
Khám nam khoa Hà Nội ở đâu tốt nhất năm 2023? 

Hầu như các bệnh nam khoa nếu không được chữa trị sớm sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, ảnh 
hưởng xấu đến cuộc sống hàng ngày, đe dọa đến khả năng có con, còn có thể là là có thể gây ra vô sinh 
– hiếm muộn ở quý ông. vì thế, nam giới khi có ý định đi khám điều trị bệnh nam khoa, đa số các cánh 
mày râu đều có tâm trạng muốn lựa chọn các địa chỉ khám chữa bệnh nam khoa uy tín, chất 
lượng. Khám nam khoa Hà Nội ở đâu tốt? Một trong đó có thể kể đến bệnh viện đa khoa Thái Hà, đây là 
địa điểm khám điều trị bệnh uy tín đang nhận được nhiều nhận xét tốt từ quý ông để bạn có thể tham 
khảo và chọn ra đến khám điều trị bệnh nam khoa. 

 

Phản hồi về phòng khám nam khoa Thái Hà 

Phòng khám đa khoa Thái Hà từ ngày thành lập đến nay tự hào là phòng khám bệnh nam khoa nam 
khoa chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ tư vấn và chữa sức khỏe thể chất cho nam khoa theo đúng 
tiêu chuẩn với giá thành hợp lý. 

Bệnh viện Thái Hà là địa chỉ khám điều trị bệnh uy tín được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động về phụ sản, 
nam khoa, bệnh hoa liễu, chăm sóc chức năng sinh nở,.., trong đó khám bệnh nam khoa là một trong số 
những chuyên khoa được phòng khám nam khoa Thái Hà đầu tư mạnh và nhận được nhiều nhận xét tốt 
từ phía phái mạnh. 

Phòng khám nam khoa Thái Hà đang có nhiệm vụ tiến hành thăm khám và chữa trị các căn bệnh nam 
khoa như: 

• Một số bệnh lây qua đường tình dục như bệnh giang mai, bệnh lậu, sùi mào gà, sùi mào gà,.. 

• Một số bệnh về tinh hoàn: xoắn tinh hoàn, ung thư tinh hoàn,… 

• Những bệnh về quy đầu: bao quy đầu quá dài, bị hẹp bao quy đầu và nghẹt bao quy đầu, viêm 
bao quy đầu,.. 

• Bệnh yếu sinh lý ở nam giới, suy yếu hưng phấn tình dục, bắn tinh ngược dòng,.. 

• Các bệnh về tuyến tiền liệt: bệnh tiền liệt tuyến, u xơ tiền liệt tuyết, u xơ tiền liệt tuyết,.. 

• Những bệnh về đường tiết niệu: đi tiểu buốt, đái rắt, bị viêm bàng quang,.. 

• Những bệnh về hậu môn – trực tràng: lòi dom, bệnh trĩ nội, trĩ ngoài, rò hậu môn, nứt hậu môn,.. 
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Cho nên, phái mạnh đến với phòng khám nam khoa Thái Hà sẽ hoàn toàn nhận được phác đồ khám 
chữa trị bệnh chất lượng, hiệu quả cao tùy vào những thế mạnh vượt trội đang có ở phòng khám nam 
khoa Thái Hà có thể kể đến như: 

* Nguồn nhân lực là bác sĩ nam khoa xuất chúng 

Nguồn nhân lực là lương y đang làm việc tại phòng khám nam khoa Thái Hà đều là những người có hiểu 
biết giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc được đào tạo ở hải 
ngoại. Do đó đàn ông khi đến đây sẽ được tư vấn và khám sức khỏe kỹ lưỡng, nếu như bạn mắc phải 
căn bệnh nào đó các thầy thuốc sẽ xây dựng lộ trình chữa trị bệnh cụ thể, hiệu quả cho bạn. 

Kết hợp với thái độ nhiệt tình, tận tình và luôn sẵn sàng lắng nghe những nói chuyện của người mắc 
bệnh và đưa ra một số lời nhắc nhở có ích để bạn cảm thấy yên tâm khi đến khám chữa bệnh. 

* Giải pháp chữa trị bệnh nam khoa tiên tiến 

Trong nhiều năm qua phòng khám nam học Thái Hà luôn ưu tiên ứng dụng các phương pháp chữa bệnh 
hiện đại và tiên tiến trong việc chữa trị các bệnh lý nam khoa, nhằm mang đến hữu hiệu chữa trị bệnh 
cao và đảm bảo an toàn sức khỏe thể chất bệnh nhân. 

Một số giải pháp chữa trị bệnh ở nam giới đang được áp dụng tại phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà 
có thể kể đến như: 

• Chữa nhiễm trùng nam khoa bằng giải pháp CRS,… 

• Phương pháp ALA – PDT áp dụng chữa trị mụn cóc sinh dục. 

• Kĩ thuật xâm lấn thấp nhất không đau, không để lại sẹo trong việc tiểu phẫu cắt bao quy đầu. 

• Kĩ thuật chặn dây thần kinh "cậu bé" để hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm. 

• Biện pháp DHA ứng dụng điều trị lậu mủ. 

* Hạ tầng khang trang, tiên tiến 

Phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà còn được đầu tư xây dựng hạ tầng sạch đẹp và luôn được vệ sinh 
sạch sẽ, nhằm đem lại không gian khám chữa bệnh an toàn và dễ chịu cho toàn bộ người bệnh. 

Toàn bộ dụng cụ y tế, trang thiết bị khám điều trị bệnh tại phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà cũng luôn 
được đổi mới được, toàn bộ đều được nhập khẩu từ hải ngoại, giúp quá trình tiến hành thăm khám và 
điều trị bệnh ở nam giới diễn ra an toàn, chuẩn xác và đạt hiệu quả cao. 

