
7 địa chỉ khám nam khoa uy tín tốt nhất ở 
Hà Nội 

Hiện tại nhu cầu khám các bệnh nam khoa của đấng mày râu đang hôm 1 cải thiện, kéo theo đó là sự 
phát triển của hàng loạt phòng khám. Mặc dù vậy, trong số các Khu vực đang hoạt động, có rất nhiều cơ 
sở không đảm bảo tin cậy khiến việc xét nghiệm của cánh mày râu trở cần thiết khó khăn hơn. Vậy, đâu 
là địa chỉ khám bệnh nam giới chữ tín ở Hà Nội? Nên khám chữa bệnh nam khoa ở trung tâm y tế nào? 

Chi phí khám nam khoa hết bao nhiêu tiền, bảng giá khám 320k 

Tư vấn khám nam khoa trực tuyến và qua điện thoại/zalo miễn phí 

Khám nam khoa là khám những gì? 

Bài viết dưới đây sẽ cô đọng giúp các bạn Top 10 phòng khám khám nam khoa chất lượng tại Hà Nội. 
Kiến thức được cô đọng từ những ý kiến đánh giá của rất nhiều người bệnh đã khám điều trị ở các trung 
tâm y tế này. 

Bệnh nam khoa là gì? 

Căn bệnh khám bệnh nam khoa là các gọi sử dụng để chỉ nhóm căn bệnh diễn ra ở bộ phận sinh dục – 
sinh con của đấng mày râu. Trường hợp như là đừng nên kiểm tra cùng với xử lý căn bệnh, xác suất 
sinh dục của đàn ông có thể mắc phải tác động và nguy hiểm nhất chúng còn có khả năng “cướp” đi khả 
năng thực hành cha của họ. 

Một vài bệnh khám bệnh nam khoa hay gặp: 

Bệnh lý tại bao quy đầu: bao quy đầu dài, bao quy đầu bị hẹp, viêm bao quy đầu 

Bệnh lý ở tinh hoàn: viêm nhiễm tinh hoàn, viêm nhiễm mào tinh hoàn, giãn mao mạch thừng tinh, xoắn 
tinh hoàn, teo tinh hoàn,… 

Căn bệnh tại tuyến tiền liệt: bệnh viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt Bệnh lý 
đàng tiết niệu: nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm lỗ tiểu, bị viêm bàng quang,... Mất cân bằng ra tinh: 
xuất tinh kịp thời, bắn tinh muộn, không ra tinh, xuất tinh ra máu, mộng tinh, di tinh,… 

Bệnh mối liên quan đến cương dương cứng: liệt dương, bệnh sinh lý yếu, dương liệt,... 

Những căn bệnh khám bệnh nam khoa hay gây ra rất nhiều lần tác động với nam giới, nhưng mà đa 
phần phái mạnh đều chủ quan bỏ qua mà nên “lĩnh” những biến chứng nghiêm trọng. Một số dấu hiệu 
đàn ông thường bỏ qua ví dụ các biểu hiện sưng cảm giác đau bất hay tại tinh hoàn, bao quy đầu khó 
khăn tụt, đi tiểu buốt, tiểu khó, bắn tinh muộn 

Vì sao nên thăm khám căn bệnh bệnh nam khoa 

Chẳng hề tự nhiên mà những chuyên gia y tế lưu ý mọi bệnh nhân cần phải đi thăm khám tính mạng định 
kỳ ít nhất 3-6 tháng/lần. Đơn cử là với đàn ông, hầu hết họ đều bị mức độ viêm ít nhất 1 lần trong đời, có 
tới 50% phái mạnh gặp khúc mắc về dương liệt, ra tinh sớm. 
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Đặc biệt là gần 40% nam giới bị các bất thường ở bộ phận sinh dục (viêm nhiễm, mọc mụn, xuất dịch, 
dài/hẹp bao quy dầu…), bệnh lý tại tinh hoàn (viêm tinh hoàn, giãn mao mạch thừng tinh, xoắn tinh hoàn, 
teo tinh hoàn,…) dẫn đến các tác động rất lớn tới sức khỏe. 

