
Khám chữa bệnh lậu ở đâu Hà Nội tốt nhất 
- xét nghiệm và điều trị 

Chua benh lau o dau tot nhat? Khu vực vật chất cùng trình độ kỹ thuật trình độ kỹ thuật của 
chuyên gia ở bệnh viện quyết định rất lớn đến tác dụng tốt xét nghiệm cũng như chữa trị bệnh 
lậu. Vì vậy mà khá nhiều bệnh nhân thắc mắc chưa biết trị bệnh lậu tại đâu mới tốt. Thông tin sau 
đây có thể giúp bạn lựa sắm được một địa chỉ tin cậy, đáng chất lượng. 

 Chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền? 

Khám chữa bệnh lậu ở đâu tốt nhất? 

TPHCM cùng với Hà Nội là 2 khu vực thì có nền kinh tế tiến triển nhất cả nước. Chủ yếu Vì thế đội 
ngũ phòng khám Thái Hà ở các nơi này cũng được chú trọng ban đầu tư về Địa điểm vật chất, máy móc 
thiết bị cũng như là nhân lực đáp ứng được tin cậy nhất giúp liệu trình thăm khám cũng như điều trị căn 
bệnh lậu - 1 bệnh không dễ trị cùng với liệu có tính chất hiểm nguy. 

Sau đây là một vài địa điểm chữa trị bệnh lậu ở TPHCM và Hà Nội đang nhận được đánh giá tích cực từ 
phía bệnh nhân. Phụ thuộc vào vùng chính mình sinh sống, bạn có thể tham khảo để lựa sắm được 1 
chổ hợp lý. 

Khám chữa bệnh lậu ở đâu Hà Nội? 

1. Cơ sở y tế bệnh về da Trung Ương 

Trung tâm y tế bệnh ngoài da Trung Ương chủ yếu thức được thành lập tháng 2/1954 mang tiền thân là 
Khoa căn bệnh lý Nội thương - bệnh về da. Nói từ khi chính thức đi đến hoạt động cho tới nay, phòng 
khám không giới hạn đổi mới cùng với biến chuyển vững mạnh phát triển thành cơ sở y tế chuyên khoa 
hạng I được người dân Trên khắp tất cả miền đất nước tín nhiệm mua đến. Trong số đó liệu có không ít 
bệnh nhân mắc phải bệnh lậu từng chạy trị nhiều lần khu không dứt điểm. 

Cơ sở y tế bệnh da liễu Trung Ương - địa chỉ uy tín chữa bệnh lậu ở Hà Nội 

Trung tâm y tế quy tụ đội ngũ chuyên gia chuyên khoa bệnh về da giàu kinh nghiệm chuyên khoa, thì có 
bệnh nhân còn là Giáo Sư, Phó Giáo Sư được tu nghiệp tại nước Ngoài. Cùng với sự trợ giúp của máy 
móc hiện đại cứng cáp sẽ giúp bạn sớm cho biết được căn bệnh lậu cũng như thì có kế hoạch điều trị tác 
dụng tốt nhất. 

 Địa chỉ: Số 15 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

 Website: Www.dalieu.vn 

 Lịch làm theo việc: Vật dụng 2 - vật dụng 6 ( 7h30 - 16h30), vật dụng 7 và Chủ Nhật ( 7h30 - 
17h30) 

2. Trung tâm giúp đỡ tính mệnh có con Hà Nội 

Trung tâm giúp đỡ tính mạng có con Hà Nội vận động dưới sự quản lý cùng với theo dõi của Sở Y Tế Hà 
Nội. Cùng với khả năng tư vấn kế hoạch hóa gia đình, phòng khám này còn đảm nhận chức năng chữa 
trị những khúc mắc sự liên quan đến sức khỏe sinh con và khám điều trị truyền nhiễm qua đường tình 
dục cho cả bạn nam lẫn nữ, chẳng hạn ví dụ bệnh lậu, giang mai, bệnh mồng gà... 

https://trungtamytetamnongphutho.com/uploads/news/index.htm?kham-benh-lau
https://trungtamytetamnongphutho.com/uploads/news/index.htm?chi-phi-chua-benh-lau
https://benhviendakhoacamkhe.vn/uploads/news/index.htm?phong-kham-thai-ha


Dù chỉ là một trung tâm tuy vậy khu đây có thể tích đa dạng, khang trang với toàn bộ đề phòng thủ thuật 
và các trang thiết gặp phải máy móc tối tân giúp trị thành tựu nhiều ca căn bệnh lậu trong ít lâu. Bệnh 
nhân cũng được các bác sĩ ở đây trả lời hết lòng và chỉ ra một số lời khuyên bổ ích trong việc chăm sóc 
cũng như dự phòng bệnh tái nhiễm. 

