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26 Cách bỏ thai sớm và phá thai an toàn tự nhiên tại
nhà cho chị em hiệu quả
August 17, 2021

Các cách phá thai, bỏ thai sớm tại nhà hiện nay được rất nhiều chị em tìm hiểu khi mang thai ngoài ý muốn khi mà chưa sẵn sàng
khiến mẹ đã đưa tới những quyết định phá thai bỗng tại nhà vì e sợ lúc tới các bệnh viện hay phòng khám. Tuy nhiên cụ thể có
các cách phá thai nào thiên nhiên hiệu quả và an toàn lại là vấn đề mà nhiều chị em chưa nắm rõ. Bài viết dưới đây bác sĩ tư vấn
chia sẻ các phương pháp phá thai tư nhiên tại nhà cũng như cách thức bỏ thai hiện đại, tiên tiến hiện nay

PHÁ THAI AN TOÀN LÀ GÌ?
Thực tế hiện nay đã cho thấy, phụ nữ mang thai sẽ trải qua 9 tháng 10 ngày thai kì để sinh con bình thường. Tuy nhiên, bởi những
lý do khách quan và chủ quan mà họ tìm tới các biện pháp phá thai an toàn nhằm kết thúc sớm thai kì, căn cứ vào độ tuổi khác
nhau của thia nhi mà có những phương pháp can thiệp thích hợp nhất. Cụ thể:
Thai nhi bị dị tật bẩm sinh
Phụ nữ bị mang thai ngoài tử cung
Mang thai do cưỡng bức

Một vài trường hợp muốn kết thúc thai kì do không thể kết hôn, làm mẹ đơn thân hoặc đã có đủ con, không có đủ điều kiện kinh
tế để sinh con.

PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI AN TOÀN KHÔNG ĐAU CÓ NGUY HIỂM GÌ KHÔNG?
Các bác sĩ chuyên khoa phụ sản phòng khám Thành Đô cho biết bất kỳ một phương pháp phá thai nào được sử dụng cũng tiềm ẩn
những biến chứng nguy hiểm như
Làm viêm nhiễm cơ quan sinh dục như viêm tử cung, viêm buồng trứng, viêm âm đạo...
Dính buồng tử cung

Xuất huyết, nhiễm trùng sau phá thai
Đe dọa khả năng sinh sản của chị em phụ nữ
Suy nhược cơ thể và sang chấn tâm lý trong một thời gian

Những biến chứng này càng tăng cao nếu như bệnh nhân thực hiện ở những cơ sở phá thai”chui”, không có giấy phép hoạt động,
cơ sở vật chất và trang thiết bị không đảm bảo, bác sĩ tay nghề non kém...Trong nhiều trường hợp vì lợi nhuận mà các phòng
khám miễn cưỡng phá thai cho thai phụ khi thai quá to, sức khỏe không đảm bảo có thể gây biến chứng gây vô sinh vĩnh viễn
thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh
Vì thế, để đảm bảo hạn chế tối đa những biến chứng nguy hiểm như trên bệnh nhân nên lựa chọn phá thai không đau ở những cơ
sở y tế uy tín đạt tiêu chuẩn và đã được cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan chức năng
Chị em cũng không nên quá lo lắng bởi vì thủ thuật phá thai thực ra là một thủ thuật hết sức đơn giản nhất là đối với những y bác
sĩ đã có chuyên môn lâu năm trong nghề. Khi quá trình thực hiện thủ thuật diễn ra đảm bảo đúng quy trình, mọi dụng cụ và
phòng tiểu phẫu đều được vô trùng thì phá thai cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe của chị em. Chỉ sau một vài giờ
nghỉ ngơi là chị em có thể ra về và sinh hoạt bình thường trở lại. Đảm bảo chị em vẫn mang thai bình thường được khi có nhu cầu

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI AN TOÀN PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Thực tế bây giờ, có nhiều cách phá thai khác nhau. Tùy thuộc vào tuổi thai và tình trạng sức khoẻ mà chị em có thể chọn lựa ra
điều trị phá thai an toàn và hiệu quả.

