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Phòng khám nam khoa uy tín ở đâu Bắc Ninh uy tín?Khám nam khoa là gì, khám nam khoa ở đâu ở Bắc Ninh? địa
chỉ bệnh viện chỗ nào Bắc Ninh? phòng khám nam khoa uy tín ở Bắc Ninh đoạn nào Bắc Ninh?... đó là một trong số
nhiều câu hỏi được bệnh nhân mắc bệnh nam khoa ở Bắc Ninh, Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, tỉnh lân cận Hưng Yên
và khu vực Hà Nội... quan tâm.

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết với bạn địa chỉ bệnh viện, cơ sở y tế phòng khám nam khoa uy
tín ở Bắc Ninh để bạn tham khảo.

KHÁM BỆNH NAM KHOA LÀ GÌ?
Khám nam khoa là một cụm từ ám chỉ khám các bệnh lý thuộc khu vực bộ sinh dục của nam giới. Khám nam khoa
bao gồm các bệnh chính như: bệnh liệt dương, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, bệnh yếu sinh lý, vô sinh nam,
viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, bệnh viêm tinh hoàn, tinh trùng ít, tinh trùng yếu, không có tinh trùng, tinh
trùng chết,...

QUY TRÌNH KHÁM NAM KHOA NHƯ THẾ NÀO ?
Quy trình khám nam khoa được chia làm 3 bước cụ thể gồm:

- Bước 1: Bác sĩ phụ trách điều trị sẽ tiến hành khám tổng quát cho bạn như chiều cao, cân nặng, tim mạch, huyết
áp.... Ngoài ra bác sĩ sẽ trao đổi hỏi bạn một số câu hỏi liên quan đến những triệu chứng bạn đang mắc phải cũng
như bạn đã từng bị bệnh nam khoa chưa, đã chữa ở đâu rồi, đang uống thuốc điều trị gì không...

- Bước 2: Sau khi đã khám tổng quát bác sĩ sẽ tiến hành khám vùng cơ quan sinh dục của bạn xem mức độ bệnh
khi ngoại quan bên ngoài và bên trong thế nào.

- Bước 3: Sau khi đã khám cơ quan sinh dục bác sĩ sẽ yêu cầu bạn tiến hành làm một số xét nghiệm để biết mức độ
mắc bệnh của bạn nặng hay là nhẹ để có thể đưa ra pháp đồ điều trị phù hợp cụ thể.

KHI NÀO THÌ NÊN ĐI KHÁM NAM KHOA?
Bạn nên đi khám nam khoa khi vùng bộ phận sinh dục có những dấu hiệu bất thường như: thấy ngứa dương vật,
dương vật nổi những mụn nhỏ li ti ngứa hoặc không ngứa, đau khi quan hệ, bị sưng dương vật, đau vùng tinh hoàn,
tiểu buốt, rát, dương vật chảy dịch mủ trắng...

Quan hệ không dùng bao cao su hay biện pháp tránh thai với vợ hơn 1 năm mà chưa có con.

Ngoài ra nam giới cũng nên đi khám nam khoa định kỳ mỗi năm 1 đến 2 lần để có thể năm bắt được tình hình sức
khỏe sinh lý và phát hiện sớm các bệnh nam khoa.

Bạn có thể đi khám nam khoa trước hôn nhân.

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐI KHÁM NAM KHOA
Kiêng không xuất tinh từ 3-5 ngày trước khi đi khám: nếu bạn phải làm kiểm tra tinh dịch đồ thì cần kiêng 3-5 ngày
không xuất tinh để có thể ra kết quả chính xác nhất.

Vệ sinh sạch cơ quan sinh dục: bạn nên vệ sinh sạch sẽ vùng kín trước khi khám để không mất tự tin trước bác sĩ
điều trị. Tuy nhiên bạn hạn chế không nên sử dụng những chất có tính tẩy rửa cao có thể ảnh hưởng khác đến kết
quả xét nghiệm.

Hạn chế uống nước: Khi bạn bị mắc các bệnh lý về đường tiết niệu cần nhịn tiểu trước khoảng 8 tiếng để kết quả
xét nghiệm được chính xác.

Chuẩn bị tâm lý tốt: Bạn nên chuẩn bị tâm lý ổn về bệnh của mình có thể mắc phải khi được khám. Hiện nay nền
khoa học kỹ thuật y học phát triển việc chữa các bệnh lý nam khoa không quá khó khăn.

Mặc quần áo thoải mái: bạn nên mặc thật thoải mái để quá trình thăm khám được dễ dàng hơn.

Chuẩn bị tiền chi phí điều trị: bạn nên chuẩn bị thêm tiền phòng chi phí phát sinh để phòng trường hợp cần điều
trị luôn.

