
Gợi ý 202 tô hiến thành quận 10 uy 
tín hiệu quả 

Nếu phái nữ cần phải đến khám phụ khoa thì bạn nam 
cũng cần phải thăm khám nam khoa. Do các bệnh hiện 
nay phát triển rất nhanh và nguy hiểm vì vậy việc chủ 
động khám bệnh sẽ giúp bạn ngăn ngừa hiệu nghiệm 
hơn. Tuy nhiên, việc tuyển lựa phòng khám uy tín lại 
chẳng hề dễ. Vậy số 202 tô hiến thành phòng khám đa 
khoa uy tín không, cùng tham khảo rõ hơn trong bài 
viết bên dưới. 

Một số bệnh nhạy cảm hay mắc hiện nay 

Các chuyên gia cho biết, những bệnh lý nam khoa 
thường bị không ít không kém phụ khoa. Đây là một số 
bệnh lý không quá khó trị nếu được tìm ra cũng như 
điều trị sớm. Mặc dù vậy rất nhiều người không chú ý 
hay e ngại đi khám, dẫn đến bệnh nặng, dẫn tới biến 
chứng ung thư hoặc hiếm muộn – vô sinh. 

Tại đa khoa Nam Việt khá nhiều bệnh lý nam khoa, phụ 
khoa nặng nhẹ không giống nhau được hỗ trợ chữa trị. 
Bao gồm các hạng mục sau đây: 

➤ Bệnh bao quy đầu: viêm bao quy đầu, dài hẹp bao 

quy đầu,… Là bệnh lý phát sinh ở đầu dương vật, ảnh 
hưởng tới khả năng sinh sản của đấng mày râu. 



➤ Rối loạn xuất tinh: ra sớm, xuất tinh ngược mẫu, 

xuất tinh xuất huyết,… Đây là vấn đề mà khá nhiều 
phái nam gặp phải, ít nhất 1 lần trong đời, ảnh hưởng 
chất lượng “yêu” cũng như sinh sản. 

➤ Yếu sinh lý: Rối loạn cương dương, liệt dương,… 

làm cho cuộc “yêu” mau chóng kết thúc, dễ gây ra ảnh 
hưởng đến tâm lý của cả chồng lẫn vợ. 

➤ Bệnh tinh hoàn: Xoắn tinh hoàn, viêm nhiễm tinh 

hoàn, tràn dịch mào tinh hoàn, viêm túi tinh, giãn tĩnh 
mạch tinh,… Là những bệnh lý gây nên sưng, đau tinh 
hoàn, nếu không chữa kịp thời có khả năng phải cắt bỏ 
tinh hoàn. 

➤ Bệnh tiết niệu: viêm nhiễm niệu đạo, viêm bàng 

quang, viêm nhiễm đường sinh dục,… không chỉ tác 
động tới vấn đề sinh hoạt thường ngày, mà còn dẫn 
đến một số hậu quả nguy hiểm gây vô sinh. 

➤ Bệnh tuyến tiền liệt: viêm nhiễm tuyến tiền liệt, sỏi 

tuyến tiền liệt,… tác động tới hệ bài tiết, chất lượng tinh 
trùng và khả năng sinh lý của cánh mày râu. 

➤ Chỉnh hình dương vật: Kéo dài dương vật, gắn bi 

dương vật,… làm tăng kích cỡ, kích thước của dương 
vật, tạo khoái cảm và sự tự tin cho bạn nam lúc quan 
hệ. 



➤ Rối loạn tiểu tiện: Tiểu nhiều, tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu 

xuất huyết,… là một số bệnh lý hay gặp. Một số bệnh 
lý này làm cho người bệnh đa số gắn nhanh chóng với 
toilet, ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt mỗi ngày. 

➤ Bệnh vùng hậu môn – trực tràng: Trĩ nội, trĩ ngoại, 

trĩ hỗn hợp, rò ở hậu môn, nứt kẽ hậu môn, áp xe ở 
vùng hậu môn,… ảnh hưởng đến hệ bài tiết, dễ gây 
nên viêm sang vùng nhạy cảm, gây hiếm muộn – vô 
sinh. 

➤ Bệnh xã hội: sùi mào gà, lậu, mụn rộp sinh dục,… 

là những bệnh lý có tốc độ lây nhiễm nhanh, nếu như 
không chữa nhanh chóng có khả năng gây nên ung 
thư. 

➤ Xét nghiệm sinh sản: Là xét nghiệm quan trọng mà 

đàn ông không nên coi thường nhằm xác định sức 
khỏe sinh sản, rủi ro vô sinh – hiếm muộn qua các xét 
nghiệm như xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm nội tiết 
tố, di truyền, siêu âm… 

Số 202 tô hiến thành phòng khám đa khoa uy 
tín chất lượng 



 

Thăm khám bệnh là nhu cầu của nhiều người bệnh 
ngày nay, nhưng chọn lựa được phòng khám tốt không 
dễ dàng. 

