
Review phòng khám đa khoa Nam 
Việt HCM 

Review đa khoa Nam Việt, TP Hồ Chí Minh là cơ sở 
khám cũng như trị bệnh uy tín hiệu quả tại địa bàn thủ 
đô tphcm. Phòng khám Nam Việt đang dần trở thành 
địa chỉ tin cậy, thân thuộc không chỉ có người dân Thủ 
đô mà còn không ít người ở một số vị trí tỉnh thành lân 
cận khác. Nếu như quý vị đang quan tâm về review đa 
khoa Nam Việt có tốt không, hãy tham gia cũng như 
theo tri thức cao các bài viết bên dưới để có khả năng 
hiểu được các yếu tố làm nên thương hiệu, chất lượng 
của đa khoa Nam Việt HCM hiệu quả nhất ! 

Bây giờ có rất nhiều phòng khám mọc lên khiến cho 
người bệnh không biết phải trọn phòng khám nào thì 
mới uy tín hiệu quả, chất lượng khám có hiệu quả 
không. Vậy, một số yếu tố nào đã làm cần tên tuổi 
phòng khám đa khoa Nam Việt uy tín an toàn như ngày 
hôm này. 

Review cơ sở chuyên khoa vật tại phòng khám 
Nam Việt 

Đa khoa Nam Việt ở đâu? Được thành lập vào thời 
gian nào? Phòng khám Nam Việt Hồ Chí Minh được 
thành lập từ năm 2014 cũng như được cấp phép đi vào 
hoạt động bởi Sở y tế TPHCM. Nhờ vào sự quan tâm 



của một số ban ngành lãnh đạo, cơ sở y tế vật chất tại 
phòng khám luôn được đầu tư một cách chu đáo. 

Một số trang thiết bị y tế ở đa khoa Nam Việt đều được 
xuất nhập khẩu từ những nước tối tân đi đầu trong các 
lĩnh vực y học như Pháp, Anh, Canada, Mỹ,v.v.. Trước 
khi đưa vào xài, BV đa khoa Nam Việt đều phải xét 
nghiệm kỹ càng nhằm chuyên dụng cho hiệu quả nhất 
trong quá trình khám và điều trị bệnh được đảm bảo 
bảo đảm. 

Song song, đa khoa Nam Việt còn chú trọng xây dựng 
không gian khám chữa trị bệnh. Với không gian rộng 
rãi, sạch đẹp, yên tĩnh, thoáng mát và luôn được thực 
hiện khử trùng nghiêm ngặt tạo cảm giác đảm bảo, thư 
thái cho người mắc bệnh tới khám. 

Review đội ngũ chuyên gia 

Phòng khám đa khoa Nam Việt Tp.HCM sở hữu cho 
bản thân mình đội ngũ bác sĩ hùng hậu, có trình độ 
chuyên môn cao cũng như nhiều năm kinh nghiệm 
trong nghề, đây là địa chỉ được không ít người bệnh 
đánh giá cao và khá chi là hài lòng. 



 

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn hiện đang công tác tại 
phòng khám đa khoa Nam Việt: 

 Từng tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ chuyên 
khoa tại Đại Học y Tp.HCM. Đây là cái nôi đào 
tạo cần không ít thế hệ bác sĩ chuyên khoa ưu tú, 
có tài, có đức trong nghề. Ngoài đi sâu vào học 
tập cũng như nghiên cứu chuyên khoa Ngoại-
Sản, y bác sĩ còn có chuyên môn cao . Đối với y 
bác sĩ được cống hiến hết bản thân mình cho y 
học là tự hào, vinh dự trong cuộc đời bác. 

 Bác sĩ chuyên khoa : Y bác sĩ nguyên là bác sĩ 
chuyên khoa tại BV Phụ sản Trung ương với bề 
dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong khám bệnh và 
chữa trị các bệnh phụ khoa ở bạn gái. Ngày nay 



bác sĩ chuyên khoa đang làm việc tại phòng 
khám đa khoa Nam Việt. 

