
Chi tiết phòng khám đa khoa Nam 
Việt uy tín chất lượng 

Đa khoa Nam Việt có tốt không? Tại TPHCM, có 
rất nhiều phòng khám đa khoa tư với chất lượng 
cũng như dịch vụ không giống nhau. Trong đấy, 
phòng khám đa khoa Nam Việt là cơ sở y tế được 
không ít người bị bệnh chọn lựa, vậy phòng khám 
này có gì nổi bật, cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết 
bên dưới. 

Giới thiệu về Phòng khám Đa khoa Nam Việt 

Đa khoa Nam Việt tọa lạc ở địa chỉ: 202 Tô Hiến 
Thành Quận 10. Đây là tuyến đường quan trọng, kết 
nối nhiều tuyến đường tương đối lớn tại HCM. Bởi vì 
vậy khá tiện lợi để khách hàng di chuyển đến với 
phòng khám. 

Phòng khám đa khoa được thành lập với mục đích 
chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm bớt hiện tượng 
quá tải ở bệnh viện Nhà nước. Chính thành ra, tập 
thể nhân viên, bác sĩ tại phòng khám không ngừng 
nỗ lực để đem lại dịch vụ y tế tốt nhất cho người mắc 
bệnh. 

Phòng khám đa khoa Nam Việt - Nơi khám 
bệnh hiệu quả uy tín 



 

➔ Được Sở Y tê cấp phép hoạt động 

Đây là yếu tố cần thiết nhất lúc chọn địa chỉ khám 
bệnh điều trị bệnh nam khoa bởi ngày nay tồn tại rất 
nhiều cơ sở chuyên khám nam khoa không chất 
lượng, hoạt động chui ( y tế không được cấp phép). 
Cơ sở y tế hoạt động chui này có khá nhiều mặt tránh 
về số đông nguồn lực, cơ sở y tế vật chất, khoa học 
chữa trị bệnh nhưng vì lợi nhuận của họ bất chấp 
tình huống sức khỏe, phần lớn người mắc bệnh. 
Chính suy ra, người bệnh phải chọn khám chữa 
bệnh đã được Sở Y tê cấp phép hoạt động. 

➔ Cơ sở vật chất đầy đủ và tiên tiến 

Phòng khám Nam Việt với diện tích rộng, thiết bị 
p.khám được thiết kế thoáng mát, các dụng cụ y 
khoa các trang bị y tế cũng được tư vấn rộng rãi như 
nhập khẩu từ những nước Hoa Kỳ, Châu Âu, Pháp, 
Thụy Sĩ,... Nhắm mục tiêu đến kết quả chẩn đoán 
xác định, hiệu quả nhất, thời gian chữa ngắn, cũng 
giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho bệnh nhân. 



Thêm vào đó phòng tiểu phẫu, phòng chờ thăm 
khám,... Được vô trùng kỹ càng theo tiêu chuẩn quốc 
tế, người bị bệnh khi đến khám ở đây sẽ giảm thiểu 
nhiễm khuẩn, lây lan,... Trong quá trình trị bệnh. 

➔ Hàng ngũ bác sĩ tri thức cao, nhiều năm kinh 

nghiệm 

Đa khoa tập trung đội ngũ bác sĩ chuyên khoa không 
chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu y đức, luôn cố 
gắng khiến cho tròn sứ mệnh người thầy thuốc. 
Không chỉ vậy, các chuyên gia luôn phấn đấu chuyên 
dụng cho cái TÂM của người điều hành nghề y, 
chăm sóc cũng như bảo vệ toàn diện, sức khỏe cho 
mọi người. 

Chính bởi vì thế, phòng khám đa khoa Nam Việt luôn 
nhận được sự tin yêu của nhiều người mắc bệnh gần 
xa. 

➔ Hạng mục khám bệnh sức khỏe 

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

 Nam khoa: khám cũng như chữa trị những bệnh 
lý nam khoa phổ biến như: viêm bao quy đầu, rối 
loạn cương dương, xuất tinh nhanh, viêm mào 
tinh hoàn, vô sinh nam,... 

 Phụ khoa: khám bệnh cũng như chữa trị một số 
bệnh phụ khoa như: viêm nhiễm cổ tử cung, u 
nang buồng trứng, viêm lộ tuyến, rối loạn kinh 
nguyệt,... 
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 Bệnh xã hội: kiểm tra, tư vấn và điều trị một số 
bệnh lý bệnh lí sùi mào gà, giang mai, bệnh lậu, 
mụn rộp sinh dục,... 

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

➔ Phương pháp chữa tối tân 

Phòng khám chuyên khoa luôn ứng dụng những kỹ 
thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại nhất, bảo đảm - kịp 
thời - hiệu nghiệm cao. 

➔ Dịch vụ thăm khám bệnh chất lượng 

Nhiều người mắc bệnh được chăm sóc chu đáo, 
nhiệt tình và thân thiện, tất cả những khâu thăm 
khám, chẩn đoán bệnh, kiểm tra bệnh,... Luôn được 
thực hiện theo đúng quá trình. 

➔ Khoản chi phí thăm khám minh bạch 

Mọi khoản phí khám điều trị bệnh luôn hợp lý, minh 
bạch. 

➔ Giờ làm việc linh hoạt 

Đa khoa làm việc tất cả những ngày trong tuần (từ 
thứ 2 tới chủ nhật), kể cả các ngày lễ/tết. 

Xem thêm thông tin: 



Top 10 Phòng khám nam khoa Quận 8 uy tín 
nhất https://timduongdi.com/tin-suc-khoe/top-10-
phong-kham-nam-khoa-quan-8-uy-tin-nhat 

Lên lịch hẹn khám sức khỏe tại Phòng khám 
Đa khoa Nam Việt 

Phòng khám Đa khoa Nam Việt Tô Hiến Thành luôn 
đáp ứng tốt nhu cầu điều dưỡng tình huống sức khỏe 
của người bệnh theo mô hình dịch vụ y tế giàu kinh 
nghiệm, chất lượng cao. 

Có khá nhiều phương pháp để người bị bệnh liên hệ 
với chúng tôi như: 

➥ Phương pháp 1: Liên hệ số điện thoại 028 6285 

7515, các chuyên gia giàu kinh ngiệm của đa khoa 
sẽ giải đáp và trả lời mọi câu hỏi của người bị bệnh 
một cách chi tiết nhất. 

➥ Phương pháp 2: Bấm vào TƯ VẤN MIỄN PHÍ, sau 

đấy bạn sẽ được một số bác sĩ của chúng tôi dẫn ra 
lời khuyên mọi trằn trọc của bạn một phương pháp 
ngay lập tức cũng như hoàn toàn miễn phí. 

Bài viết trên đây là các tiết lộ về đa khoa nam việt có 
chất lượng không, hy vọng sẽ hỗ trợ bạn tìm được 
địa chỉ thăm khám thích hợp. 

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE 

(Được sở y tế cấp phép hoạt động) 

Hotline tư vấn miễn phí: 02862857515 
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Tư vấn online bấm >> TƯ VẤN MIỄN PHÍ << 

https://tuvan.dakhoaviethan.vn/lr/chatpre.aspx?id=mdj55838612&lng=en&p=https://phongkhamdakhoanambo.vn/PH1

