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Chi phí khám nam khoa hết bao nhiêu tiền ? Là một vấn đề được các đấng mày râu hiện nay quan tâm đến. Không chỉ ở nữ giới
mà các bác sĩ cũng khuyên nam giới nên đi khám nam khoa định kỳ. Tuy nhiên, nhiều cánh mày râu vẫn còn tâm lý e rè, ngại đi
khám bởi nhiều lý do nhạy cảm. Đặc biệt, dịch vụ chi phí khám nam khoa hết bao nhiêu tiền là vấn đề cũng được nhiều nam giới
quan tâm nhất. Hiểu được những thắc mắc đó, bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết cho bạn thông tin này.

KHÁM NAM KHOA LÀ GÌ?
Khám nam khoa được hiểu là quá trình bác sĩ thăm khám ở bộ phận sinh dục nam giới để kiểm tra về sức khỏe sinh lý xem có dấu
hiệu gì bất thường ở vùng dương vật hay không. Thực hiện khám nam khoa bao gồm các mục khám tổng quan bằng mắt thường
bên ngoài dương vật và khám chi tiết vùng bên trong bằng các thiết bị y tế như làm xét nghiệm như: xét nghiệm máu, xét nghiệm
nước tiểu, làm xét nghiệm dịch dương vật,… Tùy thuộc vào nhu cầu mục đích khám của bệnh nhân cũng như theo tình hình sức
khỏe hiện tại mà bác sĩ sẽ chỉ định quy trình thực hiện khám nam khoa ở mỗi người mỗi khác.

Khám nam khoa định kỳ là việc làm vô cùng quan trọng và rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe sinh lý cho nam giới. Các bác sĩ chuyên
khoa khuyên nam giới nên đi khám nam khoa định kỳ khoảng 6 tháng/ lần để sức khỏe vùng kín có thể được phát triển ổn định
nhất.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐI KHÁM NAM KHOA ĐỊNH KỲ
Khám nam khoa mang lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe nam giới
Đi khám nam khoa định kỳ sẽ giúp cho các quý ông sẽ nắm rõ được tình hình sức khỏe sinh lý của mình, để sớm kịp thời phát hiện
ra những bất thường của một số bệnh lý nam khoa như: viêm niệu đạo, yếu sinh lý, bệnh viêm tinh hoàn, xuất tinh sớm, bệnh liệt
dương,…
Khám nam khoa định kỳ nhằm giúp nam giới kịp thời phát hiện ra những bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục như bệnh lậu, sùi
mào gà, giang mai, mụn rộp sinh dục,…
Việc đi khám nam khoa nam giới còn được lắng nghe bác sĩ chuyên khoa tư vấn đầy đủ về các kiến thức sức khỏe sinh sản cũng
như cách chăm sóc vùng kín hợp lý, khoa học. Từ đó, cải thiện tốt tình hình sức khỏe sinh sản và cơ quan sinh dục được bảo vệ
trong tốt nhất, hạn chế được các nguy cơ viêm nhiễm.

QUY TRÌNH KHÁM NAM KHOA
Quy trình khám nam khoa gồm có 4 bước:
Bước 1: Khám tổng quát
Khám tổng quát là bước thăm khám bệnh đầu tiên trong quy trình khám nam khoa.