Dịch vụ khám trị liệu bệnh tại phòng khám đa 
khoa Nam Việt 

Đến với phòng khám đa khoa Nam Việt TPHCM, bạn 
sẽ được tận hưởng chất lượng dịch vụ hiệu quả nhất. 

Quá trình tham khám và trị liệu bệnh một bác sĩ và một 
người mắc bệnh khép kín giúp người bệnh được thoải 
mái tiết lộ những vấn đề riêng tư liên quan đến hiện 
tượng bệnh khó nhắc với không ít người, có vì thế thì 
bạn mới yên tâm mách nhỏ với bác sĩ được không ít 
hơn. 

Chưa kể, các Bạn có thể muốn biết tới người mắc bệnh 
luôn được phòng khám Nam Việt bảo mật tuyệt đối, 
nên quý vị hoàn toàn có khả năng nhẹ nhõm trong suốt 
quá trình khám cũng như chữa trị bệnh. 

Đội ngũ y tá, điều dưỡng cũng như lễ tân tại đây khám 
được đào tạo bài bản, với phương thức làm việc giàu 
kinh nghiệm nhằm an tâm sự hài lòng của người bị 
bệnh tử khâu tiếp đón cho đến lúc thực hiện chữa trị 
cũng như hồi phục. 

Hiện phòng khám Nam Việt đã áp dụng dịch vụ tư vấn 
qua hotline hoặc chat tư vấn của phòng khám giúp trả 
lời mọi vấn đề của người bệnh được nhanh chóng, 



thuận tiện hơn. Một số nhân viên tư vấn sẽ giúp đỡ cho 
người bệnh đặt lịch thông qua khung chat online, giúp 
cho quý vị có thể tự giác hơn về thời gian, và ko phải 
gặp hiện tượng phải chờ đợi khi làm thủ tục như các 
bệnh viện công lập khác. 

Quá trình khám cũng như trị liệu bệnh 

Lúc đến phòng khám Nam Việt, bạn sẽ được tiến hành 
theo quy trình khám và điều trị bệnh đầy đủ giúp chẩn 
đoán chính xác hơn nhằm mục đích tiến hành chữa 
bệnh được hiệu quả. 

 Bước 1: Kiểm tra thông tin cá nhân của ngươi 
bệnh 

Việc thứ nhất lúc tiến hành khám và chữa trị bệnh là 
quý vị sẽ được y bác sĩ đặt ra một số câu hỏi liên quan 
đến tình trạng sức khỏe, bệnh lý ngày nay hoặc hỏi coi 
tiền sử các bệnh khác nếu có,... Ở bước này, bạn buộc 
phải giải đáp chân thật nhất để giúp bác sĩ chuyên khoa 
có khả năng nắm được khái quát tình hình bệnh của 
bạn cũng như dẫn ra phác đồ chữa hợp lý. 

 Bước 2: Tiến hành kiểm tra những triệu chứng 
không chỉ của người mắc bệnh. 

 Bước 3: Chỉ định làm các quy trình xét nghiệm, 
siêu âm, nội soi theo tình hình của từng bệnh 
nhân. 



 Bước 4: Sau lúc làm một số bước thăm khám, 
người mắc bệnh sẽ được xem kết quả. Khi này 
bác sĩ sẽ đưa ra kết luận cũng như lên phác đồ 
điều trị 

 Bước 5: Thực hiện trị liệu bệnh nếu người bệnh 
đồng ý. 

Giải pháp trị liệu bệnh 

Phòng khám đa khoa Nam Việt có ưu thế là khám cũng 
như chữa trị bệnh chuyên sâu về các bệnh phòng 
khám đa khoa, bệnh xã hội, phụ khoa, bệnh trĩ,. Ngoài 
điểm mạnh được đầu tư về cơ sở chuyên khoa vật chất 
tiên tiến, đa khoa Nam Việt còn có điểm cộng trong 
việc áp dụng những giải pháp trị bệnh hiện đại, tối tân 
với thế mạnh rút quá ngắn thời gian trị, ít gây nên tổn 
thương cũng như hậu quả, thời hồi phục của người 
bệnh nhanh, tiêu diệt tận gốc mầm bệnh hạn chế chức 
năng bệnh tái phát. 



