Xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu tốt?
Câu hỏi bệnh nhận: Chào bác sĩ! Tôi phát hiện ra mình bị giang mai sau khi lén lút quan hệ tình dục với 1 cô gái không quen biết
qua mạng. Hiện giờ tôi rất hoang mang không biết nên xét nghiệm giang mai ở đâu và cũng rất sợ mọi người sẽ phát hiện ra điều
này. Vì thế, mong bác sĩ tư vấn giúp tôi một địa chỉ khám xét uy tín, chất lượng và quan trọng là tôi cần sự bảo mật thông tin cho
mình. Tôi cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ trả lời: Chào bạn, cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến với phòng khám Thái Hà. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu cảm
giác của bạn lúc này như thế nào. Bạn hãy bình tĩnh và lắng nghe lời chia sẻ ngay sau đây của các bác sĩ.
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Trước tình trạng xuất hiện ngày một đông các cơ sở, trung tâm y tế khám chữa bệnh hiện nay, thật khó để người bệnh có thể tìm
ra cho mình một địa chỉ xét nghiệm giang mai an toàn. Bởi lẽ, trong số các cơ sở y tế đó có không biết bao nhiêu địa chỉ đang hoạt
động “chui”, hoạt động khi không có giấy phép kinh doanh và không đủ tiêu chuẩn chất lượng. Mặt khác, cũng có không ít địa
chỉ phòng khám sử dụng các chiêu trò khuyến mãi, ưu đãi lớn rồi giảm giá sốc…đánh trúng vào túi tiền người bệnh để lôi kéo,
tranh dành khách hàng… Cuối cùng, bản thân người bệnh vẫn là đối tượng bị thiệt thòi nhiều nhất.
Theo quy định của Bộ y tế, một phòng khám chất lượng, uy tín phải đảm bảo được đầy đủ về các tiêu chí như: đội ngũ y bác sĩ
chuyên nghiệp, tay nghề cao, có đạo đức nghề nghiệp; trang thiết bị y tế hiện đại, tiện dụng, tiên tiến; hiệu quả chữa bệnh cao, an
toàn và chính xác; quy trình, kĩ thuật khám chữa bệnh nhanh gọn; thái độ phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo…Về chất lượng
phòng khám Thái Hà thì với tất cả các tiêu chí này, Phòng khám đa khoa Thái Hà tự tin khi đã đáp ứng được đầy đủ và làm hài
lòng mọi khách hàng khi đến khám, chữa bệnh tại phòng khám.
Quy trình khám chữa bệnh giang mai tại phòng khám bệnh xã hội
- Đầu tiên khi đến với phòng khám, các bác sĩ sẽ tiến hành thực hiện một số xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân và mức độ nhiễm
bệnh.
- Sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh giang mai, bạn sẽ được các bác sĩ tư vấn về phương pháp điều trị, mức phí cũng như tất cả
các vấn đề mà bạn thắc mắc
- Nếu bạn đồng ý, phòng khám sẽ bắt đầu tiến hành điều trị bệnh giang mai giúp bạn.
Hiện nay bệnh giang mai đang rất phổ biến trong cộng đồng. Bạn nên tìm hiểu thêm các nguyên nhân của bệnh giang mai và triệu
chứng của bệnh giang mai để có thể phòng tránh lây bệnh cho mình và người thân một cách tốt nhất.
Còn yêu cầu bảo mật thông tin, từ khi đi vào hoạt động cho tới nay, phòng khám chưa để lọt danh tính của bệnh nhân ra ngoài, tất
cả mọi thông tin, địa chỉ, số điện thoại, quê quán…được chúng tôi lưu trữ nghiêm ngặt và quản lý chặt chẽ. Một vấn đề quan
trọng nữa là kinh phí, phòng khám luôn minh bạch, công khai đối với các khoản phí khám, chữa bệnh của bệnh nhân. Trước khi
thực hiện bất cứ một thao tác nào, phòng khám luôn dành cho bạn quyền quyết định và chọn lựa từ trước. Các bạn hoàn toàn
được chủ động trong việc khám và chữa bệnh cho mình.
Bạn trẻ thân mến, mặc dù các bác sĩ chuyên khoa của phòng khám chưa biết mức độ bệnh giang mai của bạn như thế nào vì trong
câu hỏi bạn cũng chưa nêu cụ thể nhưng các bác sĩ khuyên bạn, cần nhanh chóng tìm gặp các bác sĩ của phòng khám để được xét
nghiệm và chữa trị kịp thời. Trước khi tới phòng khám, bạn có thể liên hệ trước cho đội ngũ chuyên gia tư vấn qua đường dây
nóng: 0379544317 của phòng khám để được tư vấn trước và đặt lịch khám miễn phí cho bạn.
Đừng để quá muộn trước khi bạn đến gặp các bác sĩ của chúng tôi vì giang mai nếu để lâu sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính, khi
đó sức khỏe, tính mạng của bạn sẽ bị đe đọa rất lớn.
Chúc bạn luôn sáng suốt trong sự lựa chọn của mình!
Tham khảo thêm các phòng khám bệnh xã hội

