
Chất Lượng Phòng khám đa khoa Thái 
Hà như thế nào? 

Chất lượng Phòng khám đa khoa Thái Hà nghe nói tới là một trong số cơ sở y tế tin cậy cùng với danh 
tiếng chuyên nghiệp nhất ở TP.Hà Nội, được giới chuyên môn đánh giá cao cộng số đông người bệnh tín 
nhiệm lựa chọn. 

Tuy nhiên, rất nhiều lần bệnh nhân còn chưa biết rõ về trung tâm y tế cũng ví dụ tin cậy dịch vụ tại đây. 

Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà tin cậy ví dụ thế nào? 

Pk Thái Hà tọa lạc tại 11 Thái Hà, Đống Đa, TP.Hà Nội là một trong những địa điểm được Sở Y tế TP.Hà 
Nội thẩm định cũng như cấp giấy phép hoạt động trên kia các lĩnh vực như: Sản - sản khoa, đào thải 
niệu, sinh sản. Đến bây giờ, Đa khoa Thái Hà tự hào là một trong số những bệnh viện đạt tiêu chuẩn 
quốc tế với rất nhiều lần điểm mạnh nổi bật như: 

Bác sỹ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm, giàu y đức: bằng hàng đầu sách thu hút nhân tài được 
Thái Hà chú trọng thực hiện xuyên suốt rất nhiều lần năm, đến hiện tại cơ sở y tế từng sở hữu 1 đội ngũ 
bác sĩ chuyên khoa, y bác sỹ vững vàng chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, thường xuyên lao động tận 
tâm, tận lực vì tính mạng của bệnh nhân. 

Kết quả khám chính xác cũng như nhanh chóng: đầy đủ quy trình khám chữa trị bệnh ở Thái Hà đều 
được xảy đến cực kỳ nhiều năm kinh nghiệm, với quá trình trợ giúp của những trang bị, máy móc tiên 
tiến. Cho thăm khám chuyên sâu đầy đủ, cho chảy kết quả chính xác, tức khắc, phác đồ trị lợi ích tốt cao. 

Mẹo điều trị căn bệnh hiệu quả: Đa khoa Thái Hà là trung tâm y tế rất hay tiên phong đi ban đầu trong 
tiếp cận và triển khai thành tựu các khoa học, kỹ thuật y khoa mới nhất lên thăm khám chữa trị căn bệnh, 
đem đến hiệu quả cao, với đã từng trường hợp căn bệnh cụ thể. 

Môi trường y tế giỏi - hiện đại: Thái Hà được xây dựng theo mô hình trung tâm y tế quốc tế hiện đại 
gồm nhiều lần địa điểm chuyên biệt, sạch, tiện nghi. Cùng hệ thống máy móc, đồ vật y khoa được đầu 
tiên tư nhập mới liên tục từ nước không tính. Tạo dung tích thăm khám chữa trị bệnh thoả thích cùng với 
tin cậy trị bệnh cao để bệnh nhân yên tâm trị. 

Quá trình khác biệt thời gian bệnh nhân đến với 
Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà 

 Đến với Bệnh viện Đa Khoa Thái Hà, bệnh nhân ngoài việc có khả năng an tâm thăm khám chữa 
bệnh trong điều kiện y tế chất lượng cao, mà còn sẽ phát hiện được quá trình khác từ rất nhiều 
lần thuận tiện thiết thực mà trung tâm y tế dành tới giúp người bệnh. Rõ ràng đó là sau: 

 Phục vụ chu đáo: trên kia tinh thần đề cao quyền lợi người bệnh cần phải tới bằng Đa Khoa Thái 
Hà người bệnh sẽ được tôn trọng tuyệt nhiên cũng như phục vụ, trợ giúp nhiệt tình từ đội ngũ 
nhân viên y tế hùng hậu của cơ sở y tế. 

 Hệ thống đặt hẹn 24/7 miễn phí: trung tâm y tế xây dựng đội ngũ đặt hẹn logic cho bệnh nhân 
chủ động sắp xếp khi thăm khám, thời điểm đến được ưu tiên lên thăm khám mà không phải chờ 
đợi. 

https://rsuppersahabatan.co.id/medical/home.html?phong-kham-thai-ha
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 Vận động liên tục: Để luôn có khả năng sớm hỗ trợ người bệnh lúc liệu có nhu cầu, Đa khoa Thái 
Hà mở cửa nhận bệnh vào hầu hết các ngày trong tuần trong khung giờ từ 8g00 đến 20gh00 (kể 
cả những hôm lễ/tết). 

 Đảm bảo minh bạch, điển hình về chi phí: Để người bệnh có thể yên tâm thăm khám chữa trị 
bệnh, phòng khám liệu có chi phí công khai toàn bộ chi phí minh bạch, rõ ràng. 

Bệnh viện đa khoa Thái Hà chữa các căn bệnh nào? 

Đến khi hiện giờ, Phòng khám nam khoa Thái Hà Hà Nội được Sở Y tế TP.Hà Nội cấp giấy phép vận 
động thăm khám và điều trị những căn bệnh công khai, hợp pháp bằng rất nhiều lần chuyên khoa 
như: Bệnh phụ khoa: viêm bộ phận sinh dục, nhiễm trùng lộ tuyến cổ dạ con, viêm nhiễm phần phụ, kinh 
nguyệt bị rối loạn, khí hư, buồng trứng đa nang,…; Các bệnh nam khoa như xuất tinh sớm, yếu sinh lý, 
liệt dương, viêm tinh hoàn...; Các bệnh bao quy đầu; các bệnh xã hội; bệnh hậu môn trực tràng, hôi 
nách; vô sinh hiếm muộn... 

Với môi trường y khoa tiên tiến đạt theo tiêu chuẩn quốc tế, thường xuyên dẫn mới đầu về chữ tín khám 
chữa và dịch vụ y tế giỏi, vừa giúp bệnh nhân bài tiết kiệm phí cũng như lúc khám điều trị căn bệnh đáng 
nói. Bệnh viện Thái Hà xứng đáng sẽ là địa điểm chữ tín, đáng chất lượng trong vấn đề chăm sóc sức 
khỏe toàn diện. 
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