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH NAM KHOA UY TÍN Ở BẮC
NINH?
Tuy ở khu vực tỉnh Bắc Ninh có nhiều phòng khám, các bệnh viện khám nam khoa tốt tuy nhiên không phải là cơ
sở y tế nào cũng đảm bảo được khám nam khoa tốt. Một địa chỉ cơ sở y khoa khám chữa nam khoa tốt ở Bắc Ninh
cần đảm bảo những tiêu chí sau:

Dịch vụ y tế chuẩn quốc tế

Khi đến các phòng khám uy tín thì chi phí sẽ cao hơn so với ở bệnh viện. Do đó dịch vụ y tế phải tốt và đạt chuẩn
quốc tế. Không phải mất công đợi chờ lâu khi đi khám. Có riêng phòng chờ bệnh cho bệnh nhân rộng rãi sạch sẽ.
Phòng chờ có tivi, điều hòa, wifi đầy đủ...

Hệ thống thiết bị y tế hiện đại

Khám nam khoa ngoài tay nghề chuyên môn của bác sĩ thì hệ thống thiết bị y tế cũng góp phần hết sức quan
trọng. Hệ thống thiết bị y tế tốt đảm bảo sẽ có kết quả xét nghiệm có độ chính xác cao nhất. Ngoài ra những thiết
bị y tế hiện đại còn giúp cho việc điều trị bệnh chính xác hơn.

Phương pháp điều trị tân tiến hiện đại nhất: Khi đã đi khám ra bệnh là phải chữa. Do đó bạn nên tìm hiểu và chọn
phòng khám đang áp dụng những phương pháp điều trị các bệnh lý nam khoa mới nhất.

Bác sĩ giỏi giàu kinh nghiệm

Bệnh của bạn được chẩn đoán chính xác không phụ thuộc vào kinh nghiệm của người bác sĩ. Do đó bạn nên lựa
chọn cơ sở y tế có bác sĩ giỏi và nhiều kinh nghiệm để khám.

Chi phí điều trị công khai

Khi đi khám nam khoa bạn nên yêu cầu và đòi hỏi cho xem bảng giá khám chữa trước khi tiến hành khám. Nếu bạn
thấy chi phí thăm khám không hợp lý hoặc cơ sở y tế đó không đưa được bảng giá thì bạn không nên khám.

Bảo mật thông tin người bệnh

Nam khoa là bệnh khó nói ở phái mạnh do đó các phòng khám đều sẽ phải bảo mật thông tin bệnh nhân tốt như 1
cách điều trị.

Dịch vụ tư vấn sau khám và điều trị

Bạn nên chọn cơ sở y tế nào mà có dịch vụ tư vấn chăm sóc sau điều trị tốt để có thể thăm khám định kì đợt sau
và chuyên giải đáp thắc mắc khó nói của bạn.

PHÒNG KHÁM NAM KHOA VỚI BỆNH VIỆN NAM KHOA KHÁC
NHAU Ở ĐIỂM NÀO?
Hiện nay, có hai kiểu cơ sở y tế khám nam khoa mà bạn có thể đến thăm khám chính là: phòng khám nam khoa tư
và bệnh viện công có khoa khám nam khoa. Với mỗi loại cơ sở khám nam khoa đều sẽ có những ưu điểm và những
nhược điểm riêng. Tuy nhiên, để lựa chọn chính xác được một địa điểm y khoa khám có chất lượng tốt nhất thì
phòng khám nam khoa tư sẽ có nhiều ưu điểm nổi trội hơn.

Thứ nhất là về chất lượng chuyên môn của bác sĩ

Tại các phòng khám tư sẽ luôn luôn tuyển và luôn luôn có một đội ngũ các y bác sĩ chuyên khoa, với nhiều năm
kinh nghiệm công tác và giàu kinh nghiệm dày dặn để xử lý các dấu hiệu bệnh nguy hiểm tốt nhất và chuyên
nghiệp nhất. Bởi vì, các bác sĩ ngoài những năm tháng đã từng công tác ở các bệnh viện công khi về phòng khám tư
vẫn hàng ngày tiếp xúc và điều trị với rất nhiều trường hợp bệnh nhân khác nhau.

Thứ hai là về chất lượng của hệ thống trang thiết bị khám và điều trị

Hệ thống cơ sở vật chất tại phòng khám tư luôn được đầu tư lớn và nhanh bắt kịp xu hướng điều trị bệnh theo nền
y học hiện đại hơn rất nhiều so với các cơ sở bệnh viện lớn khác.

Tại bệnh viện thì thường những hệ thống thống những phương tiện chẩn đoán bệnh sẽ bị hạn chế, các trang thiết
bị và hệ thống xét nghiệm bệnh không được đồng bộ do không có nhiều không gian rộng rãi như phòng khám tư.
Vì vậy, khó có thể chẩn đoán tốt được chính xác được nguyên nhân của bệnh.

Thứ ba là có thể điều trị bệnh được kịp thời không phải xếp hàng chờ đợi

Để khám chẩn đoán và điều trị nam khoa, bạn cần phải thực hiện các bước xét nghiệm khác nhau. Có những bệnh
lý nền phức tạp cần xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu sẽ mất thêm một khoảng thời gian chờ, việc phải xếp hàng
chờ đợi thăm khám sẽ lâu khi khám ở bệnh viện công bạn sẽ dễ gặp phải người quen khi mà bạn muốn kín đáo
không muốn cho ai biết.