* Tiện ích y tế chuyên nghiệp 

Hầu hết các thủ tục thăm khám nam khoa tại phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà cũng đều được tối 
giản, cùng với sự hướng dẫn của hàng ngũ chuyên viên y tế nên người mắc bệnh chỉ mất vài phút là đã 
chấm dứt xong, giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian. 

Phái mạnh trước khi tiến hành chữa trị cũng được các y bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng về tình hình sức khỏe thể 
chất và biện pháp chữa để quá trình chữa được diễn ra suôn sẻ. 

Ngày nay phòng khám đang ứng dụng tiện ích tư vấn và đăng kí hẹn khám chữa trị bệnh nam khoa 
online qua hotline không tính phí, người mắc bệnh có thể tự giác sắp xếp thời gian phù hợp để đến 
phòng khám mà không bắt buộc phải xếp hàng chờ đợi hay xếp hàng chờ đợi như ở bệnh viện lớn. 



* Quy trình khám nam khoa tại bệnh viện Thái Hà 

Phòng khám nam học Thái Hà đang có lộ trình khám chữa bệnh đạt chuẩn, tiếp diễn theo quy chuẩn sau 
đây: 

• Đặt lịch khám 

Quý ông có thể đến trực tiếp phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà hoặc đặt lịch khám qua hotline của 
phòng khám nam khoa Thái Hà để được thu xếp khám trước mà không mất thời gian xếp hàng chờ đợi. 

• Thăm khám tổng thể 

Khám sức khỏe tổng quát là bước mới đầu trong lộ trình khám nam khoa các bác sĩ sẽ đo thông số nhịp 
tim, cân nặng của đấng mày râu, ngay sau các bác sĩ sẽ khai thác một vài thông tin về các triệu chứng 
bạn đang gặp phải, thói quen quan hệ tình dục,.., thông qua đó bác sĩ sẽ nắm bắt được sơ bộ qua tình 
trạng sức khỏe người mắc bệnh 

• Thăm khám cơ quan sinh sản 

Bác sĩ sẽ thực hiện thăm khám bộ phận sinh dục đấng mày râu như dương vật, tinh hoàn,.., để xem có 
hiện diện các triệu chứng khác thường gì không. Tiếp đó bác sĩ sẽ khuyến nghị thêm các xét nghiệm cần 
thiết. 

• Thực hiện xét nghiệm 

Tùy thuộc vào các dấu hiệu của người nhiễm bệnh mà các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm như máu, 
xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm y khoa dịch niệu đạo,.. Nhằm để có được kết quả chẩn đoán bệnh 
chuẩn xác. 

• Thầy thuốc thông báo kết quả chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị hợp lý 

Sau thời điểm đã có kết quả khám bệnh và làm xét nghiệm y khoa, thầy thuốc sẽ căn cứ vào đó thông 
báo tình trạng sức khỏe thể chất hiện nay của bạn, mặt khác đưa ra biện pháp chữa thích hợp với từng 
hiện trạng của bệnh nhân. 

* Giá cả khám chữa bệnh thích hợp 

Tất cả bảng giá khám bệnh và chữa bệnh tại phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà đều được minh bạch 
rõ rệt, cụ thể chi tiết và tuân thủ quy chuẩn Sở Y tế, bên cạnh đó trước khi tiến hành chữa bạn cũng sẽ 
được các bác sĩ đầu ngành thầy thuốc thông báo chi tiết các khoản mức phí để bạn có sự chuẩn bị chu 
đáo tận tình hơn về mặt giá thành và yên tâm thực hiện khám điều trị bệnh. 

Phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà còn thường xuyên xảy ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn ở các 
danh mục khám và điều trị bệnh dành cho một vài người mắc bệnh đăng ký hẹn khám trước với các bác 
sĩ tại phòng khám nam khoa Thái Hà, qua đó nam giới sẽ nhận được ưu đãi giảm giá như gói khám sức 
khỏe tổng quát chỉ với 320.000 VND và giảm thêm 1/3 mức phí thủ thuật. 

* Thời gian mở cửa linh động 

Phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà hiện đang có thời gian mở cửa không ngày nghỉ vào đa số các 
ngày trong tuần và một số ngày lễ, tết từ 8h đến 20h, nên phái mạnh có thể đơn giản hơn trong việc sắp 



xếp thời gian đi khám nam khoa mà không còn phải sợ hãi tác động đến công việc và cuộc sống hàng 
ngày của mình. 

* Giữ kín Hồ sơ cá nhân 

Đấng mày râu khi có quá trình thăm khám nam khoa tại phòng khám Thái Hà bạn sẽ không bắt buộc phải 
hoang mang thông tin cá nhân bị chia sẻ ra bên ngoài. Bởi vì phòng khám cam đoan giữ kín an toàn, 
chặt chẽ các thông tin có sự liên quan đến bạn, nên bạn hoàn toàn có thể an tâm. 

Dựa vào một số mặt tích cực kể trên của phòng khám nam khoa Thái Hà từ khi thành lập đến nay, giúp 
phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà vẫn luôn thuộc vào danh sách một vài địa điểm các phòng khám 
bệnh nam khoa uy tín, chất lượng ở Hà Nội được đông đảo người bệnh chọn lựa. 

Hi vọng qua một số thông tin chia sẻ trên về đánh giá về phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà sẽ giúp 
nam giới có được cái nhìn tổng thể hơn về phòng khám, nếu như bạn có bất kỳ vấn đề nào cần được hồi 
âm thêm, vui lòng liên đến đến Phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà để được tư vấn giúp đỡ cụ thể hơn 
nhé. 
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