
Phòng khám đa khoa Nam Việt 202 
Tô Hiến Thành uy tín an toàn 

Càng ngày càng có nhiều người mắc những căn 
bệnh rất khó nói ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, 
đời sống sinh hoạt. Thành ra, việc chủ động khám 
bệnh hỗ trợ họ kiểm soát và phát hiện những dấu 
hiệu bất bình thường. Tại Hồ Chí Minh, Phòng khám 
Đa khoa Nam Việt là địa chỉ được nhiều bệnh nhân 
an tâm lựa chọn. Cùng tham khảo cụ thể hơn trong 
bài viết bên dưới. 

Các lợi ích của việc khám sức khỏe đều đặn? 

Việc khám bệnh sớm hỗ trợ người bị bệnh tự giác 
trong việc bảo vệ sức khỏe mình. Theo một số bác 
sĩ, ít nhất nên khám bệnh sức khỏe thường xuyên 6 
tháng 1 lần hay lúc phát hiện những biểu hiện bất 
bình thường của cơ thể. 

Theo đấy, thăm khám sức khỏe thường xuyên mang 
đến không ít lợi ích sau: 

+ Phát hiện các bệnh lý nguy hiểm có khả năng mắc 
phải trong giai đoạn sớm, trị kịp thời, hiệu nghiệm 
cũng như ít tốn kém. 

+ Phát hiện sớm một số bệnh lý lây thông qua đường 
âu yếm, chữa trị bảo vệ khả năng sinh sản, hạn chế 
lây truyền cho bạn tình, người có mối quan hệ. 



+ Phân tích được sức khỏe sinh sản, bác sĩ tư vấn 
nam nữ bảo đảm, phát hiện ra chữa trị những bệnh 
lý có rủi ro gây ra hiếm muộn-vô sinh. 

+ Kiểm soát được những bệnh có liên quan tới ung 
thư. 

+ Giữ sinh lý khỏe mạnh, sinh hoạt tình dục lành 
mạnh. 

Xem thêm thông tin: 

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

Top 10 Phòng khám nam khoa Quận 11 uy tín 
nhất https://timduongdi.com/tin-suc-khoe/top-10-
phong-kham-nam-khoa-quan-11-uy-tin-nhat 

Các tiêu chí để chọn lựa phòng khám tư tin 
cậy 

Để lựa chọn được một địa chỉ khám bệnh đáng tin 
cậy là điều không dễ dàng. Thế nhưng một địa chỉ tốt 
hỗ trợ người bệnh trị bệnh hiệu quả hơn đồng thời 
lại chi phí thấp lẫn thời gian. 

Bên dưới là các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn 1 đa 
khoa uy tín: 

☑ Cơ sở vật chất, thiết bị y tế tiên tiến. 
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☑ Hàng ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp cũng như nhiều 

kinh nghiệm. 

☑ Cách thức thăm khám chữa trị bệnh tiên tiến. 

☑ Khoản chi phí hợp lý, công khai cũng như minh 

bạch. 

Phòng khám Nam Việt khám uy tín hiệu quả 

Hiện tại, phòng khám đa khoa Nam Việt là địa chỉ 
thăm khám sức khỏe sinh sản tin cậy tại tphcm. Địa 
chỉ quy tụ nhiều điểm mạnh nổi bật như: 

☛ Đội ngũ y bác sĩ tri thức cao - tay nghề cao 

Phòng khám là nơi hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa 
giàu kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 
khám điều trị sức khỏe. Định kỳ được đi học tập, tu 
nghiệp tại nước ngoài để nâng cao trình độ, cập nhật 
phương pháp mới hỗ trợ khắc phục bệnh hiệu quả, 
an toàn và ngay lập tức nhất. 

☛ Cơ sở vật chất khang trang 

Gần như trang thiết bị máy móc y tế tại phòng khám 
đều được nhập khẩu từ đi đầu y tế như Mỹ, Hàn, 
Nhật, Singapore nên bảo đảm quá trình chẩn đoán, 
kiểm tra, điều trị bệnh diễn ra mau chóng, chuẩn xác, 
tiết kiệm chi phí thời gian, mức chi phí cho cánh mày 
râu. 

https://songkhoe.medplus.vn/phong-kham-da-khoa-nam-viet-chat-luong/


Bên cạnh đấy, 202 tô hiến thành quận 10 cũng đầu 
tư đầy đủ các phòng khả năng như đa khoa bệnh, 
phòng tiểu phẫu vô trùng, phòng kiểm tra, phòng 
thuốc, phòng hồi sức, phòng truyền dịch… khang 
trang, tiện nghi theo đúng tiêu chuẩn phòng khám 
quốc tế. 

☛ Áp dụng không ít phương pháp chữa mới 

Phòng khám đa khoa luôn không ngừng nghiên cứu, 
đổi mới, cập nhật những phương pháp trị bệnh tối 
tân nhằm khắc phục những nhược điểm của phương 
pháp cũ, đem đến hiệu nghiệm điều trị cao, an tâm 
hơn cho người mắc bệnh. 

☛ Chi phí điều trị phù hợp 

Mọi chi phí thăm khám và điều trị bệnh tại đây đều 
được công khai, niêm yết theo đúng quy định của Sở 
Y tế nên bảo đảm khá thích hợp với nhiều người. 

☛ Dịch vụ y tế tận tình 

- Thủ tục thăm khám đơn giản, nhanh gọn, chẳng 
phải xếp hàng. 

- Hàng ngũ bác sĩ, y tá, chăm sóc luôn thân thiện, tận 
tâm, nhiệt tình, tạo cảm giác dễ chịu với bệnh nhân. 

- Hồ sơ bệnh án của người mắc bệnh được bảo mật 
an tâm. 

- Có dịch vụ khám bệnh ngoài giờ hành chính, khám 
bệnh vào cuối tuần, lễ Tết. 

https://thanhnien.vn/phong-kham-nam-viet-202-to-hien-thanh-p-15-q-10-tp-hcm-uy-tin-post1448646.html


- Địa chỉ 202 tô hiến thành quận 10 xây dựng hệ 
thống tư vấn cũng như đặt hẹn khám online miễn phí 
24/7 với không ít quyền lợi ưu tiên như: được lựa 
chọn thời gian khám, ưu tiên khám bệnh trước, miễn 
phí sổ khám bệnh, miễn phí khám bệnh lâm sàng, 
được bắt buộc chuyên gia chữa,... 

Bài viết phía trên là các tiết lộ về đa khoa nam việt, 
hy vọng sẽ hỗ trợ bạn tìm được địa chỉ khám bệnh 
sức khỏe phù hợp. 
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