
202 tô hiến thành phòng khám Nam 
Việt uy tín an toàn 

Hiện tại, những chứng bệnh phát triển khá mau chóng 
và phức tạp do đó việc chủ động đi khám bệnh giúp 
người bệnh phòng ngừa cũng như bảo vệ sức khỏe 
sinh sản tốt hơn. Số 202 tô hiến thành là cơ sở y tế 
khám bệnh được rất nhiều người dân tin tưởng bởi đội 
ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện 
đại,... Cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết bên 
dưới. 

Các tiêu chí chọn lọc đa khoa uy tín 

► Môi trường phòng khám: với cơ sở chuyên khoa 
vật chất đầy đủ khu vực khả năng, phòng ốc rộng rãi, 
được trang bị đầy đủ các tiện ích cần thiết cùng với 
những dịch vụ Y tế đạt chuẩn, giúp đỡ toàn diện cho 
bệnh nhân lúc đến thăm khám và điều trị tại phòng 
khám chuyên khoa. 

► Chất lượng chuyên môn: được đặt lên hàng đầu. 
Cụ thể nằm ở tay nghề, trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm chữa trị của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa. 
Không chỉ vậy, một số y bác sĩ cũng nhất thiết phải luôn 
tận tâm, có đạo đức nghề nghiệp, đặt sức khỏe của 
người bị bệnh làm kim chỉ nam. 



► Trang thiết bị y tế: một số thiết bị, máy móc, công 
cụ Y tế cần được trang bị đầy đủ, tiên tiến, cải tiến định 
kỳ, khử trùng đúng quy trình, bảo đảm uy tín hiệu quả 
cho người bệnh trong việc khám, chẩn đoán cũng như 
chữa trị bệnh. 

► Mức chi phí chữa trị: buộc phải được niêm yết cụ 
thể, công khai cũng như minh bạch theo quy định của 
Sở y tế. Khoản tiền khám, xét nghiệm cũng như điều 
trị buộc phải được thông báo cho bệnh nhân trước khi 
thực hiện, an toàn không nảy sinh bất kì khoản thu nào 
khác. 

Tìm hiểu 202 tô hiến thành p.15 q.10 tp.hcm 
phòng khám Nam Việt uy tín hiệu quả 

 

Nếu bạn đang muốn tìm một địa chỉ phòng khám uy tín 
thì có thể tìm tới phòng khám đa khoa nam việt. Đây là 
một trong những địa chỉ y tế uy tín lâu đời trong việc 
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thăm khám và điều trị bệnh hội tụ đầy đủ các yếu tố 
một phòng khám uy tín, chất lượng. Cụ thể là: 

Đa khoa Nam Việt 202 tô hiến thành được thành lập 
với mục đích chăm sóc tình huống sức khỏe toàn diện, 
tránh tình trạng quá tải ở BV công. Nhằm hiện thực hóa 
mong muốn này, tập thể nhân viên, bác sĩ chuyên khoa 
tại p.khám không ngừng nỗ lực để đem đến dịch vụ y 
tế tốt nhất cho bệnh nhân. 

Hiện phòng khám đa khoa nam việt đang có 4 chuyên 
khoa chính bao gồm: 

 Nam khoa: thăm khám cũng như chữa những 
bệnh lý nam khoa thường thấy như: viêm bao quy 
đầu, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, viêm 
mào tinh hoàn, vô sinh nam,... 

 Phụ khoa: thăm khám cũng như trị các bệnh phụ 
khoa như: viêm nhiễm cổ tử cung, u nang buồng 
trứng, viêm nhiễm lộ tuyến, rối loạn kinh nguyệt,... 
Đem đến hạnh phúc toàn diện cho các chị em. 

 Bệnh xã hội: xét nghiệm, tư vấn cũng như điều trị 
các bệnh lý bệnh lí sùi mào gà, giang mai, lậu, mụn 
rộp sinh dục,... 

