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8 Bác sĩ nam khoa giỏi ở Bắc Ninh và hình thức tư
vấn nam khoa miễn phí
August 20, 2021

Đội ngũ y bác sĩ là một nhân tố có ảnh hưởng lớn đến kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh lý. Do đó, khi khám chữa
bất cứ căn bệnh nào người bệnh nên chú ý lựa chọn những bác sĩ giỏi. Nếu bạn đang tìm kiếm bác sĩ nam khoa giỏi
ở Bắc Ninh thì đừng bỏ lỡ thông tin về bác sĩ tay nghề cao trong bài viết sau.

Bác sĩ nam khoa giỏi có lợi ích gì?
Nam khoa là những căn bệnh khó nói và tỷ lệ nam giới mắc các bệnh nam khoa đang ngày càng tăng cao. Vì thế
nhu cầu khám chữa bệnh nam khoa cũng tăng lên.
Khám nam khoa sẽ giúp nam giới phát hiện bệnh kịp thời và điều trị hiệu quả. Khi có những dấu hiệu như sưng,
đau, ngứa ngáy bao quy đầu, đi tiểu buốt, dương vật chảy mủ, tiểu buốt, tiểu rắt, xuất tinh sớm,…thì hãy thăm
khám ngay.
Để có thể khám chữa bệnh hiệu quả, an toàn thì tay nghề của bác sĩ có ảnh hưởng không hề nhỏ. Bạn nên chọn
những bác sĩ nam khoa giỏi. Bởi những bác sĩ chuyên nam khoa giỏi, tay nghề cao sẽ mang đến những lợi ích như:
-Bác sĩ có hiểu biết, kiến thức chuyên sâu về các bệnh lý nam khoa, hỗ trợ thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và
điều trị hiệu quả.
-Bác sĩ nam khoa giỏi sẽ biết nên làm xét nghiệm gì đối với từng triệu chứng, từng bệnh cụ thể. Sau khi xét nghiệm
bác sĩ sẽ đọc, phân tích kết quả và có những chẩn đoán chính xác nhất.
-Ngoài ra, những bác sĩ nam khoa giỏi, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm sẽ thành thạo các kỹ thuật điều trị bệnh.
Đặc biệt họ luôn cập nhật, học hỏi những cách chữa bệnh hiện đại, mang đến kết quả điều trị bệnh tốt nhất cho
bệnh nhân
-Bác sĩ nam khoa giỏi tâm ký, thấu hiểu bệnh nhân, luôn chia sẻ và giúp bệnh nhân ổn định tâm lý khi khám chữa
bệnh.

Tiêu chí chọn bác sĩ nam khoa giỏi?
Hiện nay, có rất nhiều bác sĩ chuyên nam khoa đang làm việc ở các cơ sở y tế. Tuy nhiên không phải bác sĩ nào
cũng giỏi, cũng khám chữa bệnh hiệu quả. Trong thực tế đã có rất nhiều người do gặp phải bác sĩ tay nghề kém đã
khiến tình trạng bệnh nặng hơn hay chẩn đoán sai bệnh.
Chính vì vậy, khi chọn địa chỉ y tế bạn nên chọn bác sĩ nam khoa giỏi thông qua những tiêu chí sau:
-Chọn bác sĩ phải là bác sĩ chuyên nam học, có kinh nghiệm khám chữa các bệnh nam khoa lâu năm, ít nhất 10 năm
kinh nghiệm.
-Bác sĩ được đào tạo bài bản, tốt nghiệp các trường y danh tiếng.
-Bác sĩ nam khoa giỏi đã được cơ quan chức năng cấp chứng chỉ hành nghề trong khám chữa bệnh nam khoa.
-Bác sĩ nam khoa giỏi đã từng làm việc ở những cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương lớn. Hoặc đang làm việc tại
cơ sở y tế uy tín, chất lượng.
-Bác sĩ nam khoa có lịch khám rõ ràng, khám đều, có tâm với nghề. Đặc biệt, bạn nên chọn những bác sĩ có danh
tiếng, được nhiều bệnh nhân nhận xét tích cực, bệnh nhân đến khám đông và có nhiều người bệnh đã chữa khỏi
bệnh dưới tay bác sĩ.

Địa chỉ bác sĩ nam khoa giỏi ở Bắc Ninh
Nhằm giúp nam giới tiết kiệm thời gian tìm kiếm bác sĩ nam khoa giỏi, dưới đây là thông tin về địa chỉ bác sĩ nam
khoa giỏi ở Bắc Ninh mà bạn có thể tham khảo và lựa chọn.
Phòng khám đa khoa Thành Đô ở số 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh đang là cơ sở y tế uy tín được nhiều
nam giới tin tưởng tìm đến để khám chữa các bệnh nam khoa. Nơi đây đã giúp hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân
khám và điều trị các bệnh nam khoa hiệu quả.
Bởi phòng khám có đội ngũ y bác sĩ chuyên nam khoa tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, bác sĩ đã từng công tác ở
những cơ sở y tế lớn tuyến tỉnh, tuyến trung ương, tốt nghiệp các trường y dược nổi tiếng hệ chính quy. Đồng thời
các bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề.
Các bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Thành Đô không chỉ có tài mà còn có tâm với nghề, có tâm với bệnh nhân.
Không nhận hối lộ, luôn quan tâm bệnh nhân và chia sẻ với bệnh nhân để họ ổn định tâm lý, điều trị bệnh thuận lợi
hơn.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực nam khoa, các bác sĩ nam khoa giỏi tại Bắc Ninh đã chẩn đoán chính
xác bệnh và điều trị thành công nhiều ca bệnh viêm quy đầu, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, xuất tinh sớm,
rối loạn cương dương,….bằng những kỹ thuật tiên tiến.
Ngoài thăm khám trực tiếp tại phòng khám, bác sĩ còn hỗ trợ tư vấn sức khỏe online qua điện thoại, qua hệ thống
chat của phòng khám. Các bác sĩ giỏi chuyên nghiệp sẵn sàng giải đáp các vấn đề liên quan đến sức khỏe 24/24,
miễn phí và hỗ trợ đặt lịch khám nhanh chóng để bệnh nhân không phải chờ đợi lâu khi thăm khám.
Bên cạnh việc sở hữu những bác sĩ nam khoa giỏi, Phòng khám còn có nhiều ưu điểm khiến bệnh nhân hài lòng và
có sức khỏe tốt như:

