
Tổng hợp các phòng khám đa khoa tư nhân tại Hà Nội 

Tổng hợp các phòng khám đa khoa tư nhân tại Hà Nội là chủ đề được vô vàn bệnh nhân tìm kiếm tại 
thời điểm này khi có ước muốn khám và chữa trị bệnh chất lượng cao. Ngày nay, các bạn lại có xu 
hướng lựa chọn phòng khám đa khoa ngoài công lập để thực hiện khám điều trị bệnh, bởi vì một số địa 
điểm phòng khám tư nhân chất lượng tốt sẽ có dịch vụ rất tốt, quá trình khám điều trị bệnh cũng được 
diễn ra nhanh chóng, không phải mất nhiều thời gian chờ đợi mà còn đảm bảo quyền riêng tư hoàn toàn. 
Do đó, sau đây người viết sẽ kiến nghị tập hợp cho quý vị các phòng khám tại Hà Nội tại thời điểm này 
trong nội dung bài viết sau đây nhé. 

 

Vì đâu bạn nên chọn địa chỉ phòng khám đa khoa tư nhân 
đáng tin cậy để khám bệnh? 

Nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ đã biến đổi sang thói quen của hầu như tất cả người bệnh. Kết hợp 
với sự sinh trưởng ngày nay, không quá khó để bạn có khả năng tìm kiếm phòng khám đa khoa để khám 
bệnh và chữa bệnh. Tuy vậy, tại những cơ sở bệnh viện lớn uy tín, chất lượng lại không thể giảm thiểu 
hiện trạng quá tải người bị bệnh, bởi vậy mà dịch vụ y tế không được đảm bảo cho người dân đến khám 
chữa bệnh. Trước trạng thái đó, các phòng khám đa khoa ngoài công lập được sinh ra đi vào hoạt động 
nhằm xử lý các vấn đề quá tải của bệnh viện và mang đến một dịch vụ khám điều trị bệnh đủ tiêu chuẩn 
quốc tế. 

Chọn lựa một địa chỉ phòng khám đa khoa tư nhân chất lượng cao chất lượng để khám chữa bệnh là 
điều cực kỳ cần thiết, bởi vì một số công dụng của phòng khám tư đem tới cho người bị bệnh có khả 
năng kể đến như: 

• Phòng khám đa khoa tư nhân tốt đều được trang bị cơ sở vật chất sang chảnh, rộng rãi, thoáng 
mát cũng như nhiều thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến, hiện đại, hỗ trợ tối đa quá trình 
điều trị bệnh cho người mắc bệnh. 

• Những phòng khám đa khoa tư nhân chất lượng cao là nơi quy tụ nhiều chuyên gia vượt trội, có 
trình độ chuyên môn cao và dày dặn làm việc trong lĩnh vực y khoa. Do đó, sẽ đưa ra lộ trình 
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chữa trị bệnh chính xác, kèm theo nhiều cách chăm sóc sức khỏe thể chất hợp lý đem lại hiệu 
quả khám điều trị bệnh đạt hiệu quả cao. 

• Quy trình làm thủ tục và khám chữa bệnh đơn giải, mau chóng không mất tương đối nhiều thời 
gian của người nhiễm bệnh. 

Bên cạnh đó, việc bạn chọn lọc phòng khám đa khoa uy tín sẽ giúp bạn tránh khỏi được nhiều rủi ro và 
các tai biến xảy ra không đáng có trong quá trình khám chữa bệnh. 

Tiêu chí chọn lựa một phòng khám tư nhân uy tín, chất 
lượng tại Hà Nội là gì? 

Phòng khám tư nhân hiện tại hoạt động vô vàn tại Hà Nội hiện nay, trong số đó vẫn còn sống còn một vài 
địa chỉ yếu kém về kĩ năng thầy thuốc chuyên khoa, cũng như dụng cụ y tế hoạt động chui, bất chấp gây 
nguy hiểm cho người bệnh. Chính vì thế, để giúp người bị bệnh có khả năng đơn giản chọn lựa cho mình 
một địa điểm phòng khám đa khoa tư nhân đảm bảo đáng tin cậy, đảm bảo an toàn. Người mắc bệnh có 
thể nhìn vào một số tiêu chí review của các bác sĩ chuyên khoa y tế đưa ra tiếp theo: 

• Phòng khám đa khoa được xây dựng khang trang, rộng rãi, thoáng mát bao gồm đầy đủ các 
phòng chức năng và được mua mới đầy đủ các máy móc y tế hiện đại, tiên tiến đảm bảo cho quá 
trình khám chữa bệnh. 

• Áp dụng các phương pháp chữa trị hiện đại và tiên tiến, đảm bảo an toàn và đem lại kết quả tốt 
nhất cho người mắc bệnh. 

