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Xét nghiệm vô sinh nam ở đâu Bắc Ninh uy tín an
toàn hiện nay
August 20, 2021

Xét nghiệm vô sinh nam ở đâu? Địa chỉ nào xét nghiệm vô sinh nam có kết quả chính xác? Đây là những câu hỏi được nhiều
nam giới tìm kiếm đáp án khi muốn kiểm tra khả năng sinh sản của mình. Có thể nói, lựa chọn đúng cơ sở y tế là một trong những
yếu tố giúp người bệnh có kết quả điều trị tốt nhất. Vậy nên xét nghiệm vô sinh nam ở đâu? Cánh mày râu hãy tìm kiếm câu trả
lời thông qua bài viết dưới đây.

XÉT NGHIỆM VÔ SINH NAM LÀ GÌ?
Vô sinh là một căn bệnh xảy ra khi bạn có quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn trong một thời gian dài nhưng vẫn không thể
có thai. Căn bệnh này là nỗi lo sợ của khá nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt là những người đang mong muốn được có con. Để phát
hiện và điều trị căn bệnh này một cách hiệu quả, nam giới cần tiến hành xét nghiệm vô sinh để chẩn đoán chính xác nguyên nhân
bệnh.
Vậy xét nghiệm vô sinh nam là gì? Các chuyên gia cho biết, để chẩn đoán nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn ở nam giới thì
bạn cần thực hiện các xét nghiệm như tinh dịch đồ, xét nghiệm máu và kết hợp với kiểm tra hoạt động của các bộ phận trong cơ
quan sinh dục, sinh sản xem có vấn đề bất thường gì xảy ra không. Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định cụ thể giúp nam giới sớm thực
hiện được thiên chức làm cha của mình.
Xét nghiệm máu sẽ được bác sĩ tiến hành đầu tiên để phát hiện những dấu hiệu bất thường trong cơ thể. Đây là xét nghiệm rất
cần thiết và quan trọng nhằm phát hiện các bất thường như bệnh truyền nhiễm, di truyền có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng
sinh con của nam giới.
Tiếp theo, bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm tinh dịch đồ bằng cách lấy mẫu tinh trùng khỏe ở đàn ông. Để làm được điều này, nam
giới cần kiêng quan hệ tình dục trong khoảng 3 – 5 ngày trước khi xét nghiệm
Khám sức khỏe sinh sản để kiểm tra xem có những bất thường ở cơ quan sinh dục nam giới không.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHỈ XÉT NGHIỆM VÔ SINH NAM UY TÍN
Hiện nay, có rất nhiều cơ sở y tế thực hiện thăm khám, xét nghiệm vô sinh. Do đó, việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để thực hiện
xét nghiệm vô sinh nam không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, phái mạnh có thể dựa vào một số tiêu chí đánh giá dưới đây để
lựa chọn được địa chỉ tốt và an toàn nhất:
Là cơ sở y tế được cấp phép hoạt động của cơ quan chức năng
Có đội ngũ bác sĩ khám và điều trị có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm đã từng điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân.
Có trang thiết bị đầy đủ, hiện đại đảm bảo khám và điều trị bệnh hiệu quả
Cơ sở vật chất tốt, tiện nghi, hiện đại, đảm bảo vô trùng theo đúng quy định

Chi phí thăm khám và điều trị công khai, minh bạch
Đây là một trong những tiêu chí để nam giới có thể đánh giá và lựa chọn cho mình được địa chỉ xét nghiệm vô sinh nam ở đâu
tốt và chất lượng.

XÉT NGHIỆM VÔ SINH NAM Ở ĐÂU?
Việc lựa chọn địa chỉ y tế xét nghiệm vô sinh uy tín là một trong những yêu cầu cơ bản giúp bạn điều trị đúng bệnh và đạt hiệu
quả sớm nhất.
Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh chính là sự lựa chọn mà bạn có thể an tâm gửi gắm sức khỏe của mình. Phòng khám đã
được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động với mục tiêu hướng đến là một dịch vụ khám chữa toàn diện, đảm bảo 3 tiêu chí
“Độ an toàn – Tính hiệu quả - Quy trình chuyên nghiệp”. Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao và chú trọng đến công tác chăm sóc, tư
vấn cụ thể khiến bệnh nhân tin tưởng và thoải mái điều trị.
Phòng khám đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá tốt từ phía bệnh nhân nhờ những ưu thế vượt trội như sau:

Bác sĩ giỏi chuyên môn
Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh tự hào là địa chỉ thực hiện xét nghiệm vô sinh nam uy tín với đội ngũ bác sĩ chuyên môn
cao, tay nghề giỏi và nhiều năm kinh nghiệm. Các bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề mà còn là những người
rất tận tâm, tận tình, quan tâm sát sao, lắng nghe và chia sẻ với bệnh nhân để mang lại cảm giác thoải mái, thân thiện cho người
bệnh khi khám chữa tại đây.
Đội ngũ y tá, điều dưỡng viên tại phòng khám được đào tạo chuyên sâu, trải qua các khóa huấn luyện trong thời gian dài, luôn sẵn
sàng lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người bệnh.

