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Khám tinh hoàn ở đâu Bắc Ninh ? 10 Địa chỉ uy tín
August 20, 2021

Kh ám tinh h oàn ở đâu Bắc Ninh uy tín hiện nay? Đó là câu hỏi của nhiều cánh mày râu khi cảm thấy có
những bất thường ở cơ quan này. Tinh hoàn có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản của nam giới. Vì
thế cánh mày râu cần lựa chọn cho mình một địa chỉ khám đau tinh hoàn ở đâu uy tín để thăm khám

CÁC BỆNH VỀ TINH HOÀN PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở NAM GIỚI
Trước khi đi vào giải đáp thắc mắc về khám tinh hoàn ở đâu uy tín hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đôi chút về các
bệnh lý tinh hoàn nhé.
Tinh hoàn hãy dịch hoàn là bộ phận rất quan trọng của bộ phân sinh dục nam giới. Đây là nơi sản xuất tinh
trùng tác động rất lớn tới khả năng sinh sản. Nhưng đây cũng là bộ phận mắc rất nhiều các bệnh lý khác nhau
điển hình trong số dó phải kể đến như:

VIÊM TINH HOÀN
Đây là bệnh lý về “hòn ngọc của nam giới” phổ biến nhất hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này
là do bị vi khuẩn, virus hay sang trấn gây ra. Bệnh thường gặp ở nam giới trong độ tuổi dậy thì và đang trong
quá trình sinh sản.
Bệnh khi xuất hiện thường có các biểu hiện như:
Bìu bị sưng và đau.
Cảm thấy đau nhói khi chạm vào.
Đau buốt khi quan hệ tình dục
Xuất tinh có máu hoặc mủ.
Bụng dưới bị đau âm ỉ

Ngoài các triệu chứng điển hình phía trên thì nhiều người bệnh có các dấu hiệu khác như mệt mỏi, sốt nhẹ,
chán ăn, tiểu buốt, tiểu rắt…
Bệnh nếu để kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh sản. Chính vì thế mà thấy mình có những dấu
hiệu trên thì nên chủ động thăm khám tinh hoàn và điều trị càng sớm càng tốt.

GIÃN THỪNG TINH HOÀN
Giãn thừng tinh hoàn là bệnh thường gặp khi thường tinh bị giãn hay xoắn lại bất thường. Bệnh xuất hiện do là
do van tĩnh mạch yếu khiến máu chảy ngược về vùng tĩnh mạch dưới.
Bệnh không gây ra triệu chứng dễ nhận biết ở giai đoạn đầu. Người bệnh chỉ nhận ra khi thấy mình bị đau nhức.
Các cơn đau sẽ ngày càng gia tăng khi người bệnh vận động mạnh.
Đây có thể nói là bệnh lý nam khoa khá nguy hiểm, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sổng của nam giới. Vậy nên
bạn nên đi khám tinh hoàn ngay khi thấy mình có những dấu hiệu bất thường ở vùng kín.

XOẮN TINH HOÀN
Đây là tình trạng thừng tinh hoàn bị xoắn lại. Việc bị xoắn lại sẽ ngăn việc cung cấp máu cho tinh hoàn. 65%
bệnh nhân bị mắc bênh này trong độ tuổi từ 12- 18 tuổi.
Bệnh có thể do di truyền, bẩm sinh hoặc các yếu tố tác động khác. Nam giới bị xoắn dịch hoàn sẽ xuất hiện các
biểu hiện bất thường như:
Đau tinh hoàn bên trái, bên phải hoặc hai bên
Các cơn đau thường đến bất ngờ
Vùng bìu bị sưng, xuất hiện khối u.
Có máu xuất hiện trong tinh dịch
Đau bụng dưới kém theo cảm giác buồn nôn

Đây là bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Nếu có dấu hiệu trên thì bạn nên đến cơ sở uy tín để khám tinh hoàn và có
phương pháp điều trị phù hợp nhất.

SA TINH HOÀN
Sa tinh hoàn là bệnh lý khả phổ biến ở nam giới. Đây là tình trang bìu của nam giới bị xệ xuống. Bệnh lý này có
thể gặp ở nam giới thuộc bất kì độ tuổi nào.
Bệnh là biến chứng của các bệnh lý dịch hoàn điển hình như: giãn mạch thừng tinh, viêm hoặc xoắn tinh
hoàn,… Ngoài ra bệnh cũng có ảnh hưởng do nguyên nhân tuổi tác hay nhiệt độ. Với nam giới có độ tuổi cao thì
tỷ lệ mắc cũng tăng lên.
Thông thường, tinh hoàn và dương vật sẽ có chiều dài tương đồng nhau (dương vật không cương cứng). Do đó
khi thấy vùng bìu chứa dịch hoàn dài hơn thì đây là dấu hiệu cho thấy bạn bị có biểu hiện xa.