 

Những biện pháp chữa trị tại bệnh viện Nam Việt 

 Cách chữa bệnh xã hội: Như bức xạ nhiệt DHA, 
giải pháp chữa ALA - PDT, cân bằng miễn dịch. 

 Dòng bỏ bệnh trĩ bằng biện pháp PPH cũng như 
phương pháp HCPT. 

 Trị nội khoa bằng thuốc đặc trị liệu. 

 Phác đồ tâm lý giúp bệnh nhân vượt thông qua 
bối rối, áp lực, cải thiện biểu hiện bệnh lý bị hậu 
quả bởi tâm lý người bệnh 

Khoản phí khám và chữa tại đây 

Chi phí khám và trị liệu bệnh tại phòng khám Nam Việt 
đều được công khai, minh bạch cũng như cụ thể, 
người bị bệnh có khả năng tham khảo thêm trước lúc 
đi tới thực hiện trị. 



Phòng khám đa khoa Nam Việt HCM đây là phòng 
khám tư nhân buộc phải mức giá sẽ cao hơn một chút 
so với những BV công lập tương đối lớn khác. Nhưng 
mọi mức chi phí trị bệnh đó đều nằm trong quy định 
của Sở y tế đề ra, được không ít bệnh nhân đã cũng 
như đang khám điều trị bệnh tại phòng khám đa khoa 
Nam Việt đánh giá thích hợp với túi tiền bắt buộc bạn 
có thể yên tâm về những khoản chi phí thực hiện. 

Không chỉ thế, đa khoa Nam Việt đang ứng dụng 
chương trình khám tổng quát phòng khám đa khoa - 
phụ khoa ưu đãi , quý vị có thể Tìm hiểu thêm thông tin 
dễ thấy tại các bài viết khác tại website hoặc tư vấn 
qua hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí 

Nhận xét từ người bệnh 

Ngoài việc tham khảo thêm thông tin từ những người 
trong nhà đã từng khám trị liệu bệnh tại phòng khám 
Nam Việt, chúng tôi sẽ mách nhỏ thêm cho bạn nhận 
xét, đánh giá của những người bị bệnh thực hiện khám 
tại đây: 

Chị Hằng, 29 tuổi, tại HCM: “Tôi bị bệnh phụ khoa sau 
sinh cũng như từng tới khám tại phòng khám Nam 
Việt.Bác sĩ ở đây ân nên giúp tôi chữa trị được hết triệu 
chứng bệnh, dịch vụ ở đây cũng rất tốt.” 

Anh Hải, 34 tuổi, tại quận 9 : “Mình từng bị yếu sinh 
nguyên do quan hệ quá mức và có đến phòng khám 



đa khoa Nam Việt để chữa trị bệnh. Nhờ sự tư vấn của 
bác sĩ và tiến hành điều trị tại đây mà khả năng sinh lý 
ngày nay của tôi đã được cải thiện rõ dệt.” 

Anh Hoàng, 21 tuổi, tại HCM: “ Em tới đây để tiến hành 
cắt bao quy đầu. Phẫu thuật tại đây không đau đớn, 
phục hồi nhanh, y bác sĩ cẩn thận và thân thiện” 

Với một số thông tin mà chúng tôi cung cấp, tiết lộ về 
bài viết review đa khoa Nam Việt tphcm. Hy vọng có 
khả năng giúp quý vị hiểu rõ hơn về chất lượng của 
phòng khám. Mọi thông tin cần được tư vấn liên hệ 
ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 

TRUNG TÂM TƯ VẤN tình huống sức khỏe 

(Được sở y tế cấp phép hoạt động) 

Địa chỉ: 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Sài 
Gòn 

Hotline tư vấn miễn phí: 02862857515 

Tư vấn online bấm >> TƯ VẤN MIỄN PHÍ << 

 

https://tuvan.dakhoaviethan.vn/lr/chatpre.aspx?id=mdj55838612&lng=en&p=https://phongkhamdakhoanambo.vn/

