
Chia sẻ kiến thức về phòng khám đa khoa 

ở địa chỉ 11 Thái Hà Đống Đa Hà Nội  

Thời gian vài năm trở lại đây, phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội là cơ sở khám chữa trị căn bệnh 

quen thuộc của rất nhiều lần đối tượng dân Hà Nội cùng với các vùng xung quanh. Dù thế, với những đối 

tượng nghe đến hay mua tới bệnh viện lần thứ nhất luôn lo lắng cùng với khúc mắc “phòng khám đa 

khoa Thái Hà Hà Nội thì có tin cậy, chất lượng không?”. Bài viết sau đây sẽ sản xuất những thông tin 

giải đáp câu hỏi trên để mọi người có khả năng an tâm chữa trị bệnh.  

Kiến thức cơ bản về Bệnh viện đa khoa Thái Hà  

Phòng khám đa khoa Thái Hà nằm tại địa điểm số 11 Thái Hà, Đống Đa, TP Hà Nội. Một vị trí đặc địa tức 

thì mặt đàng, sắp các bệnh xe bus thuận tiện giúp bệnh nhân tìm kiếm và di chuyển bằng nhiều phương 

tiện không giống nhau.  

Với mục đích, xử lý cấp độ quá tải của các bệnh viện công cùng với vươn lên là một cơ sở y tế tư nhân 

chữ tín của mọi nhà, Bệnh viện đa khoa Thái Hà đã không ngừng nỗ lực để mang đến tin cậy dịch vụ rẻ, 

làm hài lòng bệnh nhân.  

Phòng khám đang liệu có 4 ban khoa chuyên thăm khám và điều trị căn bệnh cơ bản là:  

• Bạn nam khoa: chữa trị những bệnh rối loạn khả năng sinh sản, chỉnh hình vùng kín, các căn 

bệnh tiền liệt tuyến, viêm nhiễm bộ phận sinh sản, bệnh vô sinh nam giới.  

• Phụ khoa: bao gồm những bệnh nhiễm trùng sản phụ khoa, căn bệnh cổ dạ con, bệnh buồng 

trứng, căn bệnh kinh nguyệt, chỉnh hình cô bé cũng như kế hoạch hóa gia đình.  

• Căn bệnh xã hội: bằng những căn bệnh phổ biến như là căn bệnh giang mai, bệnh sùi mào gà, 

căn bệnh bệnh mụn rộp, bệnh lậu.  

• Căn bệnh hậu môn – trực tràng: thăm khám chữa trị các hạng mục bệnh trĩ, chấn thương lỗ đít, 

bệnh quanh lỗ đít.  

Ngoài ra, trung tâm y tế còn thực hiện chữa mùi mồ hôi nách an toàn, có tính thẩm Mỹ cao.  

Bệnh viện Thái Hà Hà Nội thì có uy tín, chữ tín không?  

Hiện nay, liệu có không ít người bệnh đang bởi dự cùng với e ngại về tình trạng uy tín cũng như là tin cậy 

của Bệnh viện đa khoa Thái Hà.  

Chất lượng phòng khám đa khoa Thái Hà cũng như độ chữ tín của một bệnh viện sẽ được thể hiện ở 

trang thiết bị, hệ thống y bác sĩ, trang cơ sở vật chất, phí, mẹo trị và tác dụng tốt điều trị,… Vậy cùng 

nghiên cứu những khía cạnh trên tại pk Thái Hà để được xem uy tín cơ sở y tế như thế nào.  

Thông tin hoạt động  

Phòng khám Thái Hà Hà Nội từng đăng ký cùng với được cấp phép hoạt động, giám sát của Sở y tế Hà 

Nội.  
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Cơ sở vật chất  

Chất lượng của trung tâm y tế được thể hiện tại trang thiết bị. Trung tâm y tế đã được ban lãnh đạo ban 

đầu tư cơ sở vật chất sang trọng, tiện nghi. Đội ngũ đề phòng ốc sạch, được phân chia theo từng đề 

phòng chuyên biệt thí dụ đề phòng đợi, đề phòng rất âm, kiểm tra, phòng phẫu thuật,…  

Những trang trang thiết bị được nhập khẩu từ những quốc gia có nền y học tiên tiến, được kiểm định về 

công nghệ y tế. Bỗ trợ tốt giúp liệu trình kết luận, trị của các thầy thuốc.  

Đội ngũ y thầy thuốc  

Bệnh viện Thái Hà có uy tín, tin cậy không? Đội ngũ nhân quá trình đóng một vai trò trong đó. Ngày nay, 

những bác sĩ tại phòng khám đều thì có chuyên khoa cao, liệu có trên kia 20 năm kinh nghiệm trong thăm 

khám điều trị các căn bệnh bạn nam, phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh hậu môn. Đặc 

thù, họ luôn cập nhật các giải pháp trị căn bệnh tiên tiến, lợi ích tốt trên thế giới để giúp người bệnh liền 

thoát khỏi các căn bệnh phiền phúc.  