1. Phương pháp phá thai bằng thuốc
Đây là 1 trong số những cách phá thai được nhiều chị em lựa chọn vì tính hiệu quả, dễ dàng và tiết kiệm tầm giá. Ngoài ra, điều trị
này chỉ có thể áp dụng cho trường hợp thai dưới 7 tuần tuổi.
Thuốc phá thai hiện vẫn chưa được phép mở rộng rãi, đa phần là mở chui. Việc phá thai bằng thuốc nếu như thường được thực
hành đúng quy trình với thể gây ra nhiều hậu quả xấu, thậm chí là thai phụ có thể bị sót thai, sót nhau. Do đó, bây giờ chỉ có 1 số
cơ sở y tế như bệnh viện công lập hoặc phòng khám lớn mới được cấp giấy phép dùng mẫu thuốc này. Cho nên, chị em không nên
chủ quan tự tậu thuốc về thực hiện mà nên đến những địa chỉ y tế chuyên khoa để thực hành.
Cách phá thai bằng thuốc dù được Đánh giá là an toàn, vì ko cần can thiệp trực tiếp vào tử cung bằng các phương tiện y tế không
gây nên nhiễm trùng, thủng, rách tử cung,... Ngoài ra thuốc phá thai dùng có tác dụng phụ, ví như thai phụ ko may bị dị ứng có thể
sẽ gây ra rộng rãi biến chứng ko mong muốn như viêm gan, thận, rối loạn chức năng đông máu,...
Hơn thế nữa, việc phá thai bằng thuốc chỉ áp dụng được trong những trường hợp thai nhi mới chỉ phát triển được trong các tuần
đầu của thai kỳ. Nên chị em tuyệt đối ko nên tự thực hiện tại nhà.
Hướng cách phá thai bằng thuốc:
Trước hết, bác sĩ sẽ khiến kiểm tra sức khoẻ tổng quát và xác định tuổi thai để xem chị em mang đủ điều kiện để thực hiện cách
nội khoa hay ko. Sau ấy, thai phụ sẽ được chỉ định dùng viên thuốc thứ nhất và được về nhà ngay.
Sau thời gian 48h, thai phụ cần quy lại hạ tầng y tế để uống viên thuốc thử thai với tác dụng kích thích tử cung co bóp mạnh, liên tục
để đẩy bào thai ra bên ngoài tử cung.
Sau lúc dùng viên thuốc này thì thai phụ cần được theo dõi sức khoẻ trong 4h.
Giả dụ không mang vấn đề hay bất thường nào thì chị em có thể được cho ra về để tự theo dõi tiếp. Khoảng hai tuần sau, chị em cần
quay lại tái khám để xem việc phá thai đã thành công hay chưa.

Nhược điểm của cách phá thai bằng thuốc:
Phá thai bằng thuốc được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn vì thuận lợi và tiết kiệm. Không những thế, chị em nên biết là Cách phá
thai này có đa dạng điểm giảm thiểu như:
Thời gian thực hành phá thai kéo dài từ 3-4 ngày, gây ra nhiều khó khăn cho cơ thể
Khuôn khổ ứng dụng hẹp: chỉ với thể thực hành trong trường hợp thai nhi tăng trưởng dưới 7 tuần tuổi, thai đã vào tử cung, sức khoẻ
chị em đảm bảo và không bị dị ứng với những thành phần của thuốc
Phá thai bằng thuốc với thể gây băng huyết khiến cho chị em bị mất nhiều máu
Phá thai bằng thuốc thất bại thai phụ có thể bị sót thai, sót nhau, dễ bị viêm nhiễm, thậm chí là ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.
Trong giai đoạn phá thai chị em sẽ bị đau bụng, buồn nôn và khó hạn chế khỏi trạng thái mệt mỏi kéo dài.

2. Các phương pháp phá thai bằng tự nhiên tại nhà hiện nay
Trong khoảng xa xưa trong dân gian đã truyền tai nhau phần nhiều cách thức phá thai bằng những loại rau, quả và thảo mộc tự
nhiên. Cụ thể chị em mang thể tham khảo 1 số cách thức phá thai dân gian lưu truyền dưới đây.