Đầu tiên, bác sĩ phụ trách sẽ tiến hành đo lường để lấy thông tin các chỉ số trên cơ thể của nam giới bao gồm như: chiều cao, cân
nặng, huyết áp, nhịp tim,…
Cùng với việc thăm khám đo lường để lấy thông tin tổng quát đó là quá trình nam giới đã cung cấp đầy đủ cho bác sĩ về tình hình
sức khỏe hiện tại. Mục đích là để bác sĩ xác định rằng nam giới có đang mắc bệnh lý nam khoa hay là có đang gặp bất kỳ dấu
hiệu bất thường nào hiện tại hay không.
Ngoài ra, nam giới cũng cần cung cấp cho bác sĩ thông tin về tiểu sử bệnh lý nền, cũng như cơ thể có hay mẫn cảm với các thành
phần nào của thuốc hay không.
Ngoài quá trình thăm khám sơ bộ như trên, tiếp theo bác sĩ phụ trách điều trị sẽ tiến hành khám vùng bụng, dùng tay ấn vào vùng
ổ bụng để xác định xem có phát hiện có khối u bất thường nào hay không.
Bước 2: Khám bộ phận sinh dục
Khám bộ phận sinh dục là thực hiện khám dương vật nam giới. Ở bước này, bác sĩ tiến hành ngoại quan bằng mắt thường bộ phận
sinh để xem vùng dương vật có dấu hiệu nổi mụn hay có bị sưng, viêm hay không. Nếu như khám bộ phận sinh dục có phát hiện
ra được những dấu hiệu bất thường thì bác sĩ sẽ tiến hành làm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh lý người nam đang gặp phải là
bệnh gì.
Ngoài khám tổng thể dương vật ra thì ở bước thăm khám này bác sĩ còn khám vùng bên trong để xác định kiểm tra xem phát hiện
khối u nào bất thường xuất hiện không?
Bước 3: Thực hiện làm các xét nghiệm
Để xác định được cụ thể và chắc chắn tình hình sức khỏe vùng kín của nam giới thì bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh làm một số các
mục xét nghiệm. Xét nghiệm máu, làm xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm dịch niệu đạo chính là những mục xét nghiệm sức khỏe
bắt buộc mà nam giới cần phải thực hiện trong quá trình khám nam khoa của mình.
Ngoài ra, dựa vào những kết quả thăm khám vừa rồi. Nếu như bác sĩ vẫn còn nhìn ra được những dấu hiệu bất thường hay nghi
ngờ nam giới bị mắc các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục có thể bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh sẽ thực hiện thêm một vài xét
nghiệm y học chuyên sâu khác. Bên cạnh đó, để có thể yên tâm hơn trong quá trình khám nam khoa của mình thì nam giới có thể
tự đề xuất vào thực hiện thêm một số các mục xét nghiệm khác.
Bước 4: Dựa vào các kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ đề xuất hướng lộ trình điều trị phù hợp.
Sau khi đã xác định rõ chính xác tình hình mắc bệnh hiện tại, chẩn đoán được cụ thể những bệnh đang gặp phải là bệnh lý gì thì
nam giới sẽ được bác sĩ đề xuất các phương án chữa bệnh cụ thể. Nếu như nam giới đồng ý với hướng điều trị hay phương pháp
và lộ trình điều trị do bác sĩ phụ trách đưa ra thì sẽ bắt đầu tiến hành lộ trình chữa bệnh ngay sau khi khám.

CHI PHÍ KHÁM NAM KHOA HẾT BAO NHIÊU TIỀN?
Bảng giá chi phí khám nam khoa hết khoảng bao nhiêu tiền còn phụ thuộc bởi rất nhiều các yếu tố liên quan như: người bác sĩ
mà bạn yêu cầu, danh sách hạng mục thăm khám, các xét nghiệm phải thực hiện…. Bảng giá điều trị khám nam khoa thường được
niêm yết giá công khai trên hệ thống website của các cơ sở bệnh viện, phòng khám. Hơn nữa, mục chi phí khám nam khoa thường
không quá cao cho nên nam giới có thể hoàn toàn yên tâm trước khi đi khám nhé.
Thực tế không thể đưa ra một con số cụ thể cho chi phí khám nam khoa hiện nay hết bao nhiêu tiền mà cần dựa vào các yếu tố
khác như:

Mức chi phí khám nam khoa còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe nam giới
Điều này sẽ quyết định rất lớn đến việc khám nam khoa hết bao nhiêu tiền. Thông thường, khi bệnh nhân có dấu hiệu bệnh nhẹ
và ít thì việc tiến hành thăm khám sẽ đơn giản và ít tốn kém chi phí hơn. Ngược lại, nếu các triệu chứng bệnh xuất hiện ở nhiều vị
trí, ở nhiều bộ phận khác nhau đòi hỏi việc thăm khám sức khỏe phải có phạm vi rộng hơn, thời gian điều trị lâu hơn, các danh
mục thăm khám cũng nhiều thì chi phí phải trả cũng sẽ cao hơn.

Chi phí khám nam khoa cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào loại bệnh nam khoa
Nam giới khi đi khám nam khoa định kỳ thì mức giá không hề tốn kém. Nhưng nếu trong quá trình khám do có dấu hiệu mắc bệnh
sẽ tùy vào từng loại bệnh lý mà theo đó chi phí khám nam khoa cũng có sự cao thấp chênh lệch khác nhau. Vì hiện nay có rất
nhiều bệnh lý nam khoa và có các triệu chứng ở giai đoạn bệnh nặng nhẹ khác nhau.