 Địa chỉ: Số 38 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Lịch làm việc: 8:00 - 20:00 Hầu hết những ngày trong tuần, bao gồm cả ngày lễ 

3. Trung tâm y tế Bạch Mai 

Là địa chỉ khám bệnh xã hội ở Hà Nội uy tín. Bạch Mai được xếp vào nhóm các cơ sở y tế đa khoa hạng 
I có quy mô lớn cũng như lịch sử phát triển lâu đời. Cơ sở y tế có nhiều lần chuyên môn, trong đó khoa 
bệnh da liễu là chổ tiếp nhận thăm khám chữa bệnh lậu cũng như là những câu hỏi về tính mạng liên 
quan tới bệnh về da như là viêm nhiễm da, nhọt trứng cá, bệnh vảy nến, á sừng... 

Mang hàng ngàn lượt bệnh nhân đến khám cùng với chữa mỗi ngày, trung tâm y tế liên tục trong hiện 
tượng quá tải. Mặc dù vậy, khá nhiều người bệnh vẫn đồng ý đợi đợi hàng giờ, đặc biệt vài ba ngày để 
được kiểm tra. Việc này cũng đầy đủ kể vào mức độ chữ tín cũng ví dụ nơi kiên cố của bệnh viện Bạch 
Mai với bệnh nhân dân. 

 Địa chỉ: 78 - Giải xuất - Phương Đình - Đống Đa - Hà Nội 

 Website: Bachmai.gov.vn 

 Lịch thực hành việc: Phòng khám lao động từ vật dụng Hai đến đồ vật Bảy. Sáng 6:30-12:00, 
chiều 13:30-18:00. 

4. Trung tâm y tế bệnh về da Hà Nội 

Thêm một Gợi ý giúp vấn đề "chữa bệnh lậu ở đâu rẻ nhất", ấy chính là trung tâm y tế bệnh về da Hà 
Nội. Đây là cơ sở y tế chuyên khoa về trị căn bệnh da liễu cũng như những căn bệnh lý có xác suất lây 
qua quan hệ, trong đó có căn bệnh lậu. 

Bạn đang nghi ngờ chính mình mắc phải bệnh lậu thì có thể tậu đến trung tâm y tế bệnh ngoài da Hà Nội 
khám 

Được thành lập từ tháng 5/2004, tới nay phòng khám bệnh về da Hà Nội đã từng mở rộng quy mô đến 
đến 3 Khu vực nhằm thực hiện được nhu cầu xét nghiệm của phần lớn người bệnh dân. Ngoài đội ngũ 
chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm cùng trang thiết bị y tế tiên tiến, phòng khám còn hợp tác, trao đổi 
kinh nghiệm chuyên khoa mang những bệnh viện chữ tín thí dụ Trung tâm IVF châu Âu thường bệnh 
viện da liễu Trung Ương 

 Chi nhánh I: 79B Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa - Hà Nội 

 Chinh nhánh II: Số 20 Bế Văn Đàn, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

 Chi nhánh III: Khoa chữa trị Nội trú Quốc Oai - Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội 

 Lịch thực hành việc: Thứ 2 đến đồ vật 6 (7:00 - 17:00), trang bị 7 cùng với Chủ Nhật ( 8:00 - 
17:00) 

5. Cơ sở y tế Đại học Y Hà Nội 

Trung tâm y tế Đại học Y Hà Nội hoạt động sau sự quản lý của trường Đại Học Y và Sở Y Tế Hà Nội. 
Chổ đây không chỉ là chiếc nôi đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao cho các phòng khám tuyến 
Địa điểm mà còn triển nghiên cứu và áp dụng nhiều lần đề tài phù hợp về da liễu lên thực tiễn. Điều đó 
giúp căn bệnh nhân thì có thời cơ được trải nghiệm cách chữa bệnh mới sở hữu hiệu quả cao hơn. 

https://trungtamytetamnongphutho.com/uploads/news/index.htm?kham-benh-xa-hoi


Trung tâm y tế với nhiều máy móc thiết bị tiên tiến như: 

 Hệ thống máy điều trị với laser 

 Thiết mắc phải vô cùng âm 3D, 4D 

 Máy thăm khám sinh hóa, huyết học 

 Máy chữa liệu BBT 

 Thiết gặp phải nhuộm màu... 

