
Giới thiệu phòng khám đa khoa 
Nam Việt uy tín chất lượng 

Phòng khám Nam Việt uy tín không? Để tìm được 
địa chỉ khám sức khỏe tốt chẳng hề dễ dàng. Đa số 
người bệnh thường tìm kiếm những phòng khám tư 
bởi sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí thời gian, dịch vụ 
tốt. Vậy phòng khám đa khoa Nam Việt có chất 
lượng ra sao, cùng tham khảo cụ thể trong bài viết 
dưới đây. 

Đa khoa Nam Việt khám gì? 

Đa khoa Nam Việt là cơ sở tin cậy khám và trị trong 
không ít năm liền. 202 tô hiến thành p15 q10 khám 
bệnh một số hạng mục sức khỏe bao gồm: 

 Khám bệnh nội khoa 

 Khám bệnh sản – phụ khoa: chuyên trị những 
bệnh viêm phụ khoa, bệnh kinh nguyệt, chỉnh 
hình phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình,... 

 Khám bệnh nam khoa: chữa các bệnh viêm nam 
khoa, bệnh rối loạn chức năng sinh lý... 

 Khám hậu môn - trực tràng: khám chữa trị những 
bệnh liên quan tới hậu môn như trĩ, apxe vùng 
hậu môn, rò ở hậu môn... 

 Khám xã hội: chuyên điều trị các bệnh x.hội 
thường thấy như bệnh lậu, bệnh lí sùi mào gà, 
mụn rộp sinh dục. 

Dựa trên từng trường hợp của người mắc bệnh mà 
các y bác sĩ sẽ có phác đồ chữa trị cũng như chăm 

https://giadinhmoi.vn/chat-luong-phong-kham-202-to-hien-thanh-da-khoa-nam-viet-nhu-the-nao-d80875.html


sóc khác nhau. Vì vậy khi bạn phát hiện những biểu 
hiện không bình thường của cơ thể, bạn nên liên hệ 
p.khám để được giải đáp và điều trị nhanh chóng. 

Xem thêm: 

Top 10 Phòng khám nam khoa Quận 9 uy tín 
nhất https://timduongdi.com/tin-suc-khoe/top-10-
phong-kham-nam-khoa-quan-9-uy-tin-nhat 

Phòng khám đa khoa Nam Việt có chất lượng 
không? 

 

Với không ít năm hoạt động trong lĩnh vực 
khám, phòng khám đa khoa Nam Việt đã gặt hái 
những thành tựu với một số thế mạnh nổi trội sau: 

- Đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm không ít kinh nghiệm 
thăm khám trong những lĩnh vực chuyên môn. 

- Cơ sở vật chất khang trang, chất lượng đạt tiêu 
chuẩn để mang đến sự hài lòng cho người mắc bệnh 
đến khám bệnh. 

https://timduongdi.com/tin-suc-khoe/top-10-phong-kham-nam-khoa-quan-9-uy-tin-nhat
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- Chú trọng đầu tư đầy đủ thiết bị y khoa tiên tiến, 
một số phương pháp chữa trị được cập nhật từ nước 
ngoài. 

- Tổng đài tư vấn trực tuyến miễn phí tại nhà giúp 
người bị bệnh từ xa từ lên lịch hẹn cho tới khám điều 
trị. 

- Bệnh nhân không cần chờ đợi lâu, lại còn được đặt 
lịch hẹn trước giúp tiết kiệm thời gian thăm khám. 

- Khung giờ làm việc thuận tiện, không chỉ vậy còn 
làm việc ngoài giờ hành chính từ 8h đến 20h00 hỗ 
trợ người mắc bệnh bố trí thời gian dễ dàng. 

Bài viết ở trên là các thông tin liên quan về đa khoa 
nam việt có tốt không, hy vọng sẽ giúp bạn tìm được 
thông tin bổ ích. Để biết thêm cụ thể hay muốn tư 
vấn thêm vui lòng gọi vào số hotline hay link chat bên 
dưới. 
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