Trên thực tế, những bệnh khám bệnh nam khoa hôm càng có thời cơ tấn công cũng như biến chuyển vì 
môi trường ô nhiễm cộng các lối sống “thoáng”của đàn ông thời nay. Hầu hết các căn bệnh này đều gây 
nên những tác động đáng đề cập tới tính mạng thể chất, tinh thần, xác suất tình dục của bệnh nhân căn 
bệnh. 

Thời gian không được thăm khám và xử lý kịp thời, nó có khả năng dẫn tới vô sinh, nguy hiểm nhất có 
thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu không nên phát hiện và bỗ trợ trị liệu liền. Vì vậy, khám nam khoa định 
kỳ là điều hết sức cần. Đi khám bệnh nam giới đóng vai trò cấp thiết giống với đi khám phụ khoa ở chị 
em phụ nữ vậy. 

Việc chủ động đi khám chữa bệnh nam khoa sẽ giúp bạn nhận biết được sớm căn bệnh, đặc trưng là các 
căn bệnh nguy hiểm như: viêm nhiễm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, viêm bao quy đầu, liệt dương, ra 
tinh sớm,… từ ấy mà liệu có cách chữa trị sớm, hạn chế các gây ra khi từng quá muộn. 

Chú ý nên biết trước thời gian đi khám chữa bệnh nam 
khoa 

Để bác sĩ xét nghiệm thuận lợi và bạn không mất công vận động bệnh viện nhiều lần thì trước thời gian 
tới trung tâm y tế khám nam khoa bạn cần phải chuẩn gặp phải các gì? Những chuyên gia đàn ông học 
cho biết, đấng mày râu cần chuẩn bị phải chăng các điều sau: 

Chuẩn bị về tâm sinh lý 

Khám nam khoa là một trong những vấn đề mẫn cảm như: xuất tinh kịp thời, cắt bao quy đầu, bệnh yếu 
sinh lý, niệu đạo,... Đa số nam giới đều có tâm sinh lý lo lắng thời điểm đề cập đến khúc mắc này. Cũng 
như ví như mãi duy trì tâm sinh lý này đi khám bệnh thì sẽ là rào cản trong giai đoạn chuyên gia kiểm tra 
cũng như cho bệnh. 

Do đó, phái mạnh nên gạt bỏ sự lo lắng, nắm vững quy tắc thẳng thắn và cởi mở nhắc các thắc mắc 
mình đang bị. Được xem bác sĩ đó là người bạn để chia sẻ thì có thí dụ vậy bác sĩ sẽ khám, cho biết 
chuẩn xác hơn. 

Tuân thủ 2 “không” 

Không dùng nhiều lần nước trước khi đi khám: Đây là quy tắc nên ghi nhớ, trường hợp bạn nghi ngờ 
nhiễm phải vì nhiễm khuẩn đường tiểu thì bắt buộc nhịn tiểu 8h để kiểm tra cho hiệu quả chính xác. 

Không giao hợp hoặc thủ dâm trước khi đi khám bệnh nam khoa nhất là lúc đi thăm khám rối loạn cương 
dương hay bệnh vô sinh. Bắt buộc kiêng ra tinh chừng khoảng từ 5-7 hôm để kiểm tra, chẩn đoán căn 
bệnh chính xác. 

Chuẩn mắc phải giấy tờ liên quan 

Cần phải chuẩn mắc phải giấy tờ sự liên quan tới tình trạng tính mệnh mang đi để chuyên gia tiện để ý 
thăm khám bệnh. Nói cho bác sĩ nghe về các loại thuốc mình đang sử dụng. 



Trung thực trả lời các vướng mắc mà bác sĩ nói đến như: căn bệnh có biểu hiện gì? Căn bệnh bắt gặp từ 
lúc nào, như là thế nào? Căn bệnh nhân từng sử dụng thuốc nào luôn chưa? 

Cần phải làm sạch sạch trước khi đi khám 

Trước lúc đi khám nhất định bạn cần tắm rửa, rửa ráy cá nhân sạch sẽ đặc biệt tại âm đạo. Việc này sẽ 
khiến cho bạn tự tin hơn, giảm sút khả năng viêm trong khi thăm khám. Tuy vậy không sử dụng sản 
phẩm hay xà đề phòng liệu có đặc điểm tẩy rửa mạnh tác động không tốt tới tổn thương, vết trợt hay 
loét. 