Công nghệ tiên tiến, vượt trội
Phòng khám luôn tìm tòi và triển khai các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là những công nghệ kiểm tra, xét nghiệm vô sinh
hiếm muộn mang tính quốc tế. Hiện nay phần lớn thiết bị và công nghệ chữa trị được phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh tin
dùng đều đến từ các quốc gia có nền y học phát triển.
Hệ thống phòng xét nghiệm, phòng siêu âm được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến cho kết quả xét nghiệm, siêu âm
chính xác. Hệ thống phòng tiểu phẫu với đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết và đảm bảo vô trùng tuyệt đối nhằm ngăn ngừa
nguy cơ viêm nhiễm và lây nhiễm bệnh từ người này sang người khác.

Phục vụ chuyên nghiệp, tận tình với bệnh nhân
Với mong muốn mang đến sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian tối đa cho bệnh nhân, phòng khám đã xây dựng hệ thống tư vấn
online, đặt lịch hẹn khám trước và nhận nhiều ưu đãi qua Hotline 0865.776.663.
Ngoài ra nếu bạn lo sợ cảnh xếp hàng dài chờ vào khám hay lo sợ phải xin nghỉ làm để đi xét nghiệm vô sinh? Vậy thì bạn hoàn
toàn có thể yên tâm khi đến phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh. Bởi tại đây mặc dù số lượng bệnh nhân đông đúc nhưng
bạn luôn được sắp xếp vào khám một cách nhanh nhất. Đội ngũ nhân viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân hoàn thành thủ
tục đăng ký và hướng dẫn bạn đến phòng ban phù hợp.
Người bệnh sẽ được khám chữa bệnh theo mô hình “1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân” giúp bạn được quan tâm sát sao. Trong suốt
quá trình khám chữa, bác sĩ sẽ tận tình theo dõi, hỏi han tình trạng bệnh và dấu hiệu người bệnh đang phải đối mặt. Từ đó cho
kết quả điều trị chẩn xác nhất và sớm khắc phục nếu có bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra.

Môi trường thân thiện
Phòng khám được thiết kế, bố trí tổng thể dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn của cơ quan chức năng.
Đồng thời, phòng khám cũng đặc biệt quan tâm tới yếu tố tâm lý của người bệnh. Do đó, phòng khám đã tạo một không gian
khám chữa bệnh tiện nghi, thoải mái và ấm áp khiến bạn có cảm giác như đang ở nhà.
Nam giới khi đến đây xét nghiệm vô sinh luôn cảm thấy thoải mái và an tâm bởi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ đội ngũ
bác sĩ, y tá. Điều này tạo nên sự thiện cảm và niềm tin cho người bệnh giúp họ kiên trì, hợp tác với bác sĩ suốt quá trình điều trị.

Chi phí minh bạch, rõ ràng
Một trong những tiêu chí không thể bỏ qua khi đánh giá phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh là cơ sở khám chữa uy tín, chất
lượng với chi phí khám chữa bệnh công khai, minh bạch và được thông báo rõ ràng với người bệnh.
Bác sĩ sẽ đưa ra chi phí điều trị dự kiến cùng các liệu trình điều trị. Người bệnh có quyền lựa chọn liệu trình phù hợp nhất với

điều kiện kinh tế và tính chất công việc của mình.

Phục vụ liên tục
Để đáp ứng tối đa nhu cầu thăm khám cũng như tạo điều kiện cho những người ở xa, không có thời gian rảnh đến khám chữa
bệnh, phòng khám đã làm việc không ngày nghỉ từ 8h – 20h mỗi ngày, kể cả ngày lễ, tết. Chính điều này sẽ tạo được thuận tiện
cho người bệnh có thể chủ động được thời gian, không làm ảnh hưởng đến công việc.

Bảo mật thông tin
Hiểu được tâm lý e ngại của người bệnh khi không may mắc các bệnh thầm kín, nên phòng khám luôn đảm bảo việc bảo mật
thông tin cá nhân của bạn. Nhờ đó bạn có thể an tâm và thoải mái khi đến đây điều trị.
Phòng khám khiến nhiều bệnh nhân khám cảm thấy hài lòng nhờ tác phong, trách nhiệm làm việc của bác sĩ, đội ngũ nhân viên
cũng như chất lượng dịch vụ tại đây. Chính vì thế, phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh tự hào là một trong những địa chỉ
thực hiện xét nghiệm vô sinh nam cũng như điều trị hiệu quả cho bạn.
Nếu bạn đang băn khoăn nên xét nghiệm vô sinh nam ở đâu uy tín hãy trực tiếp tới phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh tại
địa chỉ số Số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền an - Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mọi thông tin, bạn vui lòng liên hệ đường dây nóng
0865.776.663 hoặc giải đáp thắc mắc trực tuyến qua trang tư vấn để các chuyên gia tư vấn nam khoa miễn phí cho bạn.
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