Cơ sở vật chất, máy móc hiện đại
Cơ sở khám chữa bệnh được xây dựng theo mô hình y tế xanh, không gian sạch sẽ, đầy đủ các phòng chức năng
như phòng xét nghiệm, phòng điều trị, phòng chờ,….Đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu khám nam khoa của đông đảo
người bệnh.
Về hệ thống máy móc y tế, phòng khám đã đã đầu tư trang bị hệ thống máy móc y tế hiện đại, được nhập khẩu từ
những nước có nền y học tiến tiến như Anh, Mỹ, Đức, Hàn Quốc,…Hỗ trợ bác sĩ xét nghiệm chẩn đoán và điều trị
bệnh hiệu quả.

Phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn
Sau khi thăm khám, bác sĩ nam khoa giỏi chẩn đoán chính xác bệnh và trực tiếp áp dụng phương pháp chữa bệnh
tiên tiến để chữa bệnh. Mỗi một căn bệnh sẽ được điều trị hiệu quả bằng những phương pháp sau:
-Bệnh viêm quy đầu, vim tinh hoàn, viêm niệu đạo, viêm bàng quang được chữa bằng hệ thống điều trị quang học
CRS.
-Bệnh rối loạn cương dương, liệt dương, yếu sinh lý được chữa bằng phương pháp tam độ tam đoạn.
-Bệnh xuất tinh sớm được chữa bằng kỹ thuật điều khiến dây thần kinh dương vật.
-Dài/ hẹp bao quy đầu chữa bằng kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến.
-Các bệnh tuyến tiền liệt được chữa bằng phương pháp phân loại Alpha.
-Bệnh vô sinh nam, các vấn đề ở tinh trùng chữa bằng 6 bước liệu pháp sinh sản.
-Sùi mào gà chữa bằng phương pháp quang động lực ALA – PDT,….

Chi phí khám chữa bệnh công khai minh bạch
Bác sĩ nam khoa giỏi sẽ tư vấn chi tiết từng khoản phí thăm khám nam khoa cho bệnh nhân trước khi quyết định
khám chữa. Mọi khoản phí được công khai minh bạch, được niêm yết theo quy định của Bộ y tế.
Đặc biệt, để hỗ trợ người bệnh, phòng khám còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hiện phòng
khám có gói khám nam khoa 480K (giá gốc 988K) với nhiều hạng mục kiểm tra, xét nghiệm.

Công tác khám chữa bệnh chuyên nghiệp
Quy trình khám nam khoa rõ ràng, chặt chẽ được trực tiếp tay bác sĩ nam khoa giới thực hiện và giám sát.
Chất lượng dịch vụ y tế tốt, nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục thăm khám rút gọn, nhanh chóng,
thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh lý được bảo mật.
Mô hình khám chữa 1 bệnh nhân – 1 bác sĩ, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi.
Làm việc từ 8h – 20h tất cả các ngày, thuận tiện để mọi người khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính, vào cuối
tuần.

Bệnh nhân nhận xét tích cực
Rất nhiều bệnh nhân sau khi được bác sĩ nam khoa giỏi của phòng khám điều trị bệnh đều nhận được kết quả tốt,
chưa ghi nhận tình trạng tái phát bệnh hay biến chứng. Vì thế bệnh nhân đã để lại nhiều đánh giá tích cực như:
Anh Hoàng.T (35 tuổi, Bắc Ninh) cho biết: “Tôi bị đau sưng tinh hoàn đến Phòng khám đa khoa Thành Đô được bác sĩ
khám chữa tận tình, chu đáo giúp tôi phát hiện bệnh viêm tinh hoàn. Sau đó được điều trị hiệu quả, đã hơn 1 năm
những bệnh không tái phát”.

Anh Đỗ. Q (29 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: “Tôi cảm ơn bác sĩ, nhân viên y tá đã đồng hành cùng tôi trong ca khám chữa
bệnh xuất tinh sớm rất nhiều. Nhờ việc được bác sĩ điều trị đúng cách và hướng dẫn chăm sóc cơ thể mà tôi đã hồi
phục nhanh, thời gian quan hệ lâu”.

Trên đây là những thông tin có liên quan đến bác sĩ nam khoa giỏi tại Bắc Ninh. Nếu còn điều gì thắc mắc hay
muốn đặt lịch khám với bác sĩ, bạn vui lòng liên hệ Hotline: 0865.776.663 để được hỗ trợ nhanh chóng, miễn phí.
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