Nếu như bạn tiến hành đặt lịch khám trực tuyến hoặc liên hệ đặt hẹn khám tư theo giờ bạn muốn khám ở phòng
khám tư từ ban đầu thì sẽ là một quy trình khám bệnh khép kín chuyên nghiệp và nhanh chóng không phải trực
tiếp đi đến và xếp hàng chờ đợi lâu, bác sĩ có thể chẩn đoán và đưa ra được phác đồ điều trị bệnh ngay lập tức,
giúp tiết kiệm được quỹ thời gian và công sức và sẽ tránh gặp phải người quan và người thân khi bạn muốn giấu kín
không muốn tiết lộ với ai biết.

Có thể thấy rằng, để có thể lựa chọn được một địa chỉ phòng khám nam khoa chất lượng tốt nhất về mọi mặt thì
bạn sẽ cần phải tìm hiểu kỹ và chi tiết về nhiều mặt khía cạnh khác nhau. Hy vọng rằng, trong bài viết hôm nay
của chúng tôi có thể mang đến cho bạn nhiều kiến thức hữu ích hơn và để dễ dàng hơn trong quá trình lựa chọn
một nơi khám chữa bệnh uy tín nhanh chóng.

ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM NAM KHOA UY TÍN TẠI BẮC NINH
Địa chỉ phòng khám nam khoa uy tín tốt sẽ giúp việc khám chẩn đoán và điều trị bệnh được chính xác, đạt được
hiệu quả cao hơn. Do đó khi quyết định thăm khám nam khoa phái mạnh cần chú ý đến khâu lựa chọn địa chỉ y tế
để khám chữa. Bởi lẽ hiện nay có rất nhiều địa chỉ cơ sở dù không đảm bảo về mặt chất lượng nhưng vẫn ngang
nhiên hoạt động công khai.

Vậy địa chỉ phòng khám chữa bệnh nam khoa ở đâu Bắc Ninh tốt nhất? Nhằm giúp cho các đấng mày râu có thể
tìm chính xác được địa chỉ phòng khám nam khoa uy tín ở Bắc Ninh chúng tôi xin gợi ý và giới thiệu về cơ sở địa
chỉ phòng khám nam khoa ở Bắc Ninh tốt nhất hiện nay ngay phần sau đây.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ – PHÒNG KHÁM NAM KHOA BẮC NINH

Phòng khám đa khoa Thành Đô là địa chỉ y khoa chuyên điều trị nam khoa ở Bắc Ninh tọa lạc tại số 248 đường
Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh. Là một trong số ít phòng khám nam khoa uy tín được các chuyên gia y tế và
các y bác sĩ cùng rất nhiều người bệnh đánh giá cao và phản hồi tốt với những ưu điểm nổi bật riêng như:
Đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa nam học là những người có nhiều năm kinh nghiệm, có chuyên môn giỏi trong nghề
từng công tác tại các bệnh viện trực thuộc trung ương.

Có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi với tất cả thiết bị y tế được nhập khẩu tại các nước có nền kỹ
thuật y học tiên tiến.
Các phương pháp điều trị bệnh nam khoa tiên tiến, luôn cập nhật mới các phương pháp chữa bệnh hiện đại nhất.
Dịch vụ chăm sóc y tế đảm bảo chất lượng, luôn cố gắng giúp cho bệnh nhân có được tâm lý thoải mái nhất khi khám
chữa bệnh tại đây.
Phòng khám hoạt động làm việc ngoài giờ hành chính, mở cửa khám chữa bệnh từ 8h00 đến 20h00 tất cả các ngày
trong tuần kể cả chủ nhật và những ngày lễ tế.

Nhờ có những ưu điểm nổi bật riêng nên phòng khám nam khoa Thành Đô Bắc Ninh ngày càng nhận được nhiều sự
tin tưởng và phản hồi tích cực từ những bệnh nhân đã và đang đến Thành Đô khám và điều trị bệnh cũng như rất
nhiều những người dân tại Bắc Ninh nói chung. Do đó các đấng mày râu khi muốn khám nam khoa ở Bắc Ninh có
thể yên tâm lựa chọn phòng khám này để thực hiện.

Ngoài ra, phòng khám Thành Đô Bắc Ninh còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn với các gói khám bệnh, đa dạng ưu đãi giảm
giá chi phí điều trị và phẫu thuật giúp người bệnh có thể tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Trên đây là địa chỉ phòng khám chữa bệnh nam khoa uy tín ở Bắc Ninh và tất cả những thông tin chúng tôi chia sẻ
đến bạn giúp bạn có thể tham khảo. Lưu ý, khám nam khoa định kỳ là điều cần thiết do đó các nam giới phái mạnh
hãy cố gắng thăm khám nam khoa đúng định kỳ để có thể nắm được và chủ động bảo vệ sức khỏe phái mạnh cũng
như khả năng sinh sản của mình được tốt hơn. Nếu như bạn còn vấn đề gì thắc mắc và khó nói cần được chia sẻ và
tư vấn chi tiết hơn thì bạn vui lòng liên hệ Hotline 0865.776.663 để được bác sĩ giải đáp chi tiết và nhanh chóng.
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