• Phòng khám đa khoa uy tín phải được sở Y tế cấp giấy phép kinh doanh trong các lĩnh vực khám 
bệnh chữa trị bệnh. 

• Phòng khám đa khoa tư nhân phải hội tụ đội ngũ bác sĩ là những thầy thuốc chuyên khoa xuất 
chúng, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực khám điều trị bệnh cho bệnh nhân. 

• Phòng khám chữa bệnh bảo đảm luôn được sạch khuẩn thật sạch để tránh các trường hợp 
truyền nhiễm chéo một cách tối đa, tạo cảm nhận an toàn cho người nhiễm bệnh. 

• Một vài thông tin của người có bệnh trong quá trình khám điều trị bệnh phải được giữ kín hoàn 
toàn, không được để lộ bệnh án của khách hàng. 

• Nguồn nhân lực là cán bộ y tế thân thiện đối với người mắc bệnh hướng dẫn bệnh nhân làm các 
thủ tục thăm khám, nhập viện, thanh toán cần diễn ra nhanh gọn, nhằm tiết giảm tốt đa thời gian 
cho người mang bệnh. 

• Mức giá phải được cụ thể chi tiết, công khai và đúng với mức phí quy tắc của Bộ Y tế, bảo đảm 
người bị bệnh được hiểu rõ trước khi thực hiện chữa. 

Danh sách 6 phòng khám đa khoa tư nhân uy tín tại Hà 
Nội 

Dựa vào một vài tiêu chí phản hồi trên, phần tiếp theo sẽ là tập hợp 10 phòng khám tư nhân uy tín tại Hà 
Nội được giới chuyên gia review cao và nhiều người bệnh chọn lựa nhiều ngày nay, mời bạn đọc cùng 
tìm hiểu. 



 

1. Phòng khám Thái Hà đáng tin cậy, làm việc ngoài giờ 

• Địa điểm: Số 11 thai ha dong da ha noi 

• Giờ làm việc: Từ 8h00 – 20h00 hằng ngày, kể cả những ngày thứ 7, chủ nhật và một vài ngày 
nghỉ tết 

• Hotline: 0325.780.327 

Phòng khám đa khoa Thái Hà Đống Đa Hà Nội là một địa chỉ phòng khám tư được đánh giá cao cả về 
chất lượng khám điều trị lẫn cả về dịch vụ mà phòng khám đem lại. Bệnh viện đa khoa Thái Hà được từ 
khi đi vào khởi nghiệp đã được sở Y tế cho phép hoạt động với lĩnh vực khám bệnh phụ sản, nam khoa, 
các bệnh hoa liễu, chữa bệnh viêm cánh, các loại lòi dom và chăm sóc chức năng sinh nở,.., luôn nhận 
được nhiều sự tin tưởng của người nhiễm bệnh. Chất lượng phòng khám đa khoa Thái Hà có tốt không? 
Bệnh nhân đến với phòng khám Thái Hà bạn sẽ được trải qua một tiện ích khám chữa bệnh uy tín với 
nhiều ưu điểm vượt bậc như: 

* Phòng khám tư đạt chuẩn: 

Bệnh viện đa khoa Thái Hà luôn chú trọng đem đến sự trải nghiệm khám chữa trị bệnh tốt nhất cho 
người có bệnh. Do đó, trải qua nhiều năm tạo thành tiến triển, bệnh viện đa khoa Thái Hà không ngừng 
mua thêm xây dựng không gian khám chữa bệnh xa hoa, rộng rãi, thoáng mát, bao gồm có nhiều phòng 
ban khác biệt như: phòng cấp cứu, phòng xét nghiệm y học, phòng thực hiện thủ thuật ngoại khoa,.., 
luôn được bảo đảm vô khuẩn sạch sẽ, đem tới cảm nhận an toàn cho người bị bệnh khi có quá trình 
khám điều trị bệnh nơi đây. 

* Bệnh viện Thái Hà sở hữu nhiều máy móc y tế hiện đại: 

Phòng khám Thái Hà còn đầu tư nhiều thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến nhất, được kiểm định 
nhập khẩu từ những nước có nền y khoa tiến triển như: Hàn Quốc, Mỹ,.., bảo đảm cho việc khám bệnh, 
chuẩn đoán được tiếp diễn trong thời gian ngắn, an toàn và mang tới hữu hiệu tốt nhất cho bệnh nhân. 
Vì thế, đây cũng là một trong số các lý do người bị bệnh lựa chọn đến khám chữa bệnh tại đây vô vàn. 

