
TOP 10 NƠI KHÁM NAM KHOA QUẬN 12 UY
TÍN NHẤT
Ngày nay, tỉ lệ nam giới mắc phải các bệnh nam khoa càng lúc càng nhiều nên các quý ông
bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân hơn. Trên các diễn đàn y tế về
nam khoa, câu hỏi đặt ra phần lớn là tìm kiếm những địa chỉ khám chữa bệnh nam khoa uy
tín và chất lượng, đặc biệt là ở quận 12 nhu cầu tìm kiếm được nhận định vô cùng cao.
Thấu hiểu được mong muốn tìm kiếm một địa chỉ thăm khám nam khoa uy tín của các quý
ông nên bài viết dưới đây sẽ trình bày đến mọi người về Top 10 nơi khám nam khoa quận
12 uy tín nhất.
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Khám nam khoa là khám những gì?
Nhiều nam giới đôi khi do lần đầu thực hiện khám nam khoa nên thường vẫn còn bỡ ngỡ,
không biết rốt cuộc khám nam khoa là bao gồm khám những gì và mang lại lợi ích như thế
nào.

Khám nam khoa thực chất bao gồm các hạng mục khám sau đây:

Khám nam khoa tổng quát: Đây là bước khám kiểm tra tổng thể về chiều cao, cân nặng,
huyết áp, ổ bụng, nhịp tim,...Song song đó, nam giới cũng có thể trao đổi các vấn đề mà bản
thân đang gặp phải hay thắc mắc đến bác sĩ để được tư vấn chính xác hơn.

Khám bộ phận sinh dục: Đây là một bước khám quan trọng trong quy trình khám nam
khoa. Lúc này bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra bộ phận sinh dục bên ngoài của bệnh nhân để
xác định xem có triệu chứng bất thường gì xảy ra như viêm loét, u cục, dài/hẹp bao quy
đầu, nốt sần ở tinh hoàn, cùng một số vấn đề cần thiết khác.

Xét nghiệm: Nam giới được yêu cầu thực hiện các xét nghiệm kiểm tra cần thiết như xét
nghiệm nước tiểu, xét nghiệm dịch niệu đạo, xét nghiệm mẫu tế bào khối u cục tại bộ phận
sinh dục,...nhằm giúp kết quả chẩn đoán được chính xác hơn.
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Top 10 nơi khám nam khoa quận 12 uy tín nhất
Dưới đây là địa chỉ 10 cơ sở được đánh giá là nơi khám nam khoa quận 12 uy tín nhất mà
các quý ông có thể tham khảo:

1. Bệnh Viện Quận 12
Bệnh viện quận 12 là một trong những địa chỉ uy tín mà nam giới có thể chọn lựa để kiểm
tra, thăm khám và điều trị các vấn đề bản thân đang gặp phải. Bệnh viện là cơ sở điều trị
lớn nên người bệnh có thể yên tâm, ngoài ra bệnh viện còn phát triển thêm về lĩnh vực hồi
sức cấp cứu, sản phụ khoa, ngoại-phòng mổ,...

Bệnh viện quận 12 là nơi các quý ông có thể lựa chọn để thăm khám nam khoa

Tuy nhiên, nếu các quý ông muốn tìm một địa chỉ điều trị chuyên sâu và riêng biệt thì sẽ gặp
khá nhiều bất cập nếu lựa chọn khám nam khoa tại đây. Bởi vì bệnh viện quận 12 đa phần
rất đông bệnh nhân, lĩnh vực điều trị rộng nên nhiều người bệnh phải chờ đợi thời gian dài
quá lâu mệt mỏi. Hiện tại bệnh viện cũng chưa tiến hành điều trị hoàn toàn chuyên sâu về
lĩnh vực nam khoa, máy móc cập nhật không thường xuyên nên có thể không phát hiện các
bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm hoặc không hỗ trợ điều trị vấn đề mà nam giới đang gặp phải. Vì
thế các quý ông cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 111 Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 07:00 đến 16:30 thứ 2-thứ 6
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2. Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức 2
Bệnh viện là một địa chỉ khám nam khoa uy tín được nhiều nam giới quận 12 tin tưởng lựa
chọn, thăm khám đa dạng các lĩnh vực khác nhau kể cả lĩnh vực nam khoa.