Nhưng mà nhưng mà bằng tài và đức, đội ngũ chuyên gia cũng như nhân viên y tế, điều dưỡng ở đây 

đều cực kỳ tâm huyết bằng nghề. Luôn hỗ trợ cùng với trả lời với thái độ nhiệt tình, ân cần thiết để người 

bệnh ổn định tâm lý, vô tư chia sẻ về trạng thái căn bệnh cũng như điều trị.  

Biện pháp điều trị  

Nhằm đem đến hiệu quả cao trong đã từng ca căn bệnh, bệnh viện rất hay không dừng học hỏi cũng như 

chọn tòi các phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới. Đây cũng là một yếu tố để nhận xét uy tín của 

trung tâm y tế.  

Bằng từng 1 bệnh, bác sĩ lại sử dụng các giải pháp trị riêng biệt, giữ gìn chữa tận gốc toàn bộ bệnh, sử 

dụng các biện pháp an toàn, khôi phục sớm, không tái phát, không khiến nguy cơ tới chức năng của 

người. Đặc trưng như:    

 Bệnh tuyến tiền liệt: được trị với cách phân mẫu Alpha.  

 Bệnh viêm cơ quan sinh dục: viêm nhiễm bao quy đầu, nhiễm trùng bàng quang,…được 

chữa trị bằng hệ thống chữa quang học CRS.  

 Căn bệnh bệnh lậu: khoa học phục hồi gen kết hợp DHA mẫu bỏ hoàn toàn song cầu khuẩn lậu.  

 Căn bệnh trĩ: chữa trị với công nghệ xâm lấn tối thiểu HCPT hay PPH.  

 Bệnh nhiễm trùng hở tuyến cổ tử cung: chữa bằng khoa học điều trị liệu cổ dạ con dao PFA.  

Chi phí thăm khám chữa bệnh  

Mọi chi phí khám, điều trị đã từng dòng căn bệnh đều được công khai đặc trưng từng khoản theo quy 

chuẩn của Bộ y tế tới từng người bệnh. Bệnh viện giữ gìn không thu thêm phụ phí, không nhận phong bì.  

Bên cạnh, để tri ân các bạn, hỗ trợ phí chữa cho vài ba bệnh nhân phức tạp, cơ sở y tế thường xuyên 

tiến hành rất nhiều lần chương trình khuyến mãi hấp dẫn.  
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Bảo mật hiểu biết  

Giai đoạn chữ tín của phòng khám đa khoa thai ha được thể hiện qua cấp độ bảo mật hiểu biết. Mọi kiến 

thức cá nhân, mức độ bệnh đều được bệnh viện bảo mật đặc biệt, giữ gìn không để lộ kiến thức chảy 

ngoài, tôn trọng quá trình riêng tư của bệnh nhân.  

Tư vấn giúp đở tức khắc  

Tổng đài trả lời tính mệnh cũng như 0365.116.117 hoạt động 24/7, bệnh nhân thì có vướng mắc nào về 

những bệnh nam khoa, sản khoa, bệnh xã hội hoặc đặt lịch khám đều có thể được gọi điện bất cứ khi 

nào.  

Cơ sở vật chất khang trang và hiện đại  

Điều làm nên 1 trung tâm y tế tin cậy ở Hà Nội, ngoài việc dừng lại là một bệnh viện thì có đội ngũ bác sĩ 

chuyên khoa tay nghề cao, mà lại là trung tâm y tế được vật dụng toàn bộ thiết bị máy móc hiện đại. Pk 

Thái Hà chính là 1 bệnh viện tuân theo không thiếu những bắt buộc trên kia. Với yêu cầu mang lại cho 

bệnh nhân uy tín những dịch vụ y tế phải chăng nhất, toàn bộ đồ vật của bệnh viện đều là những đồ vật 

hiện đại, được kiểm định nghiêm ngặt. Đồng thời, còn liệu có khá nhiều những thiết bị được nhập khẩu 

từ các nước có nền y học tiên tiến ở trên thế giới. Thành thử, bệnh nhân sẽ thấy rất nhiều lần thuận tiện 

hơn trong công tác khám cũng như trị tại đây.  

Hệ thống bác sỹ nhiều năm kinh nghiệm cũng như chuyên khoa cao  

Đến với phòng khám đa khoa thai ha bạn sẽ không cần phải e ngại về câu hỏi tay nghề tay nghề của 

những y thầy thuốc tại đây. Vì, những bác sỹ tại đây đều là những người bệnh liệu có bề dày kinh 

nghiệm trong công tác thăm khám và chữa trị những bệnh nam giới, sản khoa, bệnh hoa liễu, bệnh trĩ 

cùng với các chuyên ngành không giống. Ngoài ra, bằng phương châm “tất cả bởi bệnh nhân bệnh”, đội 

ngũ y chuyên gia ở phòng khám luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để mang đến tác dụng tốt 

điều trị phải chăng nhất giúp người bệnh.  

Ngoài ra, các nhân viên ở đây đều là các người cực kỳ tận tâm với công vấn đề, thường xuyên hết lòng 

chỉ dẫn và động viên, khích lệ tinh thần của người bệnh. Ngoài ra, tạo tâm sinh lý tha hồ cùng với lạc 

quan cho bệnh nhân trong khi chữa.  