Lúc đi khám cần với đối tác đi thăm khám, do rất nhiều lần bệnh nam khoa truyền nhiễm qua đường tình 
dục thí dụ bệnh lậu, bệnh giang mai, bệnh mào gà hay mụn rộp sinh sản. 

Cùng với ra bạn nên chuẩn gặp phải sẵn phí khám bệnh nam giới gồm có có: giá tiền sắm sổ khám, xét 
nghiệm, phí tậu thuốc. Mặc trang phục nhiều, khoa học để tiện lợi giúp thời kỳ kiểm tra. 

Tìm hiểu địa chỉ cơ sở y tế nam khoa, những trung tâm y tế, cơ sở y tế chuyên khoa bạn nam học để tậu 
được địa điểm chất lượng, chữ tín nhất. 

Thời điểm nào cần đi khám bệnh nam khoa? 

Các chuyên gia chuyên môn hay khuyên rằng, Cánh mày giâu cần đi thăm khám nam khoa định kỳ 6 
tháng một lần hay nhanh chóng thời gian thì có những biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh khám bệnh nam 
khoa để chủ động khám chữa trị cũng như chừng khoảng soát bệnh, bảo vệ tính mạng có con cùng với 
hôn nhân. 

Các dấu hiệu bệnh đàn ông Khoa: 

Tiểu khó khăn, Buốt 

Viêm quy đầu 

Bệnh Tinh Hoàn 

Phóng tinh sớm 

Rối loạn cương dương 

Bệnh mào gà 

Vô sinh Hiếm Muộn 

Bộ phận sinh sản nhói đau, ngứa ngáy, xuất hiện Mụn… 

Như thế nào Là địa điểm khám chữa bệnh nam khoa tốt? 

Khám nam khoa ở đâu tốt nhất Hà Nội? Rất nhiều lần phòng khám kém uy tín, hoạt động trái phép đã 
từng lợi dụng “tâm lý e dè, ngại ngùng” thời gian đi khám chữa bệnh nam khoa để xây dựng mô hình 
khám trị bệnh thu giá tiền cao. Thông luôn, các cơ sở y tế này quảng cáo tràn lan Vừa rồi internet và mời 
gọi đối tượng căn bệnh bằng nhiều biện pháp. 

https://rsuppersahabatan.co.id/medical/home.html?kham-nam-khoa


Trong qua trình khám, trung tâm y tế này sẽ báo nảy sinh hàng loạt các giá tiền không giống, ép bệnh 
nhân bệnh cần chi trả, chưa đề cập biến mất một đống tiền tuy vậy còn với tật vào người bệnh. Vì vậy, 
các chuyên gia bác sĩ đã đưa ra một số tiêu chí để lựa tậu danh sách địa điểm tin cậy để bạn đọc tham 
khảo: 

Trung tâm y tế nên được cấp giấy phép hành nghề theo quy chuẩn 

Phòng khám nam học, trung tâm y tế liệu có chuyên khoa nam giới học hoặc liệu có thế mạnh về thăm 
khám chữa những bệnh phái mạnh. 

Thì có bác sĩ khám bệnh nam khoa giỏi chuyên môn cùng với nhiều lần kinh nghiệm. 

Trang thiết mắc phải y tế phải được đầu tư tiên tiến, hỗ trợ xét nghiệm cũng như trị căn bệnh lợi ích tốt. 

Cơ sở vật chất phải chăng, sạch, giữ gìn làm sạch. 

Giữ gìn tin cậy thăm khám chữa bệnh cũng ví dụ nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề dùng cho. 

Liệu có những phản hồi tích cực từ phía căn bệnh nhân. 

Chi phí thăm khám chữa bệnh được công khai, niêm yết đặc trưng để bệnh nhân căn bệnh chủ động 
trong việc tham khảo giá tiền cũng đó là lựa mua dịch vụ thích hợp. 