2.1. Cách phá thai bằng rau ngót
Rau ngót là 1 loại rau ngon và bồi dưỡng, bên cạnh đó nó lại không tốt cho phụ nữ mang thai. Bởi trong rau ngót mang đựng tinh
chất làm cho cổ tử cung co bóp mạnh dễ gây ra sẩy thai.
Chính bởi thế, rất nhiều chị em muốn phá thai bằng rau ngót. Đây là biện pháp dễ thực hành, không đắt. Dù vậy nó có thể làm
cho chị em bị sót thai, thai chết lưu, nhiễm trùng, sút giảm sức khỏe,…

2.2. Cách bỏ thai bằng ngải cứu
Ngải cứu được nấu trong phần lớn món ăn, là bài thuốc thấp tương trợ chữa 1 số bệnh về hô hấp, lưu thông khí huyết, giảm đau
xương khớp,…tuy nhiên nêu ăn quá nhiều ngải cứu trong 3 tháng đầu có bầu thì sẽ dẫn tới xuất huyết nhiều, tử cung co bóp
nhiều dễ dẫn tới sảy thai.
Nếu như thai phụ mang thai dưới 3 tháng có mong muốn phá thai thì có thể ăn ngải cứu thì 4 – 5 lần/ tuần. Tuy nhiên chị em vẫn
nên thận trọng khi áp dụng phương pháp này.

2.3. Phá thai an toàn bằng quả khổ qua
Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua là dòng quả với chữa kẽm, axit folic có công dụng giải nhiệt, hỗ trợ chữa bệnh đau dạ dày,
bệnh áp huyết tốt, đái dỡ các con phố,... Nhưng khổ qua có đựng alkaloid là chất gây nghiện mạnh, ko an toàn cho thai nhi.
Có nhiều phụ nữ đã lựa chọn cách dùng nước mướp đắng hoặc ăn mướp đắng để chấm dứt việc mang thai mà không cần phải tới
cơ sở y tế. Tuy nhiên, cách phá thai này vẫn chưa được khoa học chứng minh về tính hiệu quả và mức độ an toàn.

2.4. Bỏ thai sớm bằng nước dừa
Nước dừa mang tác dụng khiến cho đẹp và là nước uống giải khát. Song, dạng nước này có tính hàn cao nên dễ dẫn đến hiện
tượng rối loạn tiêu hoá nên dùng quá đa dạng sẽ ko phải chăng cho bà bầu. Phụ nữ với thai dùng phổ biến nước dừa làm tử cung
co bóp mạnh, dễ sảy thai. Bởi thế, nếu mà muốn phá thai thì chị em có thể dùng điều trị phá thai trên. Nhưng mà phương pháp
này cũng chưa được kiểm chứng về tính hiệu quả.

2.5. Cách thức phá thai bằng rau răm
Rau răm là dạng rau thơm với vị cay nồng, có tính ấm có tác dụng sát khuẩn tiêu thực,…rau răm được rất nhiều chị em vận dụng
để phá thai bởi nó mang thể khiến tử cung co bóp mạnh và dễ sảy thai.
Nữ giới có thai muốn phá thai bằng bằng cách này có thể sử dụng nước ép rau răm hoặc nấu rau răm cho vào món ăn. Lưu ý điều
trị phá thai này với thể làm cho thai phụ bị mất máu nên chị em phụ nữ cần phải theo dõi.

2.6. Cách phá thai bằng quả đu đủ xanh
Đu đủ với chứa chất beta - carotene có công dụng chống oxy hoá, chống khô mắt, khô da, tốt cho trực tràng. Mà lại chị em mang
bầu ko nên dùng đu đủ xanh. Bởi vì, dạng trái cây này với thể khiến hỏng phôi thai làm cho tăng khả năng sảy thai. Muốn bỏ thai
theo cách dân gian thì chị em có thể dùng đu đủ xanh và nước ép đu đủ hoặc chế biến thành món ăn.

2.7. Bỏ thai sớm bằng rau sam
Rau sam với nhiều đối tượng rẻ cho thân thể như sắt, canxi, vitamin,…có tác dụng giải độc, chữa trị chứng đi tiểu buốt, tiểu ra
máu,…ngoài ra trong rau sam còn có chứa chất p.oleracea có nguy cơ kích thích mạnh làm tử cung co thắt dẫn đến sảy thai.
Chị em phụ nữ mang thai dưới 3 tháng muốn bỏ thai với khả năng ép rau sam để sử dụng, ăn rau sam hàng ngày. Cơ mà, biện
pháp bỏ thai đột nhiên này cũng chưa đầy thích hợp cho biết rằng có cấp độ an toàn.

