
Bây giờ, lúc mà nhu cầu thăm khám điều trị bệnh càng tăng cao, khả năng đáp ứng của những bệnh viện 
công lập ngày càng hạn chế thì việc khám tại một số p.khám tư nhân cũng là sự tuyển lựa của không ít 
người. So với các bệnh viện công thì phòng khám đa khoa tư nhân đáp ứng dịch vụ y tế tốt hơn, chất 
lượng bảo đảm, ngay lập tức cũng như tiện lợi hơn. Vậy phòng khám Nam Việt có hiệu quả không, cùng 
tham khảo trong bài viết dưới đây. 

Tiêu chí chọn một phòng khám đa khoa hiệu quả 

 

Để biết được chất lượng thăm khám điều trị bệnh của một phòng khám đa khoa tư nhân như thế nào tốt, 
người bị bệnh bắt buộc dựa vào vào tiêu chí đánh giá chi tiết. Bởi việc lựa chọn một địa chỉ đáng tin cậy 
sẽ giúp bạn được hưởng mọi quyền lợi cũng như chất lượng thăm khám chữa bệnh tại phòng khám đó. 

Nếu bạn đang có ý định đi thăm thăm khám thì bạn hãy đọc thông qua một số tiêu chí đánh giá sau đây: 

– Phòng khám tuân thủ quy định về đội ngũ bác sĩ chuyên khoa khám bệnh trị bệnh. Các y bác sĩ được 
đào tạo bài bản, có không ít năm kinh nghiệm trong thăm khám chữa trị bệnh. 

– Cơ sở vật chất hiện đại sạch sẽ đầy đủ. Máy móc y tế, khoa học chữa tiến hành theo đúng quy định 

– Không gian khám bệnh trị bệnh thông thoáng, sạch sẽ và tạo sự thoải mái cho người bệnh. 

– Phương thức điều trị tiên tiến, áp dụng khoa học tiên tiến vào khám bệnh cũng như chữa trị bệnh sẽ 
mang đến hiệu nghiệm cao, khả năng phục hồi cũng như kháng bệnh tốt, tuyệt đối an toàn cho người bị 
bệnh. 

– Triển khai liệu trình chữa trị chính xác cũng như tuân thủ về quy định kê đơn thuốc an tâm phù hợp, an 
toàn. 

– Mức chi phí khám bệnh chữa trị hợp lý, công khai, minh bạch. Đây là một trong các yếu tố cần thiết quyết 
định độ uy tín của một phòng khám tư nhân uy tín. 

Hãy tuyển lựa địa chỉ khám điều trị bệnh có chất lượng dịch vụ tốt từ khâu tư vấn, tiếp đón, thăm khám, 
chữa và điều dưỡng. Sự tận tình, kỹ lưỡng của một số chuyên gia cũng như nhân viên tại cơ sở chuyên 
khoa sẽ đem lại tâm lý sảng khoái, đảm bảo cho bạn. 



Địa chỉ phòng khám Nam Việt an toàn và hiệu quả ở 
tphcm 

 

Phụ thuộc vào những tiêu chí để tuyển lựa phòng khám đa khoa tư nhân trên, có thể thấy rằng phòng 
khám đa khoa Nam Việt là phòng khám đa khoa tốt, chính là điểm tới lý tưởng dành cho bạn. 

Nằm tại vị trí số 202 Tô Hiến Thành, P15, Q10, TPHCM. phòng khám nam việt là địa chỉ khám bệnh trị 
bệnh tư nhân đạt tiêu chuẩn, có tiếng và chất lượng. P.khám luôn cố gắng nâng cao và chú trọng tới công 
tác điều dưỡng, tư vấn cụ thể khiến cho người bệnh tin tưởng và sảng khoái. 

Đây là p.khám hoạt động ngoài giờ hành chính giúp bệnh nhân có thể thu xếp thời gian hợp lý tới khám 
bệnh trị mà vẫn được tiếp đón cẩn thận, nhiệt tình. 

Đa khoa Nam Việt chuyên điều trị một số diện bệnh sau: 

– Thăm khám và chữa trị các bệnh x.hội, bệnh tình dục: Bệnh lậu, sùi mào gà, giang mai, Chlamydia… 

– Thăm khám điều trị một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa: viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm nhiễm buồng 
trứng, viêm nhiễm vòi trứng, king nguyệt không đều, viêm âm đạo… 

– Khám trị những bệnh viêm nhiễm nam khoa như: viêm tuyến tiền liệt mãn tính, tăng sinh lành tính tuyến 
tiền liệt , viêm nhiễm mào tinh hoàn, viêm túi tinh, viêm niệu đạo, rối loạn khả năng tình dục… 

– Thăm khám chữa các bệnh liên quan đến khả năng sinh lý nam: Yếu sinh lý, liệt dương, xuất tinh sớm… 

– Thăm khám cũng như chữa một số bệnh hậu môn trực tràng: Trĩ, nứt kẽ tại vùng hậu môn, đi vệ sinh 
xuất huyết, Polyp hậu môn, di vật hậu môn… 

– Chẩn đoán phát hiện ra sớm vô sinh hiếm muộn ở cả nam giới và nữ giới giới… 

Bài viết phía trên là một số thông tin về phòng khám nam việt, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn cũng như dẫn 
ra được quyết định nên thăm khám tại đâu uy tín tốt nhất. 

https://songkhoe.medplus.vn/phong-kham-da-khoa-nam-viet-chat-luong/
https://vnexpress.net/phong-kham-nam-viet-tham-kham-nhieu-chuyen-khoa-ung-dung-cong-nghe-hien-dai-4439966.html

