôn hòa nhã lắng nghe của nhân viên y tế là ưu điểm được
đánh giá cao khi mang lại tâm lý thoải mái cho mỗi bệnh nhân đến khám nam khoa tại đây.
Không những thế đội ngũ bác sĩ tại phòng khám với kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên
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môn và kiến thức chuyên sâu trong thăm khám và chữa trị hiệu quả nên luôn khiến bệnh
nhân yên tâm mỗi khi đến khám chữa bệnh tại đây.

Bác sĩ Vinh nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm và tay nghề chuyên sâu nên người bệnh
hoàn toàn yên tâm khám chữa

Dịch vụ tại phòng khám: Điều trị rối loạn cương dương, chữa rối loạn cương dương, điều trị
bệnh lậu, điều trị sùi mào gà, chữa yếu sinh lý, chữa bệnh sùi mào gà, điều trị xuất tinh
sớm, chữa sùi mào gà, đặt vòng, cắt bao quy đầu,...

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 95 Trần Quý, phường 4, quận 11, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 17:00 đến 20:00 thứ 2-CN
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3. Phòng khám nam khoa quận 11 - BS.CKII. Nguyễn Đức
Khoan

Phòng khám của bác sĩ Khoan hiện nay là cơ sở đáng tin cậy tại quận 11 với dịch vụ y tế
chất lượng tốt, trang thiết bị hiện đại, môi trường thăm khám đạt chuẩn. Song song đó, với
tiêu chuẩn chăm sóc, tư vấn cho người bệnh được chú trọng nghiêm túc và chỉnh chu nên
luôn được người dân quận 11 yêu mến và lựa chọn mỗi khi gặp phải những vấn đề bệnh lý
nam khoa thắc mắc cần được giải đáp và chữa trị.
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Phòng khám bác sĩ Khoan với hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn
là nơi đáng tin cho nam giới chọn lựa

Dịch vụ tại phòng khám: Điều trị xuất tinh sớm, chữa sùi mào gà, đặt vòng, cắt bao quy
đầu,...

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 56/29 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TPHCM

HOTLINE: 08.3865.0337

Thời gian làm việc: Từ 17:00 đến 19:00 thứ 2-thứ 7
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4. Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám
Mặc dù tại quận 11 tồn tại rất nhiều cơ sở phòng khám nam khoa nhưng đôi khi những địa
chỉ này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như quy mô nhỏ chỉ tiếp nhận số lượng
bệnh nhân tương đối, thời gian ngoài giờ cố định quá ngắn làm người bệnh khó sắp xếp
được thời gian, không đầy đủ thiết bị cơ sở máy móc dụng cụ chuyên dụng nên không thể
tiếp nhận các bệnh lý phức tạp hơn. Chính vì vậy, nhiều người ngày nay có xu hướng di
chuyển sang các khu vực lân cận, ở những quận trung tâm có quy mô lớn và hiện đại để tìm
cơ sở uy tín và chất lượng tốt hơn, điển hình như Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám ở số
74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM. Đây là phòng khám chính quy được
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cấp phép chính thức từ Sở Y tế, nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia
hàng đầu trong ngành từ khi đi vào hoạt động đến nay. Mỗi ngày phòng khám tiếp nhận
hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám chữa các vấn đề bệnh lý khác nhau, đặc biệt là lĩnh
vực nam khoa.

Sở dĩ phòng khám trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo bệnh nhân đến thăm khám và điều
trị vì có những yếu tố nổi bật như sau:

Đội ngũ chuyên gia giỏi: Hội tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia giỏi, có trên 20 năm
kinh nghiệm làm việc trong nghề và trình độ kinh nghiệm chuyên môn sâu nên đảm bảo
chẩn đoán tình trạng bệnh chính xác và đưa ra hướng điều trị hiệu quả.

Quy trình thăm khám khoa học, hiện đại: Khám chữa các bệnh nam khoa theo quy trình
khoa học, chuyên nghiệp và khép kín với “1 bác sĩ - 1 bệnh nhân”. Đồng thời, thủ tục thăm
khám được xử lý nhanh chóng, đơn giản hóa nên bệnh nhân không cần phải chờ đợi quá
lâu, mất nhiều thời gian.

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là cơ sở khám chữa các bệnh nam khoa hiệu quả ở nam
giới

Cơ sở vật chất, máy móc đầu tư hiện đại: Phòng khám được xây dựng khang trang và
phân khu khoa học theo từng chuyên khoa riêng biệt cũng như được trang bị đầy đủ thiết bị,
dụng cụ máy móc tiện nghi, hiện đại,...Máy móc được đầu tư nhập khẩu từ những nước có
nền y tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,...cộng với môi trường
phòng khám thân thiện thoáng mát nên khiến người bệnh có thể an tâm chữa bệnh.

Phương pháp khám và điều trị tiên tiến: Đối với khám chữa các bệnh nam khoa, phòng
khám luôn ứng dụng thành công các kỹ thuật, phương pháp tiên tiến để có thể đem lại hiệu
quả cao nhất, an toàn và tiết kiệm được chi phí cho bệnh nhân.



Một số phương pháp được áp dụng nhiều và nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia
cùng ngành là: điều khiển dây thần kinh dương vật công nghệ châu Âu, xâm lấn tối thiểu
theo công nghệ Hàn Quốc, phương pháp ALA-PDT,...

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý và công khai: Tất cả mức phí đều được công khai và
minh bạch theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế nên người bệnh có thể yên tâm về độ hợp lý và
phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM

HOTLINE: 0287.3000.666

Thời gian làm việc: Từ 08:00 đến 20:00 tất cả các ngày trong tuần, kể cả Lễ-Tết

Bài viết trên đây là những chia sẻ cũng như giới thiệu về Top 4 phòng khám nam khoa quận
11 khám chữa hiệu quả cho nam giới. Mong rằng những thông tin trong bài viết có thể hỗ trợ
các quý ông trong việc chọn lựa phòng khám nam khoa quận 11 tốt nhất cho bản thân.
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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
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 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
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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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