
Thông tin 202 Tô Hiến Thành phòng 
khám Nam Việt uy tín chất lượng 

Đi khám nam khoa định kỳ không chỉ giúp phái nam 
chăm sóc sức khỏe của mình mà còn cả cho người 
bản thân mình yêu. Hiện số 202 tô hiến thành p.15 q.10 
tp.hcm PK Nam Việt là cơ sở khám bệnh tin cậy với 
đội ngũ bác sĩ tri thức cao, nhiều năm kinh nghiệm, 
luôn mang đến một số dịch vụ điều dưỡng hàng đầu. 
Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau đây. 

Vì sao phải khám bệnh nam khoa đều đặn? 

 

Theo ý kiến của các bác sĩ nam khoa, phái nam luôn 
nên chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân 
bằng việc đi thăm khám nam khoa đều đặn ít nhất 6 
tháng 1 lần. Hoặc đi khám bệnh ngay lúc có bất kỳ triệu 
chứng nào ở vùng nhạy cảm, sức khỏe sinh lý bất ổn… 



Điều này vừa bảo vệ sức khỏe mình, vừa thể hiện trách 
nhiệm với người bạn ân ái. 

Việc khám bệnh sớm có ý nghĩa khá cần thiết đối với 
nam giới: 

+ Phát hiện ra những bệnh lý nam khoa có thể mắc 
phải trong giai đoạn đầu, chữa liền, hiệu quả và ít tốn 
kém. 

+ Phát hiện sớm các bệnh lý lây thông qua đường tình 
dục, trị bảo vệ chức năng sinh sản, giảm thiểu lây 
truyền cho bạn tình, người thân. 

+ Đánh giá được sức khỏe sinh sản, y bác sĩ tư vấn 
tình dục đảm bảo, tìm ra trị một số bệnh lý có rủi ro gây 
nên hiếm muộn-vô sinh. 

+ Tầm soát được các bệnh có liên quan đến ung thư 
như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn…. 

+ Giữ sinh lý khỏe mạnh, đời sống tình dục an toàn, là 
điều kiện để bồi đắp hôn nhân hạnh phúc. 

Thông tin 202 tô hiến thành p15 quận 10 phòng 
khám Nam Việt uy tín hiệu quả 



 

Nếu cánh mày râu đang cần tìm một địa chỉ uy tín 
thì phòng khám đa khoa nam việt là gợi ý lý tưởng dành 
cho bạn. 

Hiện nay PK Nam Việt 202 tô hiến thành p.15 q.10 
tp.hcm là một trong những địa chỉ y tế tin cậy lâu đời 
trong việc khám chữa trị một số bệnh nam khoa tại 
tphcm. 

Với các điểm mạnh sau: 

► P.khám luôn có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có nhiều 
năm kinh nghiệm chữa trị bệnh ở tất cả một số lĩnh 
vực, có trình độ chuyên môn cao, chính bởi vậy mọi 
người có thể nhẹ nhõm mà điều trị. 

► Cơ sở vật chất tiên tiến, số đông những trang dụng 
cụ y khoa đều được nhập khẩu từ một số nước có nền 
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y khoa phát triển trên thế giới và kiểm phê duyệt theo 
đúng quá trình. 

► Phương pháp trị hiệu quả, tối tân của y học tiên tiến 
cùng các thiết bị máy móc tối tân nhằm cho ra kết quả 
chính xác nhất để có một số biện pháp điều trị bệnh lý 
của mình dứt điểm. 

► Hơn thế nữa thì phòng khám đa khoa nam việt 202 
tô hiến thành luôn cam kết p.khám sạch sẽ, vô khuẩn, 
hệ thống khử trùng, cân bằng nhiệt độ, áp suất phòng 
luôn đạt tiêu chuẩn. 

► P.khám luôn làm việc với tiêu chí "1 bác sỹ - 1 bệnh 
nhân", đảm bảo thông tin người bệnh hoàn toàn. 

► Nhân viên y tế được đào tạo đầy đủ, chuyên môn 
cao luôn phục vụ và hướng dẫn người bị bệnh bất kỳ 
vấn đề nào mà mọi người trăn trở, không hiểu. 

► Tất cả một số chi phí khám bệnh cũng như trị bệnh 
đều được p.khám 202 tô hiến thành p15 quận 10 tiến 
hành theo đúng quy định của Sở Y tế, không chặt chém 
người bị bệnh. 

Cách tuyển lựa đa khoa đáng tin cậy 

Các chuyên gia đầu ngành cho hay, địa chỉ trị bệnh uy 
tín cũng như hiệu quả cần đáp ứng đầy đủ một số tiêu 
chí như: 
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☑ Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại. 

☑ Hàng ngũ chuyên gia giỏi và chuyên nghiệp. 

☑ Phương pháp thăm khám chữa trị bệnh hiện đại. 

☑ Khoản tiền phù hợp, công khai cũng như chi tiết. 

Bài viết vừa rồi là các thông tin về 202 tô hiến thành PK 
Nam Việt đáng tin cậy, mong rằng sẽ giúp bạn tìm 
được địa chỉ thăm khám nam khoa phù hợp. Nếu bạn 
vẫn còn trăn trở cũng như muốn được tư vấn hay đặt 
hẹn khám 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, Sài Gòn 

Hotline tư vấn (miễn phí): 02862857515 

Link chat Chat Với Bác Sĩ 

Website: phongkhamdakhoanamviet.vn 
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