Trung tâm y tế cũng thực hiện chặt chẽ quy tắc về tiệt trùng thiết bị xét nghiệm cũng như có đề phòng trị 
vô khuẩn nhằm phòng ngừa tình trạng lây lan viêm chéo giúp các bệnh nhân. 

 Địa chỉ: Số một, đường Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 

 Website: Benhviendaihocyhanoi.com 

 Lịch thực hiện việc: Từ vật dụng Hai - trang bị Bảy khi 7:30 - 17:00 

Chữa bệnh lậu ở đâu TPHCM? 

Căn bệnh nhân ở khu vực TPHCM cũng đó là những tỉnh thành phía đàn ông có thể an tâm tậu tới các 
cơ sở sau để trị căn bệnh lậu. 

1. Cơ sở y tế bệnh về da TPHCM 

Trung tâm y tế bệnh da liễu TPHCMm là bệnh viện tốt nhất trong lĩnh vực khám điều trị Ngoài da cùng 
với bệnh lây lan qua giao hợp ở nước ta. Đa số hoạt động ở bệnh viện đều có sự giám sát cũng như chỉ 
đạo sát sao từ Sở Y Tế TPHCM cần thiết giữ gìn được yêu cầu về chuyên khoa công nghệ cũng như 
đem tới tin cậy dịch vụ tin cậy nhất cho căn bệnh nhân. 

Phác đồ thăm khám trị bệnh lậu tại bệnh viện bệnh da liễu TPHCM thí dụ sau: 

 Bước 1: bệnh nhân tới quầy chỉ dẫn tậu sổ và điền những thông tin cá nhân cần phải 

 Bước 2: sử dụng số đồ vật tự 

 Bước 3: Lại quầy đăng ký nộp sổ cùng những giấy tờ mối quan hệ như là BHYT, CMND, giấy 
chuyển viện... 

 Bước 4: vào bệnh viện thấy bác sĩ thời điểm tới lượt. Chuyên gia chỉ dẫn thăm khám 

 Bước 5: Đóng dấu bảo hiểm và đóng tiền thăm khám tại phòng 006 

 Bước 6: tới khoa kiểm tra để làm những thăm khám theo yêu cầu 

 Bước 7: Quay lại bệnh viện nghe chẩn đoán của chuyên gia sau thời điểm thì có kết quả thăm 
khám 

 Bước 8: Lĩnh thuốc điều trị ngoại trú hay nhập viện 

Để biết hiểu biết chi tiết, bạn có khả năng liên hệ bệnh viện bệnh da liễu TPHCM: 

 Địa chỉ: Số 2, đàng Nguyễn Thông, P.6, Q.3, TPHCM 

 SĐT: 028 3930 8131 

 Website: Www.bvdl.org.vn 

 Lịch làm việc: Thiết bị 2 - trang bị 6 (7:00 - 16:00), thứ 7 và Chủ Nhật 

2. Trung tâm y tế bệnh Nhiệt Đới TP.HCM 

Sở hữu lịch sử phát triển hơn 150 năm, bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM từng trở thành địa chỉ kiểm tra cùng 
với chữa trị những bệnh lý lây truyền được phần lớn đối tượng dân trong và Bên cạnh nước biết tới. 
Phòng khám thì có tổng không gian tầm 4,6 hecta gồm có các dãy nhà 6 tầng lầu được liên kết mang 



nhau xuất hiện hình chữ viêm. Đây là vị trí xếp đặt của những khoa lâm sàng cũng như cận lâm sàng 
được trang bị máy móc tiên tiến. 

