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TOP 10 Địa chỉ khám chữa giang mai ở đâu Bắc
Ninh tốt nhất
August 26, 2021

Kh ám bệnh giang mai ở đâu tại Bắc Ninh uy tín hiện nay là câu hỏi của nhiều người khi mắc bệnh giang mai?
Giang mai là một bệnh xã hội nguy hiểm có tốc độ lây nhiễm nhanh chóng. Trong khi đó tỷ lệ người bị mắc
bệnh giang mai có xu ngày một gia tăng. Tuy nhiên có người vì xấu hổ mà không đến gặp bác sĩ thay vào đó tự
ý mua thuốc chữa trị tại nhà. Nhưng cũng có trường hợp khi mắc bệnh mà không biết nên khám chữa ở địa chỉ
nào. Vậy kh ám bệnh giang mai ở đâu? Cùng tìm hiểu những chia sẻ qua bài viết dưới đây để có được sự lựa
chọn đúng đắn nhất.

BỆNH GIANG MAI LÀ GÌ?
Bệnh giang mai được hình thành bởi xoắn khuẩn có tên khoa học là Treponema Pallidum. Bệnh được chia
thành 3 giai đoạn và có thể xảy ra ở mọi độ tuổi. Bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ gây tổn
thương đến các bộ phận trên cơ thể, khi xoắn khuẩn lây lan vào máu còn có thể đe dọa đến tính mạng, gây tử
vong cho người mắc.

Xoắn khuẩn giang mai có thể lây nhiễm vào cơ thể qua nhiều con đường như quan hệ tình dục không an toàn,
sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người mang bệnh và lây truyền từ mẹ qua thai nhi. Ngoài ra, xoắn khuẩn có
thể lợi dụng niêm mạc da, nơi bị tổn thương để xâm nhập vào cơ thể.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH GIANG MAI
Giang mai là một bệnh xã hội lây qua đường tình dục do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây ra. Đây
là bệnh khó chữa nhất là khi không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Sẽ gây ra những biến chứng vô cùng nguy
hiểm như tổn thương hệ thần kinh, xương khớp, não bộ, gây rối loạn cảm giác, tổn thương nội tạng…Thậm chí
là gây tử vong nếu bệnh đã chuyển nặng.
Chính vì thế mà việc chủ động đến gặp bác sĩ sớm là sự lựa chọn sáng suốt nhất khi có dấu hiệu bị bệnh giang
mai. Bệnh giang mai sẽ được chữa ở khoa bệnh xã hội của tất cả các bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa
hoặc các địa chỉ chuyên trị về bệnh giang mai. Để có thể lựa chọn được một địa chỉ chữa giang mai ở đâu tốt, an
toàn, hiệu quả người bệnh cần căn cứ vào một số tiêu chí như:
Giấy phép hoạt động: một cơ sở y tế uy tín nhất định phải hoạt động công khai dưới sự quản lý của Bộ y tế. Chịu
sự giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Hệ thống cơ sở vật chất: địa chỉ chữa bệnh giang mai tốt cần có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, máy móc
trang thiết bị y tế hiện đại, dịch vụ y tế chuyên nghiệp. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ quá trình khám chữa giang
mai được triệt để, hiệu quả.
Đội ngũ y bác sĩ: hãy chọn những cơ sở y tế có bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm. Sẽ không chỉ mang lại được kết quả
tốt mà còn hạn chế được tối đa những sai xót đáng tiếc trong quá trình thực hiện.
Chất lượng dịch vụ: một địa chỉ chữa bệnh giang mai tốt cần có môi trường khám chữa bệnh hiệu quả. Mang lại
sự thoải mái, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo. Giúp cho người bệnh có thể an tâm khám chữa.
Chi phí điều trị hợp lý: những địa chỉ khám chữa bệnh uy tín mới niêm yết rõ ràng mức chi phí điều trị bệnh
giang mai. Quản lý nghiêm ngặt, không để xảy ra tình trạng “nhận phong bì” hoặc đội giá quá cao. Thông tin cá
nhân được bảo mật tuyệt đối không để lộ ra ngoài.
Như vậy, khi có nhu cầu khám và điều trị bệnh giang mai. Người bệnh nên đến các cơ sở y tế đáp được các tiêu
chí trên để được thăm khám lâm sàng. Cùng làm một số xét nghiệm thường quy giúp xác định chính xác tác
nhân gây bệnh. Đánh giá được mức độ của bệnh cũng sức khỏe của người bệnh. Từ đó, sẽ đưa ra được biện pháp
xử lý kịp thời, đúng đắn.
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn địa chỉ đáng tin cậy để chữa giang mai. Hãy CLICK VÀO ĐÂY để
được tư vấn viên hỗ trợ.

