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Phòng khám nam khoa ở đâu Bắc Ninh hay bệnh viện khám nam khoa tốt nhất Bắc Ninh ? Hiện nay, số nam giới mắc các bệnh
nam khoa ngày càng nhiều. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng khám, bệnh viện phát triển. Bên cạnh đó, xảy ra sự
chênh lệch về chất lượng của các phòng khám dẫn đến khám bệnh nam khoa tại bắc Ninh thực sự khó khăn với nhiều người. Để
biết rõ về vấn đề này thì bạn đọc hãy cùng theo dõi những chia sẻ của các chuyên gia qua bài viết dưới đây.

KHÁM NAM KHOA LÀ GÌ?
Khám nam khoa là một trong những biện pháp giúp nam giới nắm rõ được tình trạng sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của
bản thân. Thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các bộ phận trong cơ quan sinh dục. Từ đó, có biện pháp
điều trị kịp thời hoặc chế độ chăm sóc bản thân tốt nhất. Để tránh phải chịu những hậu quả khôn lường do bệnh gây ra.
Khám nam khoa bao gồm các hạng mục kiểm tra như:
Khám tổng quát về chiều cao, cân nặng, tim mạch, huyết áp.
Kiểm tra nồng độ máu, nước tiểu, bạch cầu…
Đặc biệt, kiểm tra tại bộ phận sinh dục của nam giới.
Kiểm tra tinh dịch đồ, xét nghiệm hóa lỏng tinh dịch...

⇒ Căn cứ vào đó để đánh giá được các bộ phận của cơ quan sinh có dấu hiệu bất thường hay không. Đồng thời sẽ tìm ra được
vấn đề trục trặc mà nam giới đang mắc phải. Đó cũng chính là cơ sở giúp bác sĩ xây dựng phác đồ chữa trị phù hợp.

KHI NÀO NAM GIỚI NÊN ĐI KHÁM NAM KHOA?
Theo các bác sĩ chia sẻ những thời điểm mà nam giới cần đi khám nam khoa có thể kể đến như:
Có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục: sưng tấy, nổi mụn bất thường, ngứa ngáy, đau buốt khi tiểu tiện, đau đớn khi quan
hệ tình dục. Hoặc những khác lạ về tinh dịch như xuất tinh ra máu, tinh dịch đông đặc, tinh dịch loãng...
Từng có quan hệ không an toàn: khi nam giới trót quan hệ với những đối tượng như gái "bán hoa" hoặc quan hệ không sử dụng
bao cao su từ 3 - 6 tháng. Cũng nên đi khám sức khỏe nam khoa để sớm phát hiện những bất thường.
Trước khi kết hôn: đây cũng là thời điểm mà nam giới nên đi khám nam khoa để đánh giá sức khỏe toàn diện. Đặc biệt là chức
năng sinh sản của mình có gặp rắc rối gì không.
Lâu không có con: khi kết hôn nếu đời sống tình dục bình thường, không áp dụng các biện pháp tránh thai nào. Mà trên một năm
vẫn chưa có tin vui thì nam giới cũng nên thực hiện khám nam khoa.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐI KHÁM NAM KHOA
Khám nam khoa là việc thăm khám ở cơ quan sinh dục của nam giới nhằm kiểm tra, đánh giá, phát hiện bệnh lý liên quan đến sức
khỏe, chức năng sinh lý và khả năng sinh sản của nam giới. Nam giới nên thực hiện khám nam khoa từ 3 - 6 tháng/ lần.
Việc thăm khám này giúp bạn tầm soát được sức khỏe của mình, phát hiện sớm các bệnh lý nam khoa hay gặp: yếu sinh lý, xuất
tinh sớm, rối loạn cương dương, viêm tinh hoàn, lậu, sùi mào gà, vô sinh - hiếm muộn,... Nắm bắt rõ tình trạng bệnh lý giúp nam
giới có hướng điều trị nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.
Khi đi khám nam khoa, cánh mày râu sẽ được thăm khám không riêng ở bộ phận sinh dục mà còn được khám tổng quát toàn bộ cơ
thể. Bác sĩ sẽ cung cấp về chế độ dinh dưỡng, kiến thức sinh sản, cách vệ sinh cá nhân khoa học, biện pháp phòng tránh thai an
toàn từ các chuyên gia nam học. Đây là những kiến thức vô cùng cần thiết với những người chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống
hôn nhân, là tiền đề cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Khám nam khoa là một việc làm cần thiết giúp nam giới bảo vệ sức khỏe của mình. Vậy nên, đừng chần chừ, e ngại mà hãy chủ
động thăm khám định kỳ, khi có dấu hiệu của những bệnh lý nam khoa nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe của mình nhé.