* Phòng khám Thái Hà phát triển toàn diện: 

Bệnh viện Thái Hà đang cung ứng khám chữa trị bệnh toàn diện kết hợp với dịch vụ y tế đa rạng, từ 
khám đa khoa cho đến chuyên sâu nhằm cung ứng mong muốn thăm khám, tầm soát trạng thái bệnh lý 
và chăm sóc sức khỏe người có bệnh đạt kết quả tốt nhất. 
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Ngày nay, bệnh viện Thái Hà có lĩnh vực khám chữa trị bệnh phong phú, điển hình như: 

• Khám nam khoa & tầm soát ung thư tuyến tiền liệt ở phái mạnh. 

• Kiểm tra sức khỏe lâm sàng tổng thể, xét nghiệm, siêu âm ổ bụng tổng quát. 

• Khám phụ khoa cùng với tầm soát bệnh ung thư cổ tử cung ở phái nữ. 

• Đồng thời, phòng khám còn có gói thăm khám sức khỏe chuyên sâu riêng biệt nhằm cung ứng 
nguyện vọng khám bệnh, tầm soát bệnh của người bệnh. 

Phòng khám đa khoa tư nhân uy tín tại Hà Nội, ở đây hội tụ nguồn nhân lực là y bác sỹ đều là một số 
bác sĩ chuyên khoa giỏi, có nhiều năm công tác, trình độ cao trong lĩnh vực khám điều trị bệnh. Chưa 
thống kê, hàng ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện Thái Hà đều là nhóm người được đào tạo 
kỹ năng bài bản, từng tham gia những khóa huấn luyện nghiệp vụ thật kỹ. Từ đó, người nhiễm bệnh có 
quá trình khám chữa bệnh nơi đây sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo tận tình, luôn chuẩn bị hồi âm 
mọi thắc mắc của người mang bệnh. Vì vậy, người nhiễm bệnh có quá trình khám chữa trị bệnh nơi đây 
sẽ cảm giác thoải mái và an tâm về chất lượng khám chữa bệnh của phòng khám đem tới. 

* Bệnh viện đa khoa Thái Hà có nhiều tiện ích y tế gia tăng: 

• Các khoản chi phí khám điều trị bệnh tại phòng khám đều đảm bảo tính công khai, công khai rõ 
ràng đúng theo chi phí nguyên tắc của Bộ Y tế quy định. Nhờ đó, người bị bệnh có thể yên lòng 
hơn khi có quá trình khám chữa bệnh ở đây. 

• Toàn bộ thủ tục khám điều trị bệnh tại đây sẽ được nguồn nhân lực là chuyên viên y tế hướng 
dẫn người bệnh làm một cách nhanh chóng, người mang bệnh sẽ không phải bắt gặp tình trạng 
xếp hàng, chen lấn, chờ đợi khám như một vài bệnh viện lớn khác. 

• Chưa kể đến, người bị bệnh khi có quá trình khám điều trị bệnh tại đây sẽ được giữ kín hầu hết 
thông tin. Bảo đảm không tuyên bố thông tin người có bệnh dưới mọi hình thức nếu chưa có sự 
cho phép của người mang bệnh. 

• Để thuận tiện cho người bị bệnh, phòng khám đa khoa Thái Hà còn có thời gian mở cửa ngoài 
giờ nhà nước làm việc từ 8h00 đến 20h00 mỗi ngày, bao gồm cả một vài ngày ngày nghỉ và lễ 
tết. Người mang bệnh tuyệt đối có khả năng đơn giản chọn lựa giờ khám chữa trị bệnh thích hợp 
với chính bạn mà không còn lo tác động đến công việc, cuộc sống hằng ngày. 

Đồng thời, để giúp người nhiễm bệnh có khả năng tối ưu được một khoản bảng giá khám chữa trị bệnh, 
phòng khám đã bắt đầu tiện ích đăng ký hẹn khám trước qua hotline hoặc nhấp vào link chat từ xa ngay 
tại đây, bạn sẽ nhận được hai hạng mục ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như: 

• Khám tổng quát chỉ từ 320.000 VNĐ. 

• Tiết kiệm thêm 30% mức giá thực hiện tiểu phẫu. 

Nhìn vào những mặt tích cực trên, bạn hoàn toàn có khả năng tín nhiệm chọn lựa phòng khám Thái Hà 
là một trong số các địa chỉ phòng khám đa khoa tư nhân tốt nhất ở Hà Nội mà bạn có khả năng chọn ra. 

Nguo· 

2. Bệnh viện Saint Paul – phòng khám đa khoa tư nhân tư nhân tại Hà Nội 

Bệnh viện Saint Paul cũng là một trong số các địa điểm phòng khám đa khoa tốt ở Hà Nội mà bạn có thể 
tham khảo. Bệnh viện đa khoa Saint Paul có quy mô lớn, với bảy chuyên khoa đầu ngành, kết hợp với 
nhiều cán bộ nhân viên đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc khám điều trị bệnh, tiến 
hành tiểu phẫu cho bệnh nhân. 