Bệnh viện Hồng Đức là cơ sở khám nam khoa tốt ở quận 12

Bệnh viện mỗi năm điều trị thành công hàng trăm ngàn ca bệnh cho nam giới về các vấn đề
nam khoa cũng như đạt được nhiều thành tựu trong khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân.
Bệnh viện hội tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm cùng với hệ thống cơ
sở vật chất hiện đại nên đảm bảo điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 07:30 đến 16:00 thứ 2-thứ 7
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3. Bệnh Viện Tâm Trí Sài Gòn
Bệnh viện Tâm Trí là một trong những bệnh viện đa khoa với đa dạng lĩnh vực chuyên môn,
được trang bị đầy đủ các thiết bị y khoa tiên tiến và dịch vụ y tế hiện đại cùng đội ngũ y bác
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sĩ, nhân viên y tế là những người có chuyên môn cao nên đảm bảo điều trị bệnh lý nam giới
vô cùng an toàn và uy tín.

Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn là cơ sở có đầy đủ các thiết bị thăm khám nam khoa hiệu quả

Bên cạnh khám nam khoa, bệnh viện còn có các thế mạnh trong khám chữa hiệu quả nhiều
lĩnh vực khác như: Sản phụ khoa, Chấn thương cột sống, Thay khớp, Cấp cứu, Hồi Sức,
Tim mạch,...

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 171 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 07:00 đến 19:00 thứ 2-thứ 7, từ 07:00 đến 16:00 chủ nhật
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4. Bệnh Viện An Sương
Hằng năm, Bệnh viện An Sương tiếp nhận và chữa trị cho hàng trăm ngàn ca bệnh thành
công cho bệnh nhân và nhận được nhiều đóng góp cũng như phản hồi vô cùng tích cực.
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Bệnh viện An Sương là cơ sở khám nam khoa tốt ở quận 12 nhiều người lựa chọn

Ở lĩnh vực nam khoa, bệnh viện khám và chữa trị đa dạng nhiều bệnh khác nhau về đường
tiết niệu, tuyến tiền liệt, khám sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh sản, điều trị sỏi thận, khám
vô sinh,...Người bệnh khi đến khám bệnh sẽ được phục vụ vô cùng chu đáo và tận tâm,
khám chữa bởi các chuyên khoa giỏi cùng hệ thống máy móc tiên tiến.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 171/3 KP3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM

HOTLINE: 028.3719.1555
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5. Phòng Khám Đa Khoa Chợ Cầu
Nếu người bệnh đã quá chán nản với việc phải chờ đợi bốc số mệt mỏi cũng như quá nhiều
bất cập ở các bệnh viện thì Phòng khám đa khoa Chợ Cầu chính là một lựa chọn tốt cho
các quý ông.
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Phòng khám Chợ Cầu được đánh giá là cơ sở điều trị cho nam giới tin tưởng

Phòng khám hoạt động với phương châm mang đến cho khách hàng những dịch vụ khám
chữa bệnh an toàn và tốt nhất nên mọi dịch vụ đều ưu tiên đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Đội
ngũ y bác sĩ chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm, từng công tác ở bệnh viện lớn
nên đảm bảo khám chữa hiệu quả cho người bệnh.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: C95 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 07:00 đến 21:30 thứ 2-thứ 7
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6. Phòng Khám Đa Khoa Thanh Hồng
Nhắc đến nơi khám nam khoa quận 12 uy tín hiện nay thì không thể bỏ qua Phòng khám đa
khoa Thanh Hồng. Tuy là cơ sở tư nhân nhưng phòng khám hội tụ đầy đủ các máy móc,
thiết bị hiện đại với chất lượng tốt nhất và các bác sĩ công tác tại phòng khám đều được đào
tạo bài bản, có chuyên môn không chỉ trong lĩnh vực nam khoa mà còn ở nhiều lĩnh vực đa
dạng khác nên người bệnh hoàn toàn có thể an tâm về độ uy tín.
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Phòng khám đa khoa Thanh Hồng với quy mô rộng lớn, thiết bị chuyên khoa

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 544 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 17:00 đến 20:00 thứ 2-Chủ nhật
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7. Phòng Khám Đa Khoa Anh Dũng
Quy mô phòng khám khá rộng với nhiều phòng ban được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị
tương ứng theo từng lĩnh vực. Hơn nữa, phòng khám đầu tư cơ sở vật chất vô cùng khang
trang, sạch sẽ và mời hợp tác cùng các bác sĩ là những người có trình độ chuyên môn cao
và y đức nghề nghiệp.
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Phòng khám Anh Dũng nổi tiếng khám chữa bệnh hiệu quả ở khu vực quận 12