10 Trung tâm y tế cùng với phòng khám khám bệnh nam 
khoa chữ tín tại Hà Nội hiện tại 

Các chuyên gia cho biết, 1 bệnh viện khám bệnh nam khoa uy tín, tin cậy cần liệu có tối thiểu các tiêu chí 
sau: 

Hệ thống y chuyên gia có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, cùng với có y đức nghề nghiệp. 

Trang thiết mắc phải máy móc hiện đại được nhập khẩu từ những nước thì có nền y học hiện đại. Phác 
đồ thăm khám chữa ngay, thuận tiện, bảo đảm được quyền riêng tư cá nhân của căn bệnh nhân; phí 
điều trị khoa học, thích hợp cũng như công khai theo quy chuẩn của Bộ Y Tế. 

Dưới đây là TOP 10 cơ sở y tế nam khoa chất lượng tại Hà Nội bây giờ. Đây là những địa chỉ làm theo 
gần như những tiêu chí của một trung tâm y tế chất lượng, nhận được những nhận xét tích cực của số 
đông đối tượng căn bệnh. 

Phòng khám đa khoa thái hà hà nội – 11 Thái Hà 

Nếu bạn đang mua kiếm bệnh viện nam khoa chất lượng mang giá tiền phải chăng nhất, bệnh viện thái 
hà hà nội là quá trình lựa sắm hiệu quả nhất dành cho bạn. Cơ sở y tế nhận được rất nhiều phản hồi tích 
cực từ phía người tới thăm khám. 

Phòng khám hay gặp đội ngũ chuyên gia chuyên khoa giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, có tâm với nghề 
như: chuyên gia Nguyễn Duy Mến, Vũ phấn hồng Lân... Đi kèm các trang thiết mắc phải y tế tiên tiến 
cùng biện pháp điều trị hiện đại sẽ mang đến hiệu quả cao trong chữa. 

https://rsuppersahabatan.co.id/medical/home.html?phong-kham-nam-khoa
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Điều trị cả với nội khoa và ngoại khoa những căn bệnh lý bệnh nam khoa thông luôn và phức tạp như: 
dương liệt, mất cân bằng phóng tinh, giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, điều trị vô sinh, nhiễm trùng vùng 
kín, bệnh về bao quy đầu… 

Pk thái hà chữa trị cả bằng nội khoa cùng với ngoại khoa các căn bệnh lý nam khoa thông thường cũng 
như khó khăn như: liệt dương, mất cân bằng phóng tinh, giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, điều trị bệnh 
vô sinh, nhiễm trùng âm đạo, bệnh mào gà, căn bệnh bệnh lậu, bệnh về bao quy đầu… 

Khi chữa trị bệnh sùi mào gà còn được dùng mẹo ALA-PDT kỹ thuật mới nhất. Đây là mẹo dùng để phá 
hủy mô đích 1 biện pháp chọn lọc, hạn chế hầu hết thương tổn mô lành. Phương pháp này sử dụng ánh 
sáng để kích hoạt phân tử nhạy sáng trong mô căn bệnh (Thuốc nhạy sáng được sử dụng trước theo 
đàng toàn thân hay đàng xoa tại chỗ), phản ứng xuất hiện những phân tử oxy hóa mạnh gây nên bỏ hủy 
tế bào đích. 

Bảng giá phòng khám đa khoa thai ha được xây dựng dựa Vừa rồi nguyên tắc về khung giá chung mà 
Sở Y tế Hà Nội ban hành. Căn bệnh nhân khám ở hạng mục nào thì chi trả tại hạng mục đấy. 

Bệnh viện VIỆT ĐỨC HÀ NỘI 

Nên thăm khám nam khoa ở đâu? Trung tâm nam học – trung tâm y tế Việt Đức là địa chỉ khám bệnh 
nam giới ở hà nội hàng đầu bạn có khả năng vận dụng cũng như lựa tìm. 

Vị trí: Tầng 4 – tòa nhà B1 – phòng tránh khám: 237 nhà C2 khu vực khám bệnh 

Địa chỉ: số 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Trung tâm bạn nam học bệnh viện Việt Đức là trung tâm bạn nam học thứ nhất được có mặt trên thị 
trường, chuyên thăm khám cùng với điều trị các căn bệnh hệ đào thải niệu – sinh sản của nam giới. 
Trung tâm là địa điểm quy tụ các bác sĩ nam học-Tiết niệu đầu ngành, chất lượng sở hữu những phương 
tiện xét nghiệm, chẩn đoán cũng như trị căn bệnh hiện đại. 