TEO TINH HOÀN
Teo tinh hoàn là tình trạng dịch hoàn bị thu nhỏ một cách đáng kể về kích thước và trọng lượng.
Bệnh có nhiều nguyên nhân gây ra nhưng điển hình nhất là sự mất cân bằng của hormone, chất kích thích, tuổi
tác, hay do dùng Steroid hoặc Estrogen bổ sung. Ngoài ra một số nguyên nhân khác phải kể đến như: viêm
nhiễm, giãn mạch thừng tinh,… cũng là thủ phạm gây ra bệnh.
Khi mắc bệnh bạn sẽ thấy các dấu hiệu điển hình như:
Khi sờ vào bìu sẽ tinh hoàn mềm hơn bình thường.
Lông mu phát triển kém đi.
Râu, lông trên cơ thể trở nên kém phát triển.
Nhu cầu tình dục suy giảm.

Vậy nên để đảm bảo sức khỏe thì việc thăm khám tinh hoàn định kỳ là điều rất cần thiết. Điều này sẽ giúp đảm
bảo sức khỏe sinh sản của nam giới.

UNG THƯ TINH HOÀN
So với các bệnh lý dịch hoàn kể trên thì đây là bệnh ít gặp nhất. Nhưng bệnh này lại gây ra nhiều biến chứng
nguy hiểm điển hình là vô sinh.
Cho tới nay, vẫn chưa thể xác định rõ gây bệnh là do đâu. Khi mắc bệnh người bệnh sẽ thấy xuất hiện một số
triệu chứng điển hình như:
Xuất hiện hạch ở bẹn.
Vùng bìu bị sưng to và cảm giác trĩu nặng
Bìu bị đau nhói khó chịu
Đau nhói khi dùng tay chạm vào hay quan hệ tình dục
Đau vùng bụng dưới và lưng

Giống như các bệnh ung thư khác, bệnh có thể di căn gây ảnh hưởng nghiêm trong tới sức khỏe và cuộc sống
của bệnh nhân. Chính vì thế mà bạn nên chú ý đi khám tinh hoàn và điều trị bệnh càng sớm càng tốt.

TIÊU CHÍ CỦA ĐỊA CHỈ KHÁM TINH HOÀN UY TÍN
Khi nền y tế hiện nay đang phát triển như vũ bão thì các cơ sở y tế mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Tuy nhiên
nam giới không thể tùy ý đặt chân đến những cơ sở mà mình thích vì có những nơi khám chui, không đảm bảo
chất lượng.
Nhưng có thể khám được ở những cơ sở như thế nào? Tại sao biết được phòng khám Thành Đô được đánh giá là
địa chỉ uy tín? Dưới đây là những tiêu chí đánh giá địa chỉ khám tinh hoàn uy tín:
Có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp và thuộc quyền quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Môi trường y tế sạch sẽ, đảm bảo không có sự lây nhiễm, các phòng ban được bố trí phù hợp, không có sự tập
trung, lẫn lộn
Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu rộng, tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm khám nam khoa, tinh mắt,
nhanh tay, cẩn thận
Nhân viên y tế niềm nở, hoạt bát, hòa đồng, dịu dàng, lễ phép, tạo thiện cảm cho người đến khám và điều trị.
Hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến, được cập nhật theo từng bước phát triển của y học, đảm bảo chẩn đoán và
chữa bệnh chính xác, hiệu quả. Trang thiết bị đầy đủ, vô khuẩn.
Phương pháp chẩn đoán và chữa trị tiên tiến, có thể tối ưu hóa các ưu điểm và hạn chế được các nhược điểm mà
những phương pháp truyền thống để lại.
Chi phí khám, chữa bệnh hợp lý, tránh trường hợp không công khai để người bệnh nghĩ rằng bị thu khống, có sự
nhất quán giữa hai bên, rõ ràng, minh bạch.

Thông tin người bệnh cần được bảo mật tốt, hạn chế tối đa các trường hợp lộ thông tin làm ảnh hưởng đến đời
sống cá nhân của người bệnh, tạo tâm lý không tốt gây khó khăn trong quá trình khám và điều trị

KHÁM TINH HOÀN Ở ĐÂU UY TÍN TẠI BẮC NINH?
Tinh hoàn là cơ quan quan trọng đối với khả năng sinh sản của nam giới. Do đó cánh mày râu có nhu cầu khám
tinh hoàn cần phải lựa chọn một địa chỉ uy tín để thực hiện, tránh trường hợp tiền mất tật mang.
Phòng khám đa khoa Thành Đô ở 248 Trần Hưng Đạo-Tiền An-Bắc Ninh là địa chỉ phù hợp cho phái mạnh tin
tưởng đến khám tinh hoàn. Tại sao lại có thể nói như vậy? Bởi vì phòng khám có những ưu điểm vượt trội phù
hợp với những tiêu chuẩn của người bệnh mong muốn:

Hoạt động công khai
Phòng khám đa khoa có sự đồng ý, cấp giấy phép hoạt động của Sở Y tế và chịu sự quản lý của các cơ quan ban
ngành chức năng có thẩm quyền. Điều đó tạo nên sự uy tín và tin cậy cho người bệnh.