2.8. Phá thai bằng rau má
Rau má là món ăn được chuyên khoa khuyên rằng chớ nên lấy cho nữ giới có thai. Vì thành phần phía bên trong rau má làm cho tử
cung tụt bóp mạnh, ko sử dụng bao cao su cho bào thai. Thực hiện bỏ thai với rau má đàn bà có thai có khả năng bị sót thai, kì quái
thai, thiếu máu,…

Một số lưu ý khi thực hiện phá thai tại nhà
Những cách thức phá thai dân gian được sử dụng để bỏ thai đều chưa được qua kiểm chứng, chỉ được truyền tai nhau. Cho nên nên
chị em đàn bà đặc trưng tránh vận dụng bởi rất nguy hiểm.
Bác sĩ phụ sản chia sẻ những kiểu rau được đề cập trên không nên dùng quá nhiều cho bà bầu bởi nó khiến tử cung co bóp, song ko
đủ mạnh để với chức năng phá thai
Một số điều trị dân gian trên với thể dẫn đến biến chứng như hỏng thai, sót thai, thai nhi quái dị, chảy máu và có thể dẫn đến vô cơ ở
nữ giới.

3. Phá thai bằng cách nạo hút thai
Hiện tại, cách phá thai bằng điều trị nạo hút thai đang được phổ quát sản phụ áp dụng. Cách này được chuyên dụng cho trường
hợp thai nhi được 6 – 12 tuần tuổi. Đàn bà mang thai không mắc những bệnh liên quan tới tim mạch, gan, thận,…
Nạo hút thai là phương pháp phá thai an toàn, chuyên gia sẽ dùng những trang bị y tế hiện đại, được khử trùng đưa vào tử cung
thai phụ để nạo hút thai ra ngoài. Gần như quá trình được thực hiện và theo dõi trên hệ thống vật dụng y khoa tiên tiến.
Thời gian tiến hành chóng vánh, số trường hợp thành công cao, hồi phục nhanh, không tai biến. Để hút thai an toàn phụ nữ nên
tới bệnh viện chuyên khoa uy tín.
Phác đồ nạo hút phá thai thường thấy hiện nay:
Việc nạo hút phá thai khá dễ thực hiện nhưng mà nên thực hiện theo đúng thứ tự phù hợp gồm mang các bước sau:
Bước 1: Bác sĩ siêu âm tuổi thai và kiểm tra sức khoẻ thai phụ, nếu như đảm bảo đủ điều kiện sẽ được cho vào phòng để khiến thủ
thuật.
Bước 2: Chuyên gia tiến hành gây tê hoặc gây mê để giảm đau trong quá trình thực hiện
Bước 3: Bác sĩ tiến hành đưa 1 ống nhựa có kích cỡ nhỏ qua âm đạo vào trong tử cung. 1 đầu của ống nhựa mang kích cỡ nhỏ sẽ đưa
vào cửa mình vào bên trong tử cung. Đầu còn lại sẽ được nối mang máy bơm tiên tiến để thực hành hút thai ra ngoài.
Bước 4: Sau lúc kết thúc thủ thuật thai phụ thai phụ sẽ được ngơi nghỉ trong vài giờ dưới sự theo dõi liên tục của bác sĩ và sau đấy
kiểm tra lại sức khoẻ. Nếu sức khoẻ phục hồi phải chăng, không với bất thường gì thì thai phụ sẽ được cho về nhà nghỉ ngơi và sau 14
ngày cần đi tái khám lại.
Nhấp vào đây để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn tư vấn miễn phí, chóng vánh 24/24 và nhận giảm giá gói khám tổng quát chỉ 320k
và giảm 30% giá tiền tiểu phẫu (tại đây)