Hiện tại, phòng khám đa khoa Nam Việt 202 tô hiến 
thành là địa chỉ thăm khám sức khỏe tin cậy, trong đấy 
có khám cũng như chữa những bệnh nam khoa, phụ 
khoa,... Với các ưu điểm sau: 

☛ Hàng ngũ y bác sĩ tri thức cao 

Đa khoa là nơi quy tụ nhiều đội ngũ y bác sĩ trình độ 
cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thăm khám chữa 
trị bệnh và từng công tác tại nhiều bệnh viện lớn. 

☛ Phương pháp chữa bệnh an toàn 

Để bảo đảm quá trình trị bệnh an toàn, hiệu nghiệm và 
không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của đàn ông 
nên phòng khám đa khoa nam việt 202 tô hiến thành 
p.15 q.10 tp.hcm áp dụng cách chữa trị bệnh an toàn, 
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tiên tiến khắc phục những nhược điểm của công nghệ 
trị bệnh đơn thuần. 

☛ Môi trường y tế tốt 

Để hỗ trợ người bệnh có môi trường khám điều trị đáng 
tin cậy, yên tâm nghỉ ngơi nên phòng khám luôn chú 
trọng đến môi trường y tế tối tân, văn minh. Tất cả 
phòng khám được vô trùng, vô khuẩn sạch sẽ. 

☛ Khoản phí thăm khám minh bạch, phù hợp 

Để hỗ trợ người mắc bệnh yên tâm thăm khám phòng 
khám đa khoa nam việt luôn bảo đảm công khai chi tiết 
về vấn đề chi phí, mọi khoản thu chi đều được thông 
qua bệnh nhân và đúng theo quy định của Sở Y tế. 

Các sai lầm thường gặp ở rất nhiều người mắc 
bệnh 
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Trong những năm gần đây, bởi tác động của lối sống 
thiếu khoa học, sống thụ động cùng chế độ sinh hoạt 
bừa bãi, giao hợp không an toàn,… khiến cho một số 
bệnh lý ngày càng tăng lên nhanh chóng, ở mọi độ tuổi. 
Đặc biệt đàn ông trong độ tuổi sinh sản có tỉ lệ mắc 
bệnh cao nhất, chiếm 68%. 

Theo những bác sĩ phòng khám đa khoa Nam Việt thì 
họ đã gặp rất nhiều trường hợp và có rất nhiều người 
mắc bệnh tới thăm khám với tình trạng bệnh rất nặng. 
Những hiện tượng này đều mắc phải những sai lầm 
không đáng có sau đây: 

➔ Giấu bệnh: Lúc nhắc đến bệnh, người mắc bệnh 

thường có các thái độ e ngại bởi chúng xảy ra ở vị trí 
rất nhạy cảm nên họ thà chịu đựng “sống chung với 
bệnh” còn hơn là việc đi khám. 

➔ Tự chữa bệnh: Với một số tâm lý e ngại nên họ tự 

tìm phương pháp điều trị tại nhà hay mua thuốc quảng 
cáo trên mạng, thuốc đông y về uống… mà không có 
sự khám bệnh rõ trường hợp bệnh từ bác sĩ, làm cho 
bệnh ngày càng trở lên nghiêm trọng. 

➔ Trị tại đa khoa kém chất lượng: Vì tâm lý e ngại hay 

sợ tốn kém, không ít người mắc bệnh đã tìm tới một 
số phòng khám đa khoa nhỏ lẻ, không thể nào cấp 
phép để khám… gây hiện tượng “tiền mất tật mang”. 



➔ Cho rằng bệnh tự khỏi: Tâm lý người bệnh thường 

xem thường bệnh nam khoa chỉ là vặt vãnh, vài ngày 
sẽ khỏi. Tuy vậy, đa số những hiện tượng bệnh chẳng 
thể tự khỏi nếu như không can thiệp chữa đúng cách. 

Với các tác nhân vừa phân tích, các chuyên gia khuyên 
người bệnh lúc có triệu chứng bệnh lý bắt buộc tự giác 
đi khám càng sớm càng tốt để gia tăng hiệu quả chữa 
trị. Bên cạnh đó, buộc phải sáng suốt trong việc lựa 
chọn địa chỉ đáng tin cậy để khám, bảo vệ đảm bảo 
cho sức khỏe. 

Bài viết trên là một số thông tin về số 202 tô hiến thành 
p.15 q.10 tp.hcm phòng khám đa khoa uy tín, mong 
rằng sẽ hỗ trợ bạn tìm được địa chỉ khám bệnh nam 
khoa, phụ khoa, sức khỏe sinh sản hợp lý. Nếu như 
bạn vẫn còn câu hỏi cũng như muốn được tư vấn hoặc 
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, tphcm 

Hotline tư vấn (miễn phí): 02862857515 

Link chat Chat Với Bác Sĩ 

Website: phongkhamdakhoanamviet.vn 
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