Cơ sở vật chất khang trang
Các phòng, ban, khoa ở phòng khám đều được thiết kế khá phù hợp, tiện nghi với những trang thiết bị đúng
theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban. Phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng xét nghiệm đều được
đảm bảo sạch sẽ, vô trùng.

Đội ngũ bác sĩ giỏi
Đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, tay nghề cao, chuyên môn giỏi, có tâm với nghề. Cán bộ nhân viên y
tế niềm nở, kỹ năng giao tiếp tốt, dịu dàng, nhẹ nhàng, lễ phép, dễ tạo thiện cảm cho người bệnh.

Quy trình thăm khám đủ bước
Với việc khám tinh hoàn, các bác sĩ của phòng khám thăm khám rất tỉ mỉ, chi tiết, đủ bước, thực hiện khám từ
ngoài vào trong. Khi khám ở ngoài, bác sĩ sẽ nhìn trực quan xem phần bìu, tinh hoàn có hiện tượng gì bất
thường không, có teo hay dị vật gì không. Sau đó thực hiện xét nghiệm, siêu âm để xem bên trong có hiện
tượng gì không. Nếu có thì tùy vào từng bệnh mà có phác đồ điều trị khác nhau.

Trang thiết bị tiên tiến
Hệ thống máy móc hiện đại, thường cập nhật cùng với những phương pháp chữa trị tiên tiến, song hành với
nhau để hỗ trợ cho việc chẩn đoán, phát hiện bệnh hiệu quả. Các máy móc đa phần được nhập khẩu từ các nước
có nền y học phát triển: Mỹ, Đức, Canada,...

Chi phí thăm khám hợp lý
Chi phí khám phù hợp với điều kiện kinh tế của người bệnh, hợp lý, công khai, minh bạch vì phòng khám luôn
đặt lợi ích của người bệnh lên đầu. Có sự thống nhất giữa 2 bên, người bệnh có đồng ý thì phòng khám mới
thực hiện. Bên cạnh đó, mức giá của từng dịch vụ được phòng khám niêm yết ngay trên sảnh, do đó bệnh nhân
sẽ không gặp phải tình trạng bị thu khống, giá trên trời.

Bảo mật thông tin người bệnh tối đa
Phòng khám làm việc theo mô hình một đối một nhằm tạo tâm lý cho người bệnh, đồng thời đảm bảo thông tin
người bệnh được bảo mật an toàn nhất, tạo tiền đề cho quá trình thăm khám và điều trị diễn ra thuận lợi. Ngoài
ra, phòng khám còn sử dụng phần mềm chuyên dụng để lưu trữ thông tin người bệnh, vì thế sẽ hạn chế được
các khả năng bị lấy cắp thông tin.

Dịch vụ y tế chuyên nghiệp
Một ưu điểm nữa của phòng khám, đó là xử lý những thủ tục hành chính nhanh gọn, dịch vụ y tế chuẩn quốc tế,
người bệnh sẽ hiếm nhìn thấy tình trạng xếp hàng chờ lâu khi đến khám. Vì phòng khám có hỗ trợ tư vấn và đặt
lịch hẹn trước qua tổng đài 1900.2858 giúp bệnh nhân đến khám mà không cần chờ đến lượt.

Thời gian làm việc linh động
Thời gian làm việc 12 tiếng mỗi ngày, từ thứ 2 đến chủ nhật, kể cả ngày lễ, trong khoảng 8h-20h, phù hợp với
những bệnh nhân có công việc bận rộn hay e ngại đi khám vào ban ngày, sẵn sàng làm thêm giờ tùy theo từng
trường hợp của người bệnh.
Trên đây là bài viết vê kh ám tinh h oàn ở đâu tại Bắc Ninh tốt nhất hiện nay. Có thể thấy rằng, lựa chọn địa
chỉ khám bệnh là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết đối với người bệnh. Một cơ sở y tế có tốt thì kết
quả khám bệnh mới chính xác, từ đó điều trị đúng bệnh, trả lại sức khỏe vốn có cho nam giới.
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