Trong thời kỳ hoạt động, Trung tâm nam học đã từng trị thành quả rất nhiều bệnh nhân sở hữu nhiều lần 
mẫu bệnh: 

Chữa nội khoa: bệnh bệnh vô sinh phái mạnh, mãn dục đàn ông, suy sinh dục nam giới, rối loạn cương 
dương, biến đổi chảy, viêm nhiễm ở đường tiểu – sinh sản, viêm nhiễm – tổn thương da vùng kín. Trị 
ngoại khoa: Giãn mao mạch tinh, tinh hoàn ẩn, đặt tinh hoàn giả, sinh thiết tinh hoàn – mào tinh hoàn, 
nang mào tinh hoàn – nang thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn. 

Các phẫu thuật: điều trị bệnh vô sinh, tiểu phẩu mối quan hệ tới đào thải niệu. 

Các giải phẩu khác: giải phẩu định giới cho những tình huống biến đổi biệt hoá giới tính, tiểu phẩu điều trị 
vú lớn tại đàn ông,… 

Lưu ý: số lượng căn bệnh nhân đến kiểm tra ở bệnh viện khá to, cần không tránh khỏi vấn đề xếp hàng 
chờ đợi lâu. Giả dụ có ý định tới khám ở đây bạn nên chủ động lúc đến kịp thời nhé. 

Bệnh viện phái mạnh HỌC cũng như HIẾM MUỘN HÀ NỘI 

Bệnh viện đàn ông học cùng với Hiếm muộn Hà Nội là bệnh viện khám bệnh nam khoa chuyên môn sâu 
về tính mệnh giới tính, tính mệnh sinh con cũng như bệnh vô sinh hiếm muộn cho tất cả mọi người. 

https://trungtamytetamnongphutho.com/uploads/news/index.htm?phong-kham-thai-ha
https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/news/index.html?phong-kham-thai-ha


Phòng khám được ban đầu tư bài bản với Khu vực hạ tầng khang trang, sạch đẹp, trang thiết mắc phải 
đồng bộ, tiên tiến. 

Địa chỉ: 431 Tam Trinh (Lô 01 – 8A),Cụm Công Nghiệp Hoàng Mai – Hà Nội 

Hệ thống chuyên khoa cơ hữu tốt cũng như thì có sự hợp tác chuyên khoa chặt chẽ mang những bệnh 
viện hiệu quả nhất như cơ sở y tế Phụ sản Trung ương, trung tâm kỹ thuật phôi Học viện Quân y, 
Hosrem, hợp tác quốc tế sở hữu những trung tâm IVF châu Âu, Úc cũng như những nước vùng. 

Phòng khám được đầu tư bài bản mang Địa điểm hạ tầng khang trang, sạch đẹp; trang thiết gặp phải 
đồng bộ, hiện đại. Đội ngũ chuyên môn cơ hữu thì có tay nghề chuyên khoa cao, nhiều kinh nghiệm và 
liệu có quá trình hợp tác chuyên khoa chặt chẽ với những cơ sở y tế hàng đầu như phòng khám Phụ sản 
trung ương, Trung tâm khoa học phôi Học viện quân y… 

Một số lĩnh vực chuyên khoa của căn bệnh viện: 

Phái mạnh học và Giới tính 

Thăm khám và điều trị căn bệnh lý hệ sinh con nam cùng với nữ giới 

Hiếm muộn – hỗ trợ sinh sản 

Trung tâm y tế nam khoa SỐ 1 trung tâm y tế ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

Cơ sở y tế nam khoa số một – phòng khám Đại học Y Hà Nội được xem là trung tâm y tế khám bệnh 
nam khoa ở Hà Nội chuyên nghiệp nhất, được nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa sắm. 