TRƯỚC KHI ĐI KHÁM NAM KHOA NÊN LÀM GÌ?
Để việc khám nam khoa diễn ra thuận lợi, bạn không mất thời gian đi lại nhiều lần thì trước khi đi khám nam khoa, bạn cần phải
chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng những thủ tục, vấn đề cần thiết. Nam giới cần chuẩn bị tốt những điều sau:

Chuẩn bị về tâm lý
Khám nam khoa thường là thăm khám ở bộ phận sinh dục, các vấn đề liên quan đến bệnh : xuất tinh sớm, cắt bao quy đầu, yếu
sinh lý, viêm niệu đạo,... đa phần đàn ông đều có tâm lý e ngại khi đề cập đến vấn đề này.
Đặc biệt, nếu thăm khám về các bệnh xã hội: bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà,... thì bệnh nhân lại càng ngại chia sẻ, lo lắng và sợ
rằng người khác nghĩ xấu về mình rằng có lối sống buông thả. Chính điều này làm cho việc khám bệnh nam khoa gặp khó khăn.
Vì vậy, trước khi đi khám nam khoa, bệnh nhân cần gạt bỏ đi sự e ngại, chia sẻ thẳng thắn, cởi mở những vấn đề bản thân đang
gặp phải cho bác sĩ. Coi bác sĩ như người bạn để tâm sự mới có thể giúp quá trình khám, chẩn đoán chính xác hơn.

Chuẩn bị giấy tờ liên quan
Nam giới cần chuẩn bị kỹ các giấy tờ liên quan đến bản thân để làm thủ tục khám bệnh cũng như để bác sĩ theo dõi bệnh sát sao
hơn. Những giấy tờ cần chuẩn bị như là: sổ khám bệnh, chứng minh thư, hồ sơ bệnh án, các loại thuốc từng sử dụng,...

Chuẩn bị về tài chính
Chi phí khám nam khoa không có một con số cụ thể nào bởi mỗi người sẽ có những dấu hiệu khác nhau, cần làm những xét
nghiệm khác nhau nên mức chi phí cũng có sự chênh lệch.
Việc chuẩn bị tốt về vấn đề tài chính sẽ giúp nam giới không bị rơi vào thế bị động khi đi khám nam khoa. Ngoài tiền khám thì
bệnh nhân còn phải chi trả thêm tiền dịch vụ và tiền thuốc.

Vệ sinh bộ phận sinh dục
Trước khi đi khám bạn phải tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, nhất là ở vùng kín. Điều này sẽ khiến bạn tự tin hơn, giảm nguy cơ viêm
nhiễm trong khi thăm khám. Tuy nhiên, không dùng xà phòng, sữa tắm có chất tẩy rửa mạnh, không cọ rửa quá kỹ sẽ gây kích ứng
vùng da bị tổn thương, lở loét.
Nếu nghi ngờ mình bị mắc bệnh xã hội, bạn nên đưa cả bạn tình đi khám để biết rõ được nguyên nhân cũng như nắm bắt được
tình trạng bệnh ở hai người.

Một số lưu ý khác
Bạn nên nhịn ăn, hạn chế uống nước vì có thể phải xét nghiệm máu, nước tiểu,.. mà những xét nghiệm này không cho phép người
bệnh ăn uống hay uống quá nhiều nước.
Lựa chọn trang phục phù hợp, rộng rãi, thoải mái khi đi khám để giúp cho việc thăm khám thuận tiện nhất.
Kiêng quan hệ tình dục, không thủ dâm từ 3 - 5 ngày trước khi đi khám nam khoa để đảm bảo sự chính xác khi xét nghiệm tinh
dịch đồ.
Chuẩn bị kỹ trước khi thăm khám sẽ giúp quá trình khám nam khoa diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. Vì vậy, nam giới
cần hết sức lưu ý điều này.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÒNG KHÁM NAM KHOA UY TÍN
Các tiêu chí đánh giá phòng khám nam khoa uy tín giúp bệnh nhân nhìn nhận rõ ràng về mô hình hoạt động, chất lượng cơ sở vật
chất, đội ngũ y tế là những vấn đề quan trọng quyết định đến sự thành công trong khám chữa bệnh. Để lựa chọn cho mình một
địa chỉ khám bệnh nam khoa uy tín ở Bắc Ninh, nam giới có thể tham khảo những tiêu chí sau:
Được cấp giấy phép từ khi thành lập và hoạt động dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, đầy đủ bằng cấp, chứng nhận về chuyên môn khám chữa, có nhiều năm kinh nghiệm trong
nghề.
Cơ sở hạ tầng khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, các khoa phòng chức năng và chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại.
Phương pháp điều trị tiên tiến được thường xuyên cập nhật, áp dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào khám chữa nam khoa.
Dịch vụ y tế tốt ngay từ khi tiếp đón bệnh nhân, tư vấn, thăm khám đến chữa trị. Đội ngũ y bác sĩ tận tâm, nhiệt tình, chu đáo.
Chi phí công khai, niêm yết theo đúng tiêu chuẩn Sở y tế.
Thông tin bệnh nhân được bảo mật tuyệt đối.

ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM BỆNH NAM KHOA UY TÍN TẠI BẮC NINH
Phòng khám đa khoa Thành Đô không chỉ nhận được sự chú ý của người dân tỉnh Bắc Ninh mà còn nhận được sự quan tâm đông
đảo của bệnh nhân các tỉnh thành lân cận phía Bắc. Với mục tiêu đặt ra ngay từ khi thành lập là “vì lợi ích của bệnh nhân” nên
phòng khám đã xây dựng và ngày càng phát triển những ưu thế vượt trội của mình trong công tác khám chữa bệnh. Phòng khám
Thành Đô có đầy đủ những tiêu chí của một địa chỉ khám bệnh nam khoa uy tín tại Bắc Ninh.

Được cấp giấy phép hoạt động
Phòng khám đa khoa Thành Đô được cấp phép hoạt động của cơ quan chức năng có thẩm quyền ngay từ khi thành lập. Từ đó tới
nay, phòng khám thường xuyên kiểm định chất lượng, duy trì khám chữa theo sự giám sát theo cơ chế này.

Cơ sở vật chất
Cơ sở hạ tầng khang trang, rộng rãi, trụ sở nằm trên mặt đường lớn giúp bệnh nhân dễ dàng tìm kiếm. Có đầy đủ các phòng chức
năng đều được trang bị đồ dùng hiện đại. Không gian bố trí nhiều cây xanh vô cùng thoáng mát. Trang thiết bị được chú trọng
đầu tư và đổi mới liên tục, nhập khẩu từ các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới đảm bảo vô trùng và an toàn.

Đội ngũ y, bác sĩ
Các bác sĩ đều được đào tạo bài bản tại các trường đại học y khoa trong nước và quốc tế, nhiều năm công tác tại bệnh viện lớn
trên cả nước, khám chữa chuyên nghiệp, nhanh chóng, luôn không ngừng học hỏi và áp dụng những phương pháp chữa bệnh tiên
tiến của y khoa thế giới. Đội ngũ, y tá có trình độ chuyên môn cao, nhẹ nhàng, thân thiện, đáp ứng mọi nhu cầu của người bệnh.

Phương pháp điều trị bệnh
Các phương pháp điều trị bệnh luôn được cập nhật liên tục. Những phương pháp chữa bệnh mới nhất, tiên tiến, được công nhận
bởi các hiệp hội y tế, áp dụng tại nhiều bệnh viện hiện đại trên thế giới cũng được phòng khám Thành Đô sử dụng. Phạm vi chữa
bệnh rộng rãi, từ các bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh hậu môn - trực tràng.

Dịch vụ y tế
Dịch vụ y tế tốt từ khi bệnh nhân đến thăm khám, quá trình điều trị, chăm sóc sau khám. Hệ thống tư vấn 24/7 giải đáp miễn phí
mọi thắc mắc của người bệnh mọi lúc, mọi nơi, người bệnh cũng có thể đặt lịch khám qua đây thì đến khám chữa bệnh sẽ không
phải đợi chờ nữa. Bên cạnh đó, phòng khám còn hoạt động từ 8h - 20h tất cả các ngày trong tuần (cả ngày lễ) nên bệnh nhân sẽ
linh hoạt hơn trong khám chữa.

Chi phí hợp lý
Mọi chi phí từng dịch vụ, hạng mục bệnh sẽ được niêm yết đúng như quy định của Sở y tế. Người bệnh được tư vấn kỹ về chi phí
trước khi lựa chọn để chuẩn bị tài chính cho tốt. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn được tri ân và giảm giá một số dịch vụ, tuyệt đối
không có phát sinh chi phí ngoài lề, mọi mức giá được kê khai rõ ràng trong hóa đơn.

Bảo mật thông tin
Thông tin và hồ sơ của bệnh nhân được bảo mật nghiêm ngặt bằng hệ thống máy tính của phòng khám, tuyệt đối không để thông
tin lộ ra ngoài khi chưa có sự cho phép của người bệnh.
Phòng khám đa khoa Thành Đô với đầy đủ các tiêu chí của một phòng khám nam khoa đạt chuẩn đã trở thành địa điểm đáng tin
cậy cho bệnh nhân gửi gắm sức khỏe và tiền bạc.

Qua bài viết trên, các chuyên gia đã cung cấp thông tin về phòng khám bệnh nam khoa ở đâu uy tín tại Bắc Ninh uy tín, giúp
nam giới có thêm kiến thức để lựa chọn cho chính xác. Nếu bạn còn những câu hỏi nào thắc mắc về bệnh nam khoa hãy liên hệ
với các chuyên gia qua khung chat tư vấn bệnh bên dưới đây để được tư vấn miễn phí.
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