Bệnh viện Saint Paul cũng chú trọng mua sắm nhiều thiết bị máy móc y tế hiện đại phục vụ cho quá trình 
khám chữa trị bệnh. Đặc biệt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp của nguồn nhân lực là cán bộ y tế tại đây 
sẽ giúp cho người bệnh cảm thấy thoải mái, an tâm hơn. 

Bệnh nhân đến với bệnh viện Saint Paul có thể chọn lựa khám dịch vụ nếu không muốn phải xếp hàng 
chờ đợi lâu. Tuy nhiên, mức giá thành sẽ cao hơn so với bình thường, và bệnh viện Saint Paul cũng có 
nhiều cổng ra vào, người mắc bệnh khi đến khám chữa trị bệnh nơi đây có khả năng gửi xe ở ngay bên 
ngoài. 

3. Bệnh viện Việt Đức - phòng khám đa khoa uy tín, chất lượng ở Hà Nội 

Bệnh viện đa khoa Việt Đức đáng tin cậy ở Hà Nội bạn đừng nên bỏ qua bệnh viện đa khoa Việt Đức. 
Bệnh viện gồm những tương đối nhiều khoa như: Nam khoa, phụ khoa, khoa nội và khoa ngoại,.., là một 
địa chỉ khám điều trị bệnh nổi tiếng, luôn đem tới hữu hiệu chữa trị cao cùng nhiều dịch vụ y tế chất 
lượng. 

Người mang bệnh đến với bệnh viện Việt Đức sẽ được các thầy thuốc có kinh nghiệm trực tiếp thăm 
khám, kiểm tra, xác định chính xác nguyên do gây nên bệnh một cách cẩn thận sau đó sẽ đưa ra 
phương pháp chữa trị thích hợp cho người bị bệnh. Nhưng mà, bệnh viện luôn ở trong trạng thái quá tải 
người bệnh. Bởi vì thế, để tránh tác động đến quá trình khám bệnh, bệnh nhân nên tự giác đi sớm. 

4. Bệnh viện quân đội 103 – Phòng khám tổng quát tốt nhất ở Hà Nội 

Bệnh viện quân đội 103 được khởi nghiệp năm 1950, trải qua nhiều năm phát triển qua nhiều khoảng 
thời gian, đến nay bệnh viện đã trở thành một trong những địa điểm khám chữa bệnh uy tín của thành 
phố Hà Nội. Toàn thể cán bộ cán bộ y tế tại bệnh viện quân đội 103 luôn không ngừng học tập kiến thức 
về kỹ năng và trình độ chuyên môn nhằm đem đến chất lượng khám chữa trị bệnh tốt nhất cho người 
bệnh. Kết hợp với đó, bệnh viện quân y 103 luôn trú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng xa hoa, thật sạch, với 
hệ thống thiết bị y tế hiện đại và tiên tiến nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán và chữa trị được chính xác 
và đạt hiệu quả cao. Thế nhưng, bệnh viện quân đội 103 vẫn được nhiều người mang bệnh nhận xét là 
có các bước làm thủ tục lâu. Việc đó khiến người nhiễm bệnh phải mất nhiều thời gian chờ đợi để hoàn 
thiện thủ tục. 

5. Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương 

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW là cở sở y tế vượt trội chuyên về lĩnh vực đông y, nơi đây có hàng ngũ 
phó giáo sư có kinh nghiệm hiểu biết cao sẽ trực tiếp thăm khám, điều trị cho người mang bệnh. Chưa 
thống kê, bệnh viện còn có nguồn nhân lực là chuyên viên y tế được đào tạo nghiệp vụ bài bản đem lại 
sự hài lòng, cùng tâm lý thoải mái tốt nhất cho người nhiễm bệnh. Hiện tại, bệnh viện Y Học Cổ Truyền 
Trung Ương đang có quy mô hơn 600 giường bệnh kết hợp với các khoa lâm sàng Nội, Ngoai, sản phụ 
khoa, hồi sức cấp cứu, chữa Ung Bướu, khoa thăm khám, khoa thận tiết niệu. 

Bên cạnh đó, tại đây còn ứng dụng khám bệnh và điều trị các bệnh lý bằng các phương thuốc gia truyền 
y học cổ truyền có khả năng chữa trị tận gốc bằng một số bài thuốc gia truyền bằng thảo dược thiên 
nhiên. Cộng với đó bệnh viện cùng có sự kết hợp điều trị bằng nhiều biện pháp hiện đại, tiên tiến bằng 
một số thiết bị máy móc y tế hiện đại, đảm bảo cho người mắc bệnh có kết quả chữa mang tới hiệu quả 
nhất. 

Thăm khám và chữa trị bệnh nơi đây người bệnh nên đi sớm để đặt lịch khám chữa bệnh trước do số 
lượng người mắc bệnh đến đây rất đông, và nên tránh đi khám vào các ngày cuối tuần. 

 


