
PHÒNG KHÁM NAM KHOA QUẬN THỦ ĐỨC
AN TOÀN VÀ UY TÍN
Thăm khám nam khoa là việc làm hiện nay được rất nhiều quý ông quan tâm để chăm lo
cho sức khỏe của bản thân. Đa phần phái mạnh rất can đảm, gan dạ trong công việc cuộc
sống nhưng mỗi khi có nhắc đến đi khám sức khỏe, nhất là những vấn đề nhạy cảm thì lại e
dè, thoái lui. Lý do đến từ tâm lý không muốn để người khác biết bản thân có bệnh và quá
chán nản với việc phải đi đường xa đến bệnh viện còn phải chờ đợi bốc số làm thủ tục quá
lâu. Chính vì thế, các nam giới, điển hình nhất ở khu vực quận Thủ Đức thường có nhu cầu
tìm đến các phòng khám chuyên khoa bên ngoài. Tuy nhiên đâu mới là cơ sở phòng khám
nam khoa quận Thủ Đức an toàn và uy tín không phải ai cũng biết? Để trả lời cho câu hỏi
đó, chúng ta cùng đến với những thông tin ở bài viết dưới đây.
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Khi nào nam giới cần khám nam khoa?
Bệnh nam khoa thực chất là những bệnh lý xảy ra ở cơ quan sinh dục nam giới, do nhiều
nhiều nguyên nhân gây nên và thường biểu hiện các triệu chứng khác nhau. Nam giới mắc
bệnh nam khoa có thể đến từ các bệnh lý như 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 do
mắc các bệnh xã hội lây truyền qua đường quan hệ tình dục không an toàn như sùi mào gà,
giang mai, bệnh lậu, mụn rộp sinh dục,...
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Nam giới cần thực hiện khám nam khoa khi thấy các biểu hiện bất thường ở dương vật

Một số biểu hiện thường thấy khi mắc bệnh nam khoa ở nam giới:

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 thân dương vật, quy đầu, bao quy đầu,...

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

Nam giới có cảm giác đau dương vật khi quan hệ, khi xuất tinh, tiểu buốt, tiểu rắt, đau
khi đi tiểu, tiểu ra máu hay dịch mủ,...

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

Thường xuyên buồn tiểu và đi tiểu nhiều lần trong ngày nhưng khó tiểu, lượng nước
tiểu ra rất ít, có mùi hôi và màu sắc bất thường.

Nam giới khi phát hiện bản thân có các biểu hiện khác thường ở cơ quan sinh dục cần
đến ngay các cơ sở y tế hay phòng khám chuyên khoa để được các bác sĩ thăm khám và
hướng dẫn biện pháp điều trị kịp thời.

Khám nam khoa là khám những gì?
Khám nam khoa ở nam giới là quá trình thăm khám sức khỏe tổng quát, khám sức khỏe
sinh sản và cả khả năng tình dục của nam giới.

Các hạng mục khám nam khoa cụ thể như sau:

Khám tổng quát: Thực hiện đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, điện tim, xét nghiệm máu,
nước tiểu,... để đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của nam giới.

Khám bộ phận sinh dục để phát hiện xem có những dấu hiệu bất thường xuất hiện hay
không.

Xét nghiệm tinh dịch đồ để chẩn đoán hình thái, độ di động, số lượng hay chất lượng
tinh trùng.

Siêu âm ổ bụng và các bộ phận khác để kiểm tra xem có xảy ra sự bất thường ở bên
trong không.

Khám nam khoa là một việc làm cần thiết và nam giới nên thực hiện định kỳ 6
tháng/lần để có thể theo dõi tình trạng sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của bản thân,
đồng thời phát hiện được một số bệnh lý ở vùng kín giai đoạn đầu (nếu có). Từ đó có



phương pháp điều trị thích hợp, chữa trị bệnh sớm và giúp bệnh nhân mau chóng hồi phục,
bảo vệ khả năng sinh sản cho phái mạnh.
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Phòng khám nam khoa quận Thủ Đức uy tín và an
toàn

Ở Thủ Đức hiện nay có nhiều cơ sở phòng khám điều trị nam khoa cũng rất hiệu quả và an
toàn, tuy nhiên lại không chữa trị được hầu hết các vấn đề về bệnh lý đa dạng của nam giới
cũng như không đầy đủ các thiết bị chuyên khoa. Bên cạnh đó, một số phòng khám “chui”
vẫn còn tồn tại và hoạt động tự do mà không được cấp phép chính thức khiến bệnh nhân
tiêu tốn số tiền lớn nhưng bệnh tình không thuyên giảm, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng
của bản thân.

Các quý ông nếu vẫn còn băn khoăn trong việc tìm một địa chỉ phòng khám nam khoa quận
Thủ Đức an toàn và uy tín thì có thể xem xét di chuyển đến Phòng Khám Đa Khoa Tháng
Tám ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM. Phòng khám hiện đang là
nơi được nhiều nam giới tin tưởng đến thực hiện khám chữa các vấn đề bệnh lý của bản
thân bởi được đánh giá cao của những chuyên gia hàng đầu.
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Phòng khám nằm ở vị trí thuận lợi, dễ tìm, thuộc nơi có thể thông thương giữa nhiều khu vực
khác nhau nên thuận tiện cho các quý ông ở Thủ Đức. Đặc biệt, phòng khám còn hội tụ
nhiều yếu tố nổi bật hiện nay so với các cơ sở cùng ngành như:

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

Phòng khám tự hào là nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm, tay
nghề giỏi, đã chữa trị thành công rất nhiều ca bệnh cho nam giới. Giúp các quý ông cải thiện
sức khỏe và lấy lại bản lĩnh tự tin.

Hệ thống trang thiết bị hạ tầng khang trang, cơ sở vật chất máy móc hiện đại được nhập
khẩu từ những nước có nền y tế phát triển trên thế giới.
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Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là nơi được nhiều nam giới ở Thủ Đức tin tưởng chọn lựa

Áp dụng điều trị các bệnh lý của nam giới bằng những phương pháp vô cùng tiên tiến và
kỹ thuật hiện đại 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,...Các công nghệ điều trị ở phòng
khám đều đảm bảo hiệu quả chữa trị cao, thời gian nhanh chóng, an toàn sức khỏe, hạn
chế đau đớn và tránh tình trạng bệnh tái phát trở lại.

Quy trình thăm khám khoa học, chuyên nghiệp, thủ tục được xử lý đơn giản, nhanh
chóng, người bệnh không cần phải chờ đợi lâu mệt mỏi. Chi phí khám và chữa bệnh vô
cùng hợp lý phải chăng vì được niêm yết đúng theo quy định của Bộ Y tế và công khai minh
bạch nên người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm.

Thông tin hồ sơ bệnh án được bảo mật tuyệt đối, thời gian làm việc linh hoạt tất cả các
ngày trong tuần (kể cả Lễ-Tết) trong khung giờ từ 08:00 đến 20:00 vô cùng thuận lợi cho
người bệnh sắp xếp công việc và thời gian ổn định rồi mới đến phòng khám.

Bài viết trình bày những thông tin xoay quanh chủ đề được bàn tán sôi nổi hiện nay trên các
diễn đàn y khoa là phòng khám nam khoa quận thủ đức an toàn và uy tín nằm ở đâu. Hy
vọng bài viết đã đem đến những thông tin có giá trị cho người đọc tham khảo và cân nhắc
chọn lựa.

Nếu có điều gì cần được tư vấn hoặc liên hệ đặt lịch khám, xin vui lòng gọi đến 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
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
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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