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KHÁM TRỊ BỆNH NAM KHOA, PHỤ KHOA HIỆU QUẢ TẠI » Khám chữa bệnh nhanh, mà
không mất nhiều thời gian chờ đợi, lại có kết quả chuẩn đoán bệnh chính xác, cùng với thái
độ phục của nhân viên y tế tốt và nhiệt tình. Bên cạnh đó, với việc phòng khám chúng tôi
còn cải tiến, áp dụng các kỹ thuật khám điều trị mới nhằm mục đích mang lại cho người
bệnh một kết quả điều trị luôn tốt nhất với mức chi phí hợp lý.
» Hiện nay, đang có rất nhiều bệnh lý nam khoa đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả
năng tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Để giúp cho phái mạnh có thể sớm lấy lại
được sức khỏe và phong độ của mình vốn có , các chuyên gia bác sĩ chuyên nam khoa ở
Phòng Khám Đa Khoa Hữu Thọ đã tiến hành áp dụng và thành công rất nhiều các phương
pháp hỗ trợ điều trị tiên tiến.

Những bệnh nam khoa thường gặp
– Viêm nhiễm bao quy đầu
Dài hay bị hẹp bao quy đầu – Ngoài ra tùy vào nguyên nhân viêm nhiễm từ đó mà sẽ có
phương pháp điều trị phù hợp.Sử dụng những Kỹ thuật cắt bao quy đầu bằng công nghệ
hiện đại của Hàn Quốc.
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- Rối loạn chức năng sinh lý việc Xuất tinh sớm
– Yếu sinh lý
– Rối loạn cương dương, liệt dương.
– Di tinh, mộng tinh, áp dụng kỹ thuật chặn dây thần kinh của dương vật ( Công nghệ Châu
Âu)
– Điều trị Đông Tây y kết hợp
- Tuyến tiền liệt, Viêm tuyến tiền liệt
– Phì đại tuyến tiền liệt – U xơ tuyến tiền liệt, chữ trị bằng thuốc , tùy thuộc vào nguyên
nhân gây ra bệnh và tình trạng của người bệnh.

2/6

3/6

» Nam giới có thể yên tâm hoàn toàn khi khám và điều trị tại Nam Khoa Hữu Thọ. Bởi chung
tôi luôn luôn tự hào thuộc top 10 dịch vụ y tế tốt nhất vì sức khỏe của cộng đồng.
» Phòng Khám Nam Khoa Hữu Thọ hiện đang là cơ sở y tế chuyên hỗ trợ điều trị hầu hết
các bệnh lý nam khoa cùng với những phác đồ điều trị tiên tiến nhất , hiện đại bậc nhất năm
2017 để luôn bảo vệ sức khỏe người bệnh được tốt nhất.
» Trước khi đến với Phòng Khám Hữu Thọ để khám bạn sẽ được đội ngũ bác sĩ tư vấn tại
phòng khám trực tiếp thông qua tư vấn qua số điện thoại tư vấn của phòng khám hoặc có
thể chat trực tuyến trên webiste.
» Đến khám với phòng khám bạn sẽ được các bác sĩ tại Phòng khám nam khoa Hữu Thọ
tận tình chỉ dẫn từng bước để làm thủ tục khám và điều trị.
» Sau khi bạn hoàn tất các thủ tục và bạn sẽ được gặp riêng với bác sĩ nam khoa trực tiếp
khám và điều trị. Mọi thông tin cá nhân của bạn đều sẽ được bảo mật tuyệt đối, nên bạn có
thể hoàn toàn có thể yên tâm.
» Sau khi được khám và điều trị xong thì người bệnh sẽ được các điều dưỡng, các y tá tận
tình giúp làm các thủ tục cần thiết các khoản chi phí cũng như chỉ dẫn khi có tái khám.
» Khi mà nam giới có những biểu hiện, dấu hiệu của bệnh nam khoa, bệnh xã hội, thì hãy
đến Phòng khám nam khoa tin cậy tại Đà Nẵng. Đa Khoa Hữu Thọ để được các bác sĩ
chuyên khoa tại đây giúp bạn lấy lại một cơ thể khỏe mạnh cũng như phong độ vốn có của
mình.
» Đừng chần chừ hay xấu hổ và cho rằng nếu nói ra thì làm mình mất điểm trong mắt bạn
tình của bạn hay vì nguyên nhân nào đó mà để cho bệnh của bạn trở nên nghiêm trọng mới
điều trị.
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NGUYÊN TẮC KHÁM CHỮA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI ĐA KHOA HỮU THỌ
– Luôn Ưu tiên giải quyết trước các trường hợp mà đã đăng ký trước hoặc những bệnh đang
trong tình trạng nguy hiểm.
– Không nhận hối lộ và không ưu tiên do có quan hệ móc nối.
– Lịch sự, ân cần tận tâm trả lời các câu hỏi của bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
– Cư xử với nhau bình đẳng, lịch sự, tôn trọng, nhân ái.
– Tận tụy, nhiệt tình, cần thận, chu đáo, tất cả vì người bệnh.
– Tận tình giải thích tình hình sức khỏe của người bệnh cũng như phương pháp nào điều trị
cụ thể.
– Cung cấp các kỹ thuật khám và điều trị cùng dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất.
– Thông báo thông tin bệnh tình đầy đủ, không che giấu.
– Tôn trọng quyền được biết và quyền riêng tư của bệnh nhân.
– Thông báo các rõ ràng chi phí khám và điều trị liên quan để trước khi tiến hành điều trị.
– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp và chia sẽ phàn nàn từ phía người bệnh.

NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI LƯU Ý TRƯỚC KHI VÀ SAU KHI KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH
Lưu ý bệnh nhân trước khi đi khi khám bệnh
Đi khám bệnh khi bắt đầu thấy có những biểu hiện thay đổi tiêu cực về sức khỏe: Khi bạn
nghi ngờ, hay thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường, bạn không nên e ngại mà phải
nhanh chóng mau đi khám trước khi quá muộn. . Hãy chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý: bạn
Không nên lo sợ, hãy chia sẽ hết với bác sĩ về những vấn đề hiện có mà bạn đang gặp phải
để sẽ giúp quá trình chuẩn đoán cũng như điều trị bệnh dễ dàng hơn.
Không nên thực hiện việc quan hệ tình dục: Trong vòng 48h nếu như bạn đi khám nam khoa
hoặc bệnh phụ khoa để tránh có thể làm ảnh hưởng đến những kết quả xét nghiệm bệnh
tình.
Mặc trang phục: Sao phù hợp, thuận tiện cho việc khám bệnh, vệ sinh sạch sẽ.
Ghi chú lại: Trước các vấn đề về sức khỏe bản thân bạn đang gặp phải để tránh việc nhầm
lẫn và có thể thiếu sót lúc chia sẽ với bác sĩ điều trị.
Nếu như bạn hiện đang trong quá trình chữa trị bệnh lý: Thì nên cần thông báo với bác sĩ
điều trị và nên mang theo những đơn thuốc điều trị trước đó nếu có.
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Lưu ý sau khi bạn đã điều trị
– Tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ: Nếu đang dùng thuốc điều trị bệnh thì bạn cần phải
dùng đúng thuốc, đủ liều và nên đúng thời gian. Nếu bệnh cần can thiệp ngoại khoa hoặc
phải sử dụng biện pháp vật lý để điều trị bệnh thì phải đến khám bệnh và điều trị đúng theo
liệu trình.
– Ngoài việc bạn phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ, ngoài ra bạn cần chú ý đến chế độ dinh
dưỡng của bạn hàng ngày, cần ăn nhiều rau xanh và trái cây và những thức ăn có chất bổ
dưỡng để giúp quá trình điều trị bệnh của bạn đạt hiệu quả hơn.
Với phương châm là “ Vì sức khỏe cộng đồng”. Phòng Khám Đa Khoa Hữu Thọ với đội ngũ
nhân viên luôn không ngừng phát triển và nổ lực để đem đến cho người bệnh sức khỏe tốt
nhất.

Vẫn cần trợ giúp? Liên Hệ Chúng Tôi

Các bài báo gần đây
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