
Giới thiệu 202 Tô Hiến Thành phòng 
khám đa khoa Nam Việt tin cậy 

Xã hội càng ngày càng phát triển thì nhu cầu về sức 
khỏe cũng tăng cao không chỉ ở nữ mà kể cả nam giới. 
Tuy vậy, rất nhiều phái nam lại không biết lựa chọn cơ 
sở nào tin cậy. Cùng tìm hiểu địa chỉ số 202 tô hiến 
thành đa khoa Nam Việt có những điểm mạnh gì, có 
nên thăm khám tại đây không? 

Khám nam khoa gồm những gì? 

Trước khi tìm hiểu đa khoa Nam Việt, chúng ta cũng 
nên biết khám bệnh nam khoa bao gồm những gì? 

➔ Xét nghiệm tổng quát 

Thứ nhất trước khi khám kỹ càng thì bác sĩ chuyên 
khoa sẽ hỏi phái nam những trăn trở liên quan hiện 
tượng sức khỏe như về tiền sử bệnh lý, các dòng thuốc 
sử dụng trị, có dấu hiệu không bình thường ra sao… 
thêm vào đó thì bạn còn được đo những chỉ số như 
huyết áp, nhịp tim, cân nặng… 

➔ Thăm khám cơ quan sinh dục 

Đấng mày râu chuyển qua sẽ được thăm khám bộ 
phận sinh dục mục đích đánh giá sơ bộ tình trạng bệnh 
lý thông qua một số thương tổn ở bên ngoài. Nếu nam 



giới bị hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu, bị ẩn tinh 
hoàn… bắt buộc được thăm khám chu đáo. 

➔ Tiến hành các xét nghiệm liên quan cần thiết 

Để có khả năng chẩn đoán một cách chính xác thì bác 
sĩ chuyên khoa yêu cầu bạn thực hiện một số xét 
nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, tinh dịch, niệu 
đạo, nước tiểu… 

➔ Đưa ra kết luận về bệnh 

Sau lúc có kết quả bác sĩ sẽ dẫn ra kết luận tình trạng 
sức khỏe của bạn. Hơn nữa qua đấy tư vấn cách điều 
trị và cả những chú ý để đảm bảo việc chăm sóc sức 
khỏe hiệu quả nhất. Còn nếu như khám xong cho thấy 
bạn nam có sức khỏe tốt thì sẽ kết thúc quy trình. 

➔ Điều trị bệnh 

Dựa theo từng bệnh lý, giai đoạn mà y bác sĩ tư vấn 
phương pháp chữa an toàn và hiệu quả. Để an toàn 
đem lại hiệu nghiệm tối ưu thì người bị bệnh buộc phải 
để ý trong việc tuân thủ đúng theo chỉ dẫn mà bác sĩ 
đưa ra. 

➔ Tái khám bệnh nếu có lịch hẹn 

Ngay cả lúc bạn thấy khỏi bệnh mặc dù vậy nếu có lịch 
hẹn thì nhất thiết phải tái khám bệnh. Mục đích chính 
là trị tận gốc về mầm bệnh cũng như giảm thiểu tái 



phát. Nếu bạn thấy có bất bình thường cần phải đến 
phòng khám bác sĩ sẽ kiểm tra lại. 

Tìm hiểu 202 Tô Hiến Thành phòng khám đa 
khoa Nam Việt tốt nhất 

 

Khám nam khoa là nhu cầu của nhiều đàn ông bây giờ, 
tuy nhiên chọn lọc được phòng khám hiệu quả không 
dễ dàng. 

Hiện, đa khoa Nam Việt 202 tô hiến thành p15 quận 
10 là địa chỉ khám bệnh sức khỏe uy tín, trong đấy có 
khám và trị các bệnh nam khoa. Với một số ưu thế sau: 

☛ Quy tụ đội ngũ y bác sĩ nam khoa trình độ cao cũng 

như có chuyên nghiệp trong thăm khám trị bệnh nam 
khoa. 

http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/202-to-hien-thanh-phong-kham-nam-khoa-tphcm_13141115035.pdf
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☛ Luôn đi đầu trong việc đầu tư cơ sở y tế vật chất, 

trang thiết bị y tế tiên tiến được nhập khẩu từ nước 
ngoài vào khám bệnh trị liệu bệnh. 

☛ Quy trình khám và chữa trị bệnh tại phòng khám đa 

khoa nam việt 202 tô hiến thành p15 quận 10 chuyên 
nghiệp, hiệu quả, ứng dụng kỹ thuật trị tối tân. 

☛ Phương pháp trị bệnh hiệu nghiệm, đem đến kết quả 

cao mà không mất không ít thời gian của bệnh nhân. 

☛ Khoản chi phí khám điều trị bệnh tại phòng khám đa 

khoa nam việt hợp lý được niêm yết minh bạch theo 
đúng quy định của Cơ quan có thẩm quyền. 

☛ Giờ làm việc linh hoạt từ 8h00 đi 20 giờ tối tất cả 

những ngày trong tuần, kể cả ngày lễ tết. 

☛ Mọi hồ sơ bệnh án đều được giữ bí mật. 

Thông tin liên quan: Phòng khám 202 tô hiến 
thành P15 Q10 TPHCM nằm ở đâu? 

Một số điều nên chuẩn bị trước lúc khám nam 
khoa 
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Để có kết quả thăm khám nam khoa đúng nhất, trước 
lúc tới khám bệnh đấng mày râu nên biết: 

✎ Cần chuẩn bị tâm lý: nên thẳng thắn trò chuyện với 

y bác sĩ về một số dấu hiệu mà bản thân mắc phải, để 
dễ dàng chẩn đoán bệnh. 

✎ Tiết lộ với bác sĩ các vấn đề của bản thân: lúc này, 

quý ông bắt buộc bật mí hiện tượng xuất hiện bệnh, 
thời gian xuất hiện, biểu hiện ra sao, đã từng sử dụng 
thuốc chưa,… 

✎ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ: Việc vệ sinh cá nhân sạch 

sẽ trước khi tới thăm khám sẽ hỗ trợ cánh mày râu tự 
tin cũng như thoải mái hơn lúc chuyên gia thực hiện 
thăm khám. Bên cạnh đó, việc này cũng hỗ trợ giảm tỉ 
lệ viêm nhiễm. 

➥ Để có kết quả khám nam khoa hiệu quả nhất thì 

bệnh nhân bắt buộc lựa chọn được địa chỉ phòng khám 
nam khoa tin cậy cũng như hàng đầu. 



Bài viết trên là các thông tin về 202 tô hiến thành p.15 
q.10 tp.hcm PK Nam Việt uy tín, hy vọng sẽ hỗ trợ bạn 
tìm được địa chỉ khám bệnh nam khoa thích hợp. Nếu 
như bạn vẫn còn trằn trọc cũng như muốn được tư vấn 
hay đặt hẹn khám bệnh vui lòng liên hệ qua thông tin 
dưới đây. 

Phòng Khám Đa Khoa Nam Việt 

(Được Sở Y tế cấp phép hoạt động) 

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

Hotline tư vấn (miễn phí): 02862857515 

Link chat Chat Với Bác Sĩ 

Website: phongkhamdakhoanamviet.vn 
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