4. Phá thai bằng khoa học nong – gắp thai
Điều trị phá thai bằng điều trị nong - gắp thai bằng Cách dùng thuốc cộng có que nong để mở rộng cổ tử cung, bác sĩ chuyên
khoa sẽ tiến hành bơm hút chân không là lấy kẹp gắp chuyên dụng để đưa bào thai ra phía ngoài.
Bào thai trong khoảng 13 – 18 tuần tuổi có khả năng sử dụng được cách này. Dù thế, biện pháp này dẫn tới đau và không dùng cho
nữ mắc nhiễm trùng bộ phận siunh dục, dị hình bộ phận sinh dục.
Quy trình nong – gắp thai:
Phương pháp phá thai nong – gắp thai được thực hiện trong phòng vệ thuật đối với thứ tự chuẩn là:
Bước 1: Bác sĩ xét nghiệm tuổi thai, sức khỏe, kích cỡ cộng có tư thế của dạ con.
Bước 2: Bác sĩ sẽ gây tê giảm đớn đau toàn thân và sát khuẩn khu vực kín, bên ngoài cổ tử cung.
Bước 3: Lấy công cụ chuyên dụng đã từng được sát khuẩn để mở cổ tử cung, khử trùng bên trong cổ dạ con cũng như cửa mình. Gây
nên tê cổ dạ con.
Bước 4: Dùng kẹp và que nong để gắp bào thai ra ngoài.
Bước 5: Chấm dứt nữ giới sẽ tại lại vài tiếng để bác sĩ quan sát được xem với biểu thị bất thường ko sau đấy ra về nằm nghỉ.

5. Phá thai an toàn bằng ngoại khoa Helen
Hành động phá thai mặc dù không được ủng hộ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng trong một số trường hợp như thai
bị dị tật bẩm sinh, sức khỏe của thai phụ không được đảm bảo cho quá trình mang thai…Thì việc đình chỉ thai kỳ là điều cần
thiết. Việc lựa chọn một phương pháp phá thai an toàn sẽ giúp chị em giảm bớt được nỗi đau về tinh thần. Cũng như hạn chế
được những biến chứng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và thiên chức làm mẹ sau này.

Sự ra đời của kỹ thuật phá thai Helen được xem là một bước đột phá lớn của nền y học hiện đại. Đây là tên gọi tắt của phương
pháp phẫu thuật phá thai tiêu chuẩn Helen Brown. Tiêu chuẩn đầu tiên của phương pháp là do một bác sĩ nổi tiếng người Anh tên
là Helen Brown đưa ra.
Sau đó, từng được sửa đổi và đã nhận được chứng nhận của tổ chức WHO. Đồng thời, lấy tên của bà để đặt cho phương pháp. Kỹ
thuật phá thai không đau Helen được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Có hơn 2 triệu ca phẫu thuật
phá thai thành công bằng phương pháp này.
Trong suốt quá trình phẫu thuật lấy thai có sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ chuyên khoa. Đồng thời, tuâ thủ các tiêu chuẩn an
toàn về bác sĩ gây mê, bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Khâu chuẩn bị, kiểm tra trước khi phá thai. Phòng thủ thuật, môi trường phẫu
thuật…Nhằm đảm bảo được độ an toàn cho thai phụ khi phá thai.
Ưu điểm vượt trội của kỹ thuật phá thai Helen:
Thứ nhất, đảm bảo an toàn và thích ứng:
Thay bằng sử dụng ống kim loại mà sử dụng ống mềm. Phù hợp với tử cung của từng người. Nên sẽ ít gây tổn thương đến tử cung,

cổ tử cung hay mất máu quá nhiều.
Bảo vệ được chức năng của cơ quan sinh sản, ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ của nữ giới. Rất phù hợp với những chị em vẫn có
nguyện vọng mang thai về sau.
Thứ hai, đảm bảo hiệu quả cao:
Toàn bộ quá trình nạo hút thai được thực hiện trung quan nội soi tử cung. Mọi hình ảnh diễn biến được thu về máy tính thông
minh và phóng đại trên màn hình lớn.
Giúp bác sĩ có thể quan sát trực tiếp quan sát tránh tình trạng bỏ sót thai, nhau thai. Hoặc làm tổn hại đến bộ phận khác. Đảm
bảo lấy được toàn bộ túi thai ra ngoài một cách nhẹ nhàng, triệt để.
Thứ ba, đảm bảo tính thẩm mỹ:
Vật liệu sử dụng trong quá trình phá thai đều rất mềm mại. Chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp từ các nước có nền y học phát
triển.
Nên sẽ không gây trầy xước hay tổn thương đến các cơ quan như tử cung, cổ tử cung, âm đạo. Sau khi làm thủ thuật cũng sẽ
không để lại vết sẹo xấu. Nên chị em hoàn toàn có thể yên tâm.
Thứ tư, thời gian thực hiện nhanh:
Một ca phẫu thuật phá thai bằng phương pháp Helen được diễn ra nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Nhưng vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả như mong đợi. Hạn chế được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
Cuối cùng, tỷ lệ phục hồi cao:
Phương pháp có bước trị liệu đẩy nhanh tốc độ phục hồi của tử cung và các bộ phận liên quan. Hạn chế được tình trạng viêm
nhiễm phụ khoa. Đồng thời cân bằng lại nội tiết tốt cho cơ thể.
Sau khi nghỉ ngơi khoảng 30 – 45 phút bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần nữa. Nếu không có gì bất ổn chị em sẽ được
trở về nhà theo dõi mà không cần nằm viện lâu.