Cơ sở y tế Nhiệt Đới TPHCM cũng đang nhận được rất nhiều lần đánh giá tích cực về uy tín thăm khám 
trị bệnh lậu 

Tùy vào tình hình căn bệnh, bác sĩ tại đây sẽ xây dựng quy trình chữa trị với thuốc kháng sinh cùng với 
thời điểm điều trị khoa học giúp đã từng ca căn bệnh, giúp bệnh nhân tránh được tình hình lờn thuốc, 
nhờn thuốc. 

 Địa chỉ: Số 764 - đàng Võ Văn Kiệt - Phường 1 - Quận 5 - TPHCM 

 Website: www.bvbnd.vn 

 Lịch thực hiện việc: vật dụng 2 - thứ 6 (7:30 - 16:00), vật dụng 7 và Chủ Nhật ( 7:30 - 11:30 ) 

3. Cơ sở y tế Từ Dũ 

Đề cập đến câu hỏi khám bệnh lậu ở đâu đảm bảo nhất TPHCM thì không thể không nhắc tới cơ sở y tế 
Từ Dũ. Mặc dù là trung tâm y tế chuyên về chăm lo tính mệnh sinh sản nhưng mà trung tâm y tế này 
cũng tiếp nhận điều trị các căn bệnh lý lây qua đường tình dục. 

Phòng khám Từ Dũ được nhiều bệnh nhân nhận xét là liệu có môi trường làm việc chuyên nghiệp, bác sĩ 
tận tâm. Giá tiền khám bệnh tại đây dùng theo đúng thông tư của Bộ Y Tế cần phải liệu có giá tiền ngang 
với so với rất nhiều lần cơ sở y tế nhà nước khác. 

 Địa chỉ: Số 227 - đàng Cống Quỳnh - phường Nguyễn Cư Trinh - quận 1 - TPHCM 

 Website: www.tudu.com.vn 

 Lịch thực hiện việc: thiết bị 2 - đồ vật 6 từ 7:00 - 16:30 

4. Trung tâm y tế Bình Dân 

Nằm trong danh sách những địa điểm chữa trị lậu chữ tín nhất ở TPHCM còn thì có phòng khám Bình 
Dân. Đây là cơ sở y tế chuyên khoa hạng I được xây dựng lên năm 1954, vận động mạnh về cụm niệu 
khoa và giải phẩu tổng quát. 

Hiện nay trung tâm y tế có quy mô khoảng 700 giường bệnh, tiếp đón chừng khoảng 400.000 lượt người 
bệnh đến khám từng năm. Đây cũng là chổ quy tụ nhiều Giáo sư, Tiến sĩ cũng như những chuyên gia 
đầu tiên ngành vừa đảm nhận công tác chữa trị cho căn bệnh nhân, vừa tham gia lên công tác đào tạo 
đội ngũ chuyên gia tương lại cho đất nước. 

Để chẳng hề đợi chờ lâu, bạn có khả năng đăng ký đặt lịch hẹn thăm khám trước ở trung tâm y tế Bình 
Dân thông qua tổng đài 1080. 

 Địa chỉ: 371 Điện Biện Phủ- Phường 4- Quận 3- TP.HCM 

 Website: bvbinhdan.com.vn 

 Lịch thực hiện việc: trang bị 2 - đồ vật 6 (6:30 - 17:00), đồ vật 7 ( 7:00 - 11:30) 

Lưu ý thời gian đi thăm khám điều trị bệnh lậu 

Ngoài việc để ý tới thắc mắc chữa trị lậu ở đâu rẻ thì bạn cần thiết lưu ý một số thắc mắc sau để công tác 
chẩn đoán cùng với chữa căn bệnh được thuận lợi: 



 Mặc trang phục rộng rãi để bác sĩ thuận tiện trong việc thăm khám căn bệnh 

 Mang theo kết quả, kiểm tra thăm khám cũ trường hợp liệu có 

 Căn bệnh nhân thuộc diện bảo hiểm thời điểm đi khám ở những phòng khám tuyến Trên đây cần 
thiết chảy trình được giấy chuyển viện. 

 Không quan hệ tình dục hay rửa cô bé bằng dung dịch vệ sinh trước thời điểm đi thăm khám 

 Mang cả bạn tình đi thăm khám cũng như trị. 