Đa dạng về những lĩnh vực trị  

Phòng khám đa khoa Thái Hà nghe nói đến với sự hiệu quả trong điều trị tại nhiều lần lĩnh vực khác nhau 

như: bệnh phụ khoa, bệnh ở nam giới, bệnh hoa liễu,bệnh trĩ cùng với những công nghệ khiến cho đẹp 

hay bỏ thai an toàn.  

Chi phí thăm khám chữa bệnh được công khai minh bạch  

Đây là khúc mắc để ý chuyên nghiệp nhất của người bệnh thời điểm định vị đi khám và trị căn bệnh.  

Không hề bệnh nhân nào cũng đủ hoặc dư thừa năng lực tài chính để chi trả viện phí mỗi lúc ốm đau. 

Bởi lẽ đó mà khá nhiều đối tượng băn khoăn, lưỡng lự thời gian quyết định tậu tới bệnh viện hoặc những 

cơ sở y tế. Có rất nhiều người do phức tạp, nghèo khổ từng phó dùng bệnh tật của chính mình để dứt 

điểm đau đầu về thắc mắc tài hàng đầu. Hiểu rõ tâm sinh lý này của phần lớn bệnh nhân, phòng khám đa 

khoa Thái Hà liên tục đưa ra mức phí chữa phù hợp giúp đã hạng mục, những giá tiền chữa luôn được 



công khai cũng như niêm yết điển hình để người bệnh kịp thời nắm bắt. Bằng các tình huống bệnh nhân 

quá khó khăn không có tiền chữa trị, bệnh viện cũng rất hay tạo tất cả cơ hội bỗ trợ để người bệnh được 

điều trị căn bệnh triệt để, phòng công tác xã hội của bệnh viện cũng sản xuất rất nhiều lần bữa ăn hoàn 

toàn miễn phí, khu vực nghỉ ngơi không mất phí cho bệnh nhân liệu có hoàn cảnh quá phức tạp.  

Đánh giá của người bệnh về uy tín của Bệnh viện Thái Hà  

Chủ yếu người bệnh thời gian thăm khám và chữa tại phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội đều cảm thấy 

hài lòng, thì có đánh giá tích cực về môi trường khám, những bác sĩ chuyên khoa tận tình, tác dụng tốt 

dưới chữa trị phải chăng. Nguy hiểm nhất liệu có nhiều đối tượng còn tín nhiệm để giới thiệu giúp bạn 

bè, người bệnh thân trong gia đình.  

Anh T.P, 32 độ tuổi, Thái Bình đã từng chữa trị bệnh lậu tại phòng khám chia sẻ: “Tôi đã thăm khám và 

chữa căn bệnh bệnh lậu tại 1 cơ sở y tế gần nhà nhưng mà thời gian ngắn sau lại tái nhiễm. Tôi từng 

được 1 đối tượng họ hàng phía dưới Hà Nội giới thiệu đến Benh vien da khoa Thai Ha. Tại đây em đã 

từng được khám, xét nghiệm chi tiết, bác sĩ chuyên khoa thân thiện, nhiệt tình giải đáp biện pháp chữa trị 

bệnh. Bằng căn bệnh lậu tái phát của tôi, thầy thuốc đã từng dùng kỹ thuật hồi phục gen kết hợp DHA để 

trị. Dưới thời gian ngắn trị tôi đã từng khỏi các triệu chứng của bệnh cũng như đi khám lại thì được thông 

báo đã từng dứt điểm bệnh hoàn toàn. Cháu em xin cảm ơn tại trung tâm y tế cực kỳ nhiều”.  

Chị N.L, 26 độ tuổi, Đông Anh giúp biết: “tôi gặp phải viêm âm hộ cũng như đã từng được bạn bè giới 

thiệu khám chữa trị phụ khoa tại Benh vien da khoa Thai Ha. Đến đây, cháu được đón tiếp nhiệt tình, kỹ 

càng, nhân viên y tá cùng với bác sỹ đều vô cùng ân nên làm cho tôi cảm thấy vô tư khi thăm khám. Liệu 

trình thăm khám cũng như chữa trị đều vô cùng thuận tiện, tức thì với giá tiền hơi hợp lý. Thực hiện trị 

theo hướng dẫn của bác sỹ, sau vài ba tháng cháu đã dứt điểm bệnh. Em tin tưởng tới uy tín dịch vụ tại 

đây nên sẽ chia sẻ cho bạn bè giả dụ thì có người gặp phải bệnh”.  

Hy vọng bằng những kiến thức ở trên, người mua đã có câu trả lời giúp khúc mắc “Phòng khám 11 Thái 

Hà có tin cậy, uy tín không?”. Đây xứng đáng là 1 cơ sở thăm khám chữa bệnh đáng chất lượng với tin 

cậy dịch vụ rẻ để hầu hết đối tượng lựa lựa. Giả dụ còn khúc mắc nào bạn đọc vui lòng gọi điện Hotline 

để được tư vấn yếu tố hơn. Chúc khách hàng rất hay khỏe mạnh!  

  