Đội ngũ nhân viên y tế của phòng khám được đào tạo kiến thức chuyên sâu, nhiệt tình, ân
cần, luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc mà người bệnh đưa ra được nhanh chóng và
chính xác nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 31/4D Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 07:00 đến 19:00 thứ 2-thứ 7
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8. Phòng Khám Đa Khoa Phước Thịnh
Phòng khám đa khoa Phước Thịnh là cơ sở khám và chữa trị an toàn cho cả người lớn và
trẻ em. Bệnh nhân đến đây có thể thực hiện thăm khám đa dạng nhiều dịch vụ khác nhau
do các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhiều năm kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn thuộc
thành phố nên đảm bảo quá trình khám và chữa bệnh thành công và an toàn.
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Phòng khám Phước Thịnh nhiều năm liền là cơ sở chữa bệnh nam khoa tốt ở quận 12

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 297 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 06:30 đến 21:00 thứ 2-chủ nhật
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9. Phòng Khám Đa Khoa Tô Ký
Địa chỉ khám nam khoa không thể bỏ qua ở quận 12 tiếp theo đó là Phòng khám Tô Ký.
Phòng khám là nơi điều trị hiệu quả các vấn đề bệnh lý mà nhiều quý ông thường gặp hiện
nay, do các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám và điều trị nên người bệnh vô cùng
thoải mái và yên tâm để chọn lựa.

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 Tô Ký là cơ sở khám nam khoa hiệu quả ở tại quận 12

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 292-294 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 07:00 đến 20:00 thứ 2-thứ 7, từ 07:00 đến 18:00 chủ nhật

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

10. Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám
Mặc dù không phải là cơ sở đặt trực tiếp tại quận 12 nhưng Phòng Khám Đa Khoa Tháng
Tám là một trong những cơ sở nhận được lượt đến thăm khám và điều trị vô cùng đông đảo
của các quý ông khu vực này. Phòng khám sở dĩ nhận được sự đánh giá cao từ những
chuyên gia đầu ngành cũng như ưu tiên tín nhiệm của nhiều người dân trong và ngoài khu
vực do hội tụ nhiều yếu tố nổi bật sau đây:

Là cơ sở khám chữa bệnh chính quy, được cấp phép hoạt động chính thức của Sở Y tế
trong thăm khám và điều trị hiệu quả các vấn đề bệnh lý nam khoa.

Hội tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành, có trên 20 năm kinh nghiệm và
tay nghề điều trị giỏi, từng công tác tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước nên đảm bảo
điều trị an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Hệ thống trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại được nhập khẩu từ các nước có nền y tế
phát triển trên thế giới, trải qua kiểm duyệt và vô trùng cẩn thận trước khi đưa vào phục vụ
cho bệnh nhân.

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
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https://dakhoacachmangthang8.vn/
https://dakhoacachmangthang8.vn/


Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám là cơ sở thăm khám và điều trị hiệu quả các bệnh nam
khoa ở nam giới

Quy trình khám chữa bệnh khoa học theo mô hình “1 bác sĩ - 1 bệnh nhân” đảm bảo
theo dõi toàn bộ quá trình diễn biến điều trị của bệnh nhân, thông tin bệnh án nhờ đó được
bảo mật tuyệt đối.

Áp dụng phương pháp tiên tiến được cập nhật liên tục để đảm bảo mang lại hiệu quả
điều trị cao nhất cho bệnh nhân.

Chi phí hợp lý và phải chăng được niêm yết đúng quy định của Bộ Y tế và hoàn toàn
công khai với bệnh nhân.

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 đã trình bày đến người đọc thông tin về Top 10 nơi khám nam khoa quận 12 uy tín
nhất. Mong rằng bài viết sẽ mang lại những thông tin tham khảo hữu ích và có thể giúp các
quý ông có được lựa chọn đúng đắn mỗi khi có nhu cầu thăm khám và điều trị.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được chuyên gia tư vấn thêm, xin vui lòng gọi vào số
HOTLINE: 0287.3000.666 để được tư vấn miễn phí.

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

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
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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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/kham-nam-khoa-o-dau-tot-tai-quan-10.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/top-4-phong-kham-nam-khoa-quan-11-kham-chua-hieu-qua-cho-nam-gioi.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
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-tien-giang-chat-luong-va-an-toan.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-nha-be-uy-tin-va-hieu-qua-nhat-hien-nay.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-long-an-uy-tin-va-chat-luong.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-an-toan-o-ben-tre.html
http://dakhoacachmangthang8.vn/phong-kham-nam-khoa-o-dong-nai-uy-tin.html

