
PHÒNG KHÁM NAM KHOA Ở ĐỒNG NAI UY
TÍN
Ngày nay nhu cầu khám chữa các bệnh lý nam khoa ở nam giới ngày càng nhiều, các quý
ông đã biết quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe bản thân nhiều hơn. Trên các diễn đàn sức
khỏe hiện nay, các quý ông thường trao đổi và đặt ra nhiều thắc mắc về chủ đề phòng khám
nam khoa ở đâu thì uy tín và an toàn, đặc biệt theo khảo sát số lượng nam giới ở Đồng Nai
quan tâm vô cùng nhiều. Thấu hiểu và mong muốn giúp đỡ nam giới có được một địa chỉ
khám chữa bệnh tốt, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu địa chỉ phòng khám nam khoa ở Đồng
Nai uy tín đến mọi người.

TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ NAM KHOA
CHAT ZALO: 0907.544.143
CHAT FACEBOOK

Tại sao cần khám nam khoa định kỳ ở nam giới?
Khám nam khoa là một việc làm hết sức cần thiết đối với bất kỳ nam giới nào. Các quý ông
thường chủ quan và tự tin vào sức khỏe của bản thân nên không thường xuyên đi khám
nam khoa định kỳ, cho đến lúc các bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể bộc phát và gây ra nhiều
biến chứng thì việc điều trị đã trở nên rất khó khăn và phức tạp.

Nam giới nên thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần để có thể xác định tình trạng sức khỏe
cũng như phát hiện và điều trị các bệnh lý tiềm ẩn (nếu có) được sớm hơn tránh kéo dài gây
nhiều ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Ngoài ra việc thực hiện
khám nam khoa định kỳ cũng giúp nam giới ổn định sức khỏe và tâm lý tinh thần.
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Nam giới nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên để bảo đảm cho tình trạng của bản thân

TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ NAM KHOA
CHAT ZALO: 0907.544.143
CHAT FACEBOOK

Nam giới cần thực hiện khám nam khoa khi phát hiện bản thân có những
dấu hiệu bất thường sau:

Xuất hiện mụn, mẩn đỏ hay chảy dịch mủ ở dương vật nam giới.

Xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh không được.

Đau khi đi tiểu , đau khi quan hệ, đau khi xuất tinh hoặc xuất tinh ra máu.

Dương vật bị cong, dài hay hẹp bao quy đầu.

Tinh trùng bị vón cục, bị loãng, vẫn chưa có con mặc dù quan hệ đều đặn trên 1 năm,...

Rối loạn tiểu tiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu, đau khi đi tiểu, nước tiểu có máu
hoặc mủ kèm theo mùi hôi khó chịu.

Nam giới nếu phát hiện những triệu chứng bất thường ở cơ thể cần nhanh chóng đến các
cơ sở y tế hay phòng khám chuyên khoa để được các bác sĩ tiến hành thăm khám và kiểm
tra cũng như đưa ra biện pháp điều trị thật hợp lý khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
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Địa chỉ phòng khám nam khoa ở Đồng Nai uy tín
Các quý ông luôn mong muốn tìm kiếm cho mình một địa chỉ khám nam khoa an toàn, uy tín
và bảo mật. Đồng thời phải tránh được tình trạng chờ đợi bốc số dài lâu, mệt mỏi và tránh
được nguy cơ dễ gặp người thân quen ở các bệnh viện lớn.

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám tọa lạc ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận
3, TPHCM ra đời với mục đích nhằm phục vụ nhu cầu thăm khám và điều trị của người
bệnh ở khu vực TPHCM và nhiều tỉnh lân cận khác như Biên Hòa, Đồng Nai, Bến Tre, Bình
Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh,...Đặc biệt phòng khám chuyên kiểm tra và khám chữa
hiệu quả các vấn đề bệnh lý mà nam giới mắc phải hiện nay được nhiều chuyên gia đầu
ngành đánh giá cao trong chất lượng điều trị và sự tín nhiệm từ người dân đến từ nhiều khu
vực luôn ưu tiên chọn lựa mỗi khi gặp vấn đề nan giải.

Đến với phòng khám, bệnh nhân sẽ cảm nhận được những ưu điểm vô cùng vượt trội sau
đây:

Là cơ sở y tế chính quy, hợp pháp được cấp phép hoạt động chính thức của Sở Y tế
trong khám và chữa bệnh trong lĩnh vực chuyên khoa nam khoa an toàn và uy tín.

Bệnh nhân được điều trị trực tiếp bởi đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia chuyên khoa hàng
đầu có nhiều năm kinh nghiệm và tay nghề chuyên môn cao, đã thực hiện thành công vô số
ca bệnh cho nam giới. Giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe và sinh hoạt đời sống bình
thường.

Phương pháp chữa trị tiên, thường xuyên cập nhật những cách điều trị bệnh mới và
hiệu quả từ những nước có nền y tế phát triển trên thế giới kết hợp với hệ thống máy móc,
trang thiết bị y tế hiện đại, tối ưu phục vụ đắc lực nhất trong công tác điều trị bệnh nhân.

https://dakhoacachmangthang8.vn/


Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là cơ sở thăm khám và điều trị các vấn đề nam khoa hiệu
quả hiện nay

Môi trường phòng khám thân thiện, sạch sẽ, cơ sở hạ tầng khang trang, được thiết kế
theo mô hình như một bệnh viện quốc tế thu nhỏ. Hơn nữa, mô hình điều trị “1 bác sĩ-1
bệnh nhân” đảm bảo quá trình điều trị khép kín, bảo mật thông tin, tạo điều kiện thoải mái
nhất cho bệnh nhân chia sẻ và yên tâm điều trị.

Tất cả mức chi phí khám chữa bệnh đều hợp lý và phải chăng, phù hợp với bất kỳ
người nào có nhu cầu, bảng giá được niêm yết theo đúng quy định của Bộ Y tế và hoàn
toàn công khai, minh bạch với bệnh nhân. Nếu có phát sinh thêm chi phí trong quá trình
điều trị sẽ được thông báo rõ ràng đến bệnh nhân và người nhà, khi nhận được sự đồng ý
mới bắt đầu tiến hành chữa trị.

Thời gian làm việc linh hoạt, hoạt động trong khung giờ từ 08:00 đến 20:00 tất cả các
ngày trong tuần, kể cả Lễ-Tết. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh sắp xếp thời
gian và công việc ổn định rồi mới đến khám.

Đặt hẹn thông minh và ưu tiên qua hệ thống HOTLINE và tư vấn đa dạng. Người bệnh
được trao đổi thắc mắc trực tiếp cùng các chuyên gia, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề được kịp
thời nhất. Nếu đặt hẹn thông qua kênh tư vấn sẽ được ưu tiên vào thăm khám trước, thủ tục
thực hiện nhanh chóng và không có tình trạng chờ đợi mệt mỏi.

Bài viết đã trình bày đến người đọc thông tin liên quan về địa chỉ phòng khám nam khoa ở
Đồng Nai uy tín. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ qua số HOTLINE:
0287.3000.666
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