Có nghe nói tới là cơ sở khám bệnh nam khoa cũng như chữa trị tọa lạc trong 1 khuôn viên yên tĩnh 
cũng như kín đáo, bệnh viện bệnh nam khoa bệnh viện Đại học Y là khu đáng tín nhiệm để bệnh nhân 
căn bệnh trao đổi các nỗi niềm, cũng đó là những lo lắng về sức khỏe của người bệnh căn bệnh và gia 
đình. 

Cơ sở y tế khám bệnh nam khoa Đại Học Y được trang gặp phải đội ngũ phòng xét nghiệm cũng đó là 
kết luận hình ảnh sở hữu Địa điểm vật chất tiên tiến và máy móc hiện đại đảm bảo giúp kết quả thăm 
khám khảo sát một phương pháp chuẩn xác. 

Cùng với chảy, đội ngũ bác sĩ của cơ sở y tế sẽ mang tận tình tận tâm của mình để phục vụ bệnh nhân 
bệnh. Hàng đầu Vì vậy, khi tới đây những bạn sẽ được lắng nghe những lời tư vấn chuẩn xác từ các bác 
sĩ đấng mày râu học tốt nhất cùng với được sử dụng các quy trình chữa mới, lợi ích tốt với mức chi phí 
thấp. 

Lưu ý: Cũng giống với những cơ sở y tế lớn, số lượng bệnh nhân đến thăm khám trong hôm tương đối 
đông, bạn cần thiết chủ động thời điểm đến kịp thời để lấy mã số khám. 

Đơn vị nam giới học – Khoa Thận bài tiết niệu – cơ sở y tế Bạch Mai 

Địa chỉ: Số 78 Giải phóng, quận Đống Đa, Hà Nội 

Đơn vị phái mạnh học – cơ sở y tế Bạch Mai đi mới tới hoạt động biện pháp đây thời gian ngắn, trực 
thuộc Khoa Thận – bài tiết Niệu. Mặc dù mới thành lập, nhưng đây là một cơ sở tin cậy được rất nhiều 
lần người bệnh căn bệnh tậu đến thăm khám mang hệ thống bác sĩ chuyên môn đấng mày râu học nhiều 
năm kinh nghiệm và hệ thống trang thiết gặp phải đồng bộ, gần như. 



Đơn vị đàn ông học liệu có chức năng thăm khám điều trị khám bệnh nam khoa giúp bệnh nhân có nhu 
cầu: 

Thăm khám, tư vấn và chữa những bệnh lý thay đổi vận động tình dục tại nam giới: liệt dương, thay đổi 
kích thích ham muốn, mất cân bằng ra tinh, biến đổi khoái cảm, rối loạn cương dương,… 

Khám, trả lời cùng với chữa trị bệnh vô sinh tại nam giới 

Thăm khám, trả lời cùng với trị các căn bệnh lây truyền qua giao hợp như: căn bệnh lậu, Chlamydia, 
giang mai, sùi mào gà… 

Để khám nam khoa ở trung tâm y tế Bạch Mai, người bệnh bệnh có khả năng tới khám theo chỉ dẫn sau: 

Khoa khám bệnh, phòng khám Bạch Mai: Tòa nhà 4 tầng bên tay bắt buộc cổng chủ yếu từ thứ 2 – thiết 
bị 7 hàng tuần. 

Khoa khám theo đề nghị, phòng khám Bạch Mai: Tầng 1 tòa nhà Cùng với Khoa khám bệnh, từ thiết bị 2 
– đồ vật 6 cùng với Chủ Nhật. 

Trường hợp tái thăm khám, có khả năng tới trực tuyến Đơn vị đàn ông học – Khoa Thận tiết niệu – 
phòng khám Bạch Mai, nằm ở tầng 5 Nhà P (tòa nhà Việt Nhật) theo thời điểm lao động bên Trên. Cơ sở 
y tế Bạch Mai siêu đông căn bệnh nhân cần phải khi chờ đợi để khám sẽ lâu. Bệnh nhân bệnh có khả 
năng sắm đi khám đến mới đầu giờ chiều để đỡ đông hơn. 

Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 

Địa chỉ: Số 43 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

Thời gian làm theo việc: Từ 6h30 – 16h30 (thứ 2 đến thiết bị 6). Khám dịch vụ tới vật dụng 7 và chủ nhật. 