Mức chi phí khám nam khoa phụ thuộc vào cơ sở y tế khám chữa bệnh
Nếu bạn lựa chọn các cơ sở y tế thăm khám kém chất lượng thì chi phí khám nam khoa có thể sẽ thấp hơn so với mức giá chung.
Tuy nhiên, khám chữa bệnh tại những địa chỉ y tế như vậy sẽ không đảm bảo được cả về kết quả chẩn đoán và tính hiệu quả

chính xác của quá trình điều trị. Vì vậy nên tìm hiểm cẩn thận và nên đến những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín với mức chi phí
điều trị khám nam khoa hợp lý theo quy định của Sở Y tế đề ra để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Giá khám nam khoa cũng phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu của người bệnh
Mức chi phí khám nam khoa cao hay không cũng phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi bệnh nhân. Người bệnh khi khám có thể lựa
chọn cho mình những mức dịch vụ khám bệnh khác nhau với các mức giá khác nhau. Nếu bệnh nhân chỉ khám theo dịch vụ bình
thường thì chi phí khám nam khoa đó sẽ thấp hơn so với khám nhanh hoặc muốn khám theo yêu cầu.
Ngoài ra, chi phí khám nam khoa hết bao nhiêu tiền còn tùy thuộc theo phương pháp điều trị, trình độ tay nghề của người bác sĩ
và các danh mục dịch vụ chăm sóc bệnh nhân,… Đặc biệt, tùy theo cơ địa từng người mà sau quá trình điều trị bệnh, thời gian và
khả năng hồi phục cũng sẽ khác nhau. Nếu người bệnh hồi quá trình phục lâu hoặc có xuất hiện biến chứng xảy ra thì chi phí
khám nam khoa lúc này chắc chắn sẽ cao hơn.
Chi phí khám nam khoa giá bao nhiêu thuờng rất khác nhau tùy thuộc vào mỗi cơ sở y tế khám nam khoa. Chi phí khám nam khoa
thường dao động trong khoảng từ 180.000đ đến 1.500.000đ tùy vào cơ sở y tế và từng cách chữa bệnh.

PHÒNG KHÁM NAM KHOA Ở ĐÂU BẮC NINH UY TÍN HIỆN NAY?
Để có thể lựa chọn được một địa chỉ y khoa khám nam khoa chất lượng tốt không phải là một điều dễ dàng. Nhất là khi hiện nay
có rất nhiều cơ sở y tế khám chữa bệnh hoạt động chui. Sẵn sàng đặt lợi nhuận lên trên lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Khiến
cho nam giới ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cho mình một địa chỉ khám nam khoa uy tín để có thể yên tâm khi khám
chữa.
Nếu nam giới đang phân vân không biết nên lựa chọn cho mình địa chỉ y khoa nào thì đừng nên bỏ lỡ tới địa chỉ phòng khám đa
khoa Thành Đô Bắc Ninh. Là một trong số ít phòng khám được lọt trong top đầu khu vực tỉnh Bắc Ninh về những địa chỉ cơ sở
khám nam khoa chất lượng cao được đông đảo phái mày râu trong tỉnh và các thành phố vùng lân cận lựa chọn.
Sở dĩ phòng khám Thành Đô được mệnh danh là “địa chỉ y tế khám nam khoa uy tín số 1 Bắc Ninh” là do:
- Phòng khám được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh công khai, phòng khám chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan
chức năng có thẩm quyền.
- Cơ sở vật chất phòng khám khang trang, hệ thống các khối phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khâu vệ sinh vô trùng khử
trùng được thực hiện nghiêm ngặt. Không để xảy ra các tình trạng nhiễm khuẩn gây ảnh hưởng xấu đến kết quả làm xét nghiệm.
- Được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc trang thiết bị tân tiến, hiện đại. Phần lớn các thiết bị y tế được nhập khẩu từ các quốc
gia có nền y học phát triển. Giúp cho quá trình thăm khám nam khoa được chính xác, đem lại kết quả nhanh chóng.
- Đội ngũ y bác sĩ đều là những chuyên gia y học hàng đầu chuyên sâu trong lĩnh vực khám nam khoa. Giàu kinh nghiệm về
chuyên môn, tay nghề y học vững trong quy trình chẩn đoán và làm các xét nghiệm điều trị khám nam khoa.
- Nam giới hoàn toàn có thể an tâm về mục chi phí khi khám nam khoa tại đây. Bởi trước khi thực hiện khám và điều trị bác sĩ sẽ
trao đổi và thống nhất cụ thể với bệnh nhân. Không những vậy, phòng khám hiện nay còn có các chương trình khuyến mãi lớn
hấp dẫn. Giúp cánh mày râu có nhiều cơ hội lựa chọn danh mục khám sức khỏe nam khoa với chi phí hợp lý.
Trên đây là những thông tin có liên quan đến chi phí khám nam khoa hết bao nhiêu tiền. Nếu còn điều gì thắc mắc chưa thể
chia sẻ hoặc bạn muốn đặt lịch khám online, bạn vui lòng liên hệ qua số hotline 0865.776.663 để được bác sĩ chuyên khoa giải đáp
chi tiết và miễn phí.
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