 Bệnh trĩ: khám điều trị những bệnh lý liên quan 
đến hậu môn - trực tràng như trĩ nội, trĩ ngoại, nứt 
kẽ vùng hậu môn, rò ở hậu môn,... 

Không chỉ vậy, phòng khám đa khoa nam việt 202 tô 
hiến thành được cấp phép hoạt động do sở Y tế 
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Tp.HCM, hội tụ đủ một số yêu cầu về chất lượng dịch 
vụ khám chữa trị bệnh. Dễ thấy như: 

➔ Đội ngũ bác sĩ giỏi: những b.sĩ tại phòng khám 

chuyên khoa có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm 
kinh nghiệm vì vậy người bị bệnh có thể yên tâm khám 
bệnh. 

➔ Giải pháp trị an toàn: phòng khám chuyên khoa 

luôn áp dụng một số khoa học xâm lấn ít nhất tối tân 
nhất, an tâm an tâm - kịp thời - hiệu quả cao. 

➔ Tiểu phẫu - phẫu thuật bảo đảm: tỉ lệ thành công 

luôn đạt 99,9%, cao hơn hẳn so với những cách chữa 
trị truyền thống. 

➔ Thăm khám chữa trị bệnh chuyên nghiệp: người 

mắc bệnh được phục vụ cẩn thận, nhiệt tình và thân 
thiện, tất cả các khâu khám, chẩn đoán bệnh, xét 
nghiệm bệnh,... Luôn được thực hiện theo đúng quy 
trình. 

➔ Phòng tiểu phẫu - phẫu thuật cao cấp: tất cả các 

phòng khám và tiểu phẫu được thiết kế, vô trùng đúng 
tiêu chuẩn của Sở Y tế. 

➔ Luôn đặt bệnh nhân trên hết: luôn quan tâm cũng 

như chăm sóc người mắc bệnh chu đáo, đặt công dụng 
của người bị bệnh lên hàng đầu, từ đó luôn không 



ngừng vươn lên trở thành chất lượng khám chữa bệnh 
cao và hoàn hảo. 

➔ Mức chi phí minh bạch: khoản chi phí khám điều 

trị bệnh luôn hợp lý, công khai minh bạch 

➔ Thời gian làm việc linh hoạt: phòng khám làm cho 

việc tất cả một số ngày trong tuần (từ thứ 2 đến chủ 
nhật), bao gồm cả các ngày lễ/tết. Sẵn sàng phục vụ 
người bị bệnh khi có yêu cầu. 

Tác dụng của thăm khám nam khoa - phụ khoa 
đều đặn 

✔ Giúp phát hiện ra sớm các vấn đề tại vùng kín, bệnh 

lây qua từ đường tình dục... Đây là những chứng bệnh 
có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam 
giới và nữ giới. 

✔ Lúc tiến hành xét nghiệm, xét nghiệm bệnh nhân sẽ 

nhận được một số sự tư vấn cũng như các lời khuyên 
bổ ích từ chuyên gia, từ đó hiểu rõ hơn về tình hình 
sức khỏe, giúp bảo vệ sức khỏe được tốt hơn. 

✔ Việc tìm ra chứng bệnh sớm sẽ giúp khá trình chữa 

diễn ra dễ dang, thuận lợi hơn, chi phí điều trị cũng 
thấp hơn. 

Bài viết phần trên là các thông tin về số 202 tô hiến 
thành đa khoa Nam Việt tin cậy, mong rằng sẽ hỗ trợ 



bạn tìm được địa chỉ thăm khám bệnh thích hợp. Nếu 
như bạn vẫn còn câu hỏi cũng như muốn được tư vấn 
hay đặt hẹn thăm khám vui lòng liên hệ thông qua 
thông tin bên dưới. 

Phòng Khám Đa Khoa Nam Việt 

(Được Sở Y tế cấp phép hoạt động) 

Địa chỉ: 202 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp.HCM 

Hotline tư vấn (miễn phí): 02862857515 

Link chat Chat Với Bác Sĩ 

Website: phongkhamdakhoanamviet.vn 
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