KHÁM BỆNH GIANG MAI Ở ĐÂU BẮC NINH TỐT HIỆN NAY
Khi mắc bệnh giang mai không phải ai cũng nhận thức được sự cần thiết của việc phát hiện sớm và chữa trị kịp
thời. Để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Có không ít địa chỉ khám chữa bệnh giang mai.
Nhưng nếu như khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập, có thể tiết kiệm được một phần chi phí. Nhưng sẽ
phải chịu cảnh xếp hàng đợi chờ đến lượt khám, chen chúc nhau khi nộp viện phí hoặc lấy kết quả. Khi điều trị
bệnh cũng phải trải qua nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian của người bệnh.
Sự ra đời của các phòng khám tư nhân đã giúp giải quyết được thực trạng trên. Không chỉ giúp người bệnh tiết
kiệm được thời gian chữa trị. Mà còn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện cần thiết giúp cho quá trình chữa bệnh
giang mai đạt hiệu quả tốt nhất.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có phòng khám Thành Đô Bắc Ninh được đánh giá là cơ sở khám chữa bệnh giang
mai có tiếng. Được cấp giấy phép hoạt động công khai trong lĩnh vực khám chữa bệnh xã hội nói chung cũng
như bệnh giang mai nói riêng. Hội tụ được đầy đủ các tiêu chí của một phòng khám chất lượng tốt.
Ngoài ra, ph òng kh ám còn có nh ững th ế mạnh v ượt trội giúp ch o v iệc ch ữa bệnh giang mai được th uận
lợi nh ư:
Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư nâng cấp. Sở hữu hệ thống phòng xét nghiệm, phòng thủ thuật, phòng
nghỉ dưỡng…được sạch sẽ, tiện nghi. Khâu vệ sinh khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn.
Hỗ trợ quá trình thăm khám và chữa trị bệnh giang mai được chính xác, triệt để.
Hệ thống máy móc thiết bị kỹ thuật tân tiến phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài. Thường xuyên được cập
nhật những phát minh, sáng tạo của nền y học phát triển. Giúp quá trình chữa trị được nhanh chóng, hiệu quả
tốt nhất.
Đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp chữa trị tân tiến nhất được các bệnh viện, phòng khám lớn đưa vào
ứng dụng. Không chỉ tiêu diệt được tận gốc xoắn khuẩn giang mai. Mà còn nâng cao được khả năng miễn dịch
của cơ thể. Ngăn chặn được tình trạng bệnh tái phát nhiều lần.
Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nắm vững được các bước khám chữa bệnh giang mai. Bằng những
kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác tại các bệnh viện lớn. Cùng khả năng xử lý tình huống phát
sinh nhanh nhạy, khéo léo. Coi bệnh nhân như người thân trong gia đình mà tận tình chăm sóc.
Phòng khám không chỉ đảm bảo về chất lượng chữa trị mà còn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.
Phòng khám có thời gian làm việc ngoài giờ linh hoạt từ 8h đến 20h tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ,
lễ tết. Tạo điều kiện cho người bệnh có thể sắp xếp công việc tới khám chữa mà không ảnh hưởng tới sinh hoạt
hàng ngày.
Toàn bộ chi phí điều trị bệnh giang mai được phòng khám tuân thủ đúng theo quy định của Bộ y tế. Được các
bác sĩ trực tiếp thông báo, thống nhất với bệnh nhân trước khi tiến hành chữa trị. Tuyệt đối không có tình
trạng “chặt chém” hay chi phí phát sinh khiến cho người bệnh hoang mang, lo lắng.
Ngoài ra, phòng khám cũng luôn tôn trọng quyền riêng tư của người bệnh nên thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh
án được bảo mật tốt nhất bằng phần mềm chuyên dụng. Không để bị lộ ra ngoài hoặc sử dụng với mục đích
xấu.
Thủ tục đăng ký nhanh chóng, đơn giản được nhân viên y tế hướng dẫn tỉ mỉ. Thuận tiện cho bệnh nhân ở xa
hoặc không có thời gian tới thăm khám trong giờ hành chính. Thông qua tổng đài 0865.776.663 hoạt động
miễn phí 24/7 giúp cho bệnh nhân có thể đặt lịch hẹn khám trước với nhân viên y tế. Sẽ không cần phải mất
thời gian xếp hàng đợi chờ tới lượt khám như ở các bệnh viện công lập.

PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIANG MAI HIỆU QUẢ HIỆN NAY
Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh tự hào là cơ sở tiên phong áp dụng thành công Liệu pháp cân bằng miễn dịch
giúp chữa dứt điểm bệnh giang mai. Nhờ kỹ thuật tân tiến giúp thay đổi cấu trúc gen DNA của xoắn khuẩn.
Không những vậy còn nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.
Quy trình điều trị giang mai được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thăm khám lâm sàng:
Bác sĩ chuyên khoa sẽ sử dụng máy chẩn đoán, máy phân tích sinh hóa nhập khẩu từ Mỹ để đánh giá tình trạng
bệnh.
Nếu kết quả kiểm tra thu được bạn bị mắc bệnh giang mai. Bác sĩ sẽ tư vấn phác đồ chữa trị bằng phương pháp
hiện đại.
Bước 2: Tiến hành chữa trị:
Liệu pháp kích thích cân bằng miễn dịch DNA sẽ nhanh chóng xâm nhập vào xoắn khuẩn giang mai. Tác động
và tiêu diệt được tận gốc. Đồng thời, phá hủy mọi nguồn cung cấp dinh dưỡng cho xoắn khuẩn giang mai. Từ
đó, khống chế sự sinh sôi, phát triển của xoắn khuẩn.
Song song với việc tiêu diệt được xoắn khuẩn giang mai. Liệu pháp cân bằng miễn dịch sẽ thúc đẩy quá trình
hồi phục bộ phận bị tổn thương. Sau thời gian ngắn sẽ tăng cường sức đề kháng. Giúp ngăn ngừa bệnh tái phát
nhiều lần.
Bước 3: Kết thúc quá trình điều trị:
Người bệnh sẽ được chuyển sang phòng nghỉ dưỡng để phục hồi lại sức khỏe.
Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh, dặn dò một số điều nên làm và nên kiêng để giúp kết quả điều trị bệnh giang
mai được hiệu quả. Đồng thời đặt lịch hẹn tái khám giúp xác định bệnh khỏi hoàn toàn chưa.
So với các cách điều trị thông thường khi chữa bệnh giang mai bằng liệu pháp cân bằng miễn dịch có những ưu
điểm vượt trội như:
Ức chế sự sinh sôi của xoắn khuẩn giang mai: liệu pháp cân bằng miễn dịch sinh học DNA giúp nhanh chóng
xâm nhập vào xoắn khuẩn giang mai. Phá hủy cấu trúc DNA giúp chúng không còn khả năng hoạt động và gây
bệnh.
Phục hồi chức năng của các tổ chức bị tổn thương. Giúp tăng cường sức đề kháng và tăng khả năng miễn dịch
của cơ thể. Phòng ngừa tái phát và rút ngắn thời gian trị liệu.
Tiêu diệt được triệt để xoắn khuẩn giang mai mà không làm tổn thương đến bất cứ bộ phận lân cận nào. Không
để xảy ra tình trạng bỏ sót vi khuẩn. Tránh được tình trạng điều trị sai bệnh.
Điều trị không gây đau đớn, không để lại vết sẹo xấu, đảm bảo được tính thẩm mỹ. Bảo vệ được chức năng của
các bộ phận của cơ thể mà vùng da bị xoắn khuẩn giang mai tấn công.
Thời gian điều trị bệnh được thực hiện nhanh chóng. Khả năng phục hồi bệnh nhanh chóng, không cần phải
nằm viện quá lâu. Cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc, sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.
Phòng khám Thành Đô đã và đang chữa trị thành công cho không ít ca bị mắc bệnh giang mai. Không chỉ điều
trị dứt điểm được bệnh giang mai. Chấm dứt được các triệu chứng của bệnh. Mang lại được sự hài lòng, thoải
mái cho người bệnh trong suốt quá trình khám chữa giang mai. Xứng đáng là địa chỉ chữa bệnh giang mai đáng
tin cậy mà người bệnh không nên bỏ qua.
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