Trung tâm y tế Phụ sản Trung Ương được rất nhiều lần bệnh nhân biết tới là trung tâm y tế tốt nhất cả 
nước trong giúp đỡ sức khỏe sinh sản giúp cả mẹ cũng như bé. Mặc dù vậy, trung tâm y tế còn liệu có 
khoa nam khoa chuyên khám và giúp đở chữa những bệnh lý nam khoa, gia tăng vô sinh – hiếm muộn 
giúp nam giới. Khoa nam khoa của trung tâm y tế Phụ sản Trung Ương có rất nhiều lần y bác sĩ chuyên 
nghiệp, ban đầu ngành nên lôi kéo lượng lớn bệnh nhân tới xét nghiệm và bỗ trợ điều trị 1 ngày. Bởi vậy, 
bạn sẽ phải xếp hàng đợi đợi lâu thì mới tới lượt của chính mình. Thậm chí rất nhiều lần trường hợp xếp 
hàng cả hôm dài mà cuối cùng vẫn cần ra về. 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 

Địa chỉ: Số 929 Đê La Thành – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội. 

Lúc làm theo việc: Từ trang bị 2 đến sáng vật dụng 7. 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là trung tâm y tế chuyên môn hạng I của Thành phố Hà Nội trong rất nhiều lần 
lĩnh vực như: phụ khoa, khám nam khoa cùng với kế hoạch hóa gia đình, chuyên thăm khám, giải đáp 
cũng như giúp đở chữa các bệnh lý mối liên quan tới tính mạng có con cho các cặp đôi, cặp vợ chồng, 
nam – chị em nữ giới. 

Tuy nhiên, do lượng bệnh nhân đến đây tương đối đông (giống như là những trung tâm y tế lớn khác) 
cần bạn có thể sẽ cần đợi chờ tương đối lâu mới tới lượt thăm khám của chính mình. Nhiều khi liệu trình 
thăm khám xảy ra đừng nên gần như các bước, đặc biệt khâu giải đáp không khó mắc phải bất chấp. 



Phòng khám Trung ương Quân đội 108 

Phòng khám Trung ương Quân nơi 108 là trung tâm y tế tuyến trung ương hạng đặc biệt của Quốc gia. 
Viện 108 được rất nhiều lần bệnh nhân tín nhiệm bởi đây là cơ sở y tế của quân đội cũng ví dụ dịch vụ 
rất tốt. Phòng khám không đông căn bệnh nhân tuy nhiên uy tín chữa trị lại chẳng phải kém cạnh bệnh 
viện Bạch Mai. 

Phòng khám chuyên khoa tiết niệu – nam học bệnh viện 108 Dù cho mới chính thức đi lên hoạt động từ 
mới đầu năm 2020 nhưng đã chiếm “cảm tình” của đa số căn bệnh nhân có nhu cầu khám và trị căn 
bệnh đấng mày râu. Rõ ràng, phòng khám bệnh nam khoa tiếp nhận thăm khám cùng với chữa các căn 
bệnh về đường tiểu, khám nam khoa như: mất cân bằng khả năng tình dục, vô sinh, nội bài tiết đàn ông, 
bệnh xã hội, thay đổi giới tính… đặc biệt, phòng khám khám bệnh nam khoa liệu có thế mạnh về giải 
phẩu trong lĩnh vực khám bệnh nam khoa thí dụ cắt da quy đầu,… Thông tin liên hệ: 

Trung tâm y tế bài tiết niệu và nam khoa – bệnh viện TWQĐ 108 

Địa chỉ: cơ sở y tế 102, mảng Công trình Trung tâm, số 1A Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Trên là những cơ sở trung tâm y tế nam khoa chất lượng ở Hà Nội. Hiểu biết được lắng đọng từ những 
người bệnh đã từng thăm khám tại các phòng khám này. Hy vọng với những kiến thức Trên, phái mạnh 
có khả năng mua giúp mình được địa điểm trung tâm y tế khám nam khoa tin cậy để an tâm thăm khám 
chữa trị. 

Review Phòng khám đa khoa Thái Hà chất lượng và uy tín tốt 

 

https://benhviendakhoacamkhe.vn/uploads/news/index.htm?phong-kham-thai-ha