ƯU ĐIỂM KHI PHÁ THAI BẰNG KỸ THUẬT HELEN
Chị em phụ nữ nếu tiến hành phá thai bằng kỹ thuật Helen có thể an tâm vì những ưu điểm dưới đây:
- Sự an toàn: Những con số vàng phía trên đã phần nào nói lên sự an toàn của phương pháp Helen, thông kê lâm sàng cho thấy
phương pháp này đã đảm bảo 300.000 nữ giới thành công trong đình chỉ thai ngén và không có biến chứng nguy hiểm gì.
- Không gây đau đớn: Nhờ tay nghề bác sĩ cũng như là các yếu tố nguyên vật liệu, máy móc kỹ thuật và quy trình thực hiện cẩn
thận tỉ mỉ đầy đủ các bước giúp cho chị em trong quá trình thực hiện không hề đau đớn.
- Hồi phục nhanh: Nhờ có sự an toàn và không đau đớn, vết thương nhỏ, ít mất máu mà sau thủ thuật đình chỉ thai chị em phụ nữ
có thể hồi phục rất nhanh chóng.
Một ưu điểm đặc biệt hơn khi thực hiện phá thai bằng kỹ thuật Helen tại phòng khám đa khoa Thành Đô đó là sau thủ thuật các
bác sĩ sẽ tiến hành trị liệu xanh giúp phục hồi cơ thể. Từ đó những tổn thương sản đạo, tử cung, nội tiết tố đều được phục hồi,
ngăn chặn nguy cơ bị viêm nhiễm phụ khoa.
- Quy trình chính xác: Các bác sĩ thực hiện phá thai bằng kỹ thuật Helen sẽ phải tiến hành tỉ mỉ từng bước cẩn thận từ khâu
chuẩn bị phòng thủ thuật, gây mê, khử khuẩn dụng cụ và khử trùng thai phụ… Tất cả công đoạn này đều tuyệt đối không sai sót
để đảm bảo an toàn và tránh đau đớn.
Có thể thấy rằng việc kỹ thuật Helen đem lại hiệu quả rất lớn. Nếu chị em nào có nhu cầu tìm tới phương pháp phá thai bằng kỹ
thuật Helen thì nên đến phòng khám đa khoa Thành Đô – Bắc Ninh sẽ được tư vấn một cách cụ thể kỹ lưỡng.

Ưu điểm của phá thai an toàn so với phương pháp cũ?
Giảm thiểu đau đớn
Điểm đặc biệt mà thai phụ dễ dàng nhận thấy nhất ở phương pháp phá thai an toàn tại PKĐK Thành Đô đó là nó không gây đau
đớn, quá trình thực hiện được tiến hành trong trạng thái gây mê. Nếu so với các phương pháp cũ thì nó hiện đại hơn, bởi phương
pháp cũ khi phẫu thuật sẽ gây kích ứng cổ tử cung, mang tới cảm giác sợ hãi cho bệnh nhân.
Từ đó mà bệnh nhân thường có tâm lý hoảng loạn, buồn nôn, chóng mặt, huyết áp giảm dần… những biểu hiện này dễ gây nên
các hiện tượng lộ khí hoặc thủng tử cung…
Thiết bị tiên tiến

Có thể bạn chưa biết, điểm then chốt nhất quyết định ca phẫu thuật có thành công hay không phụ thuộc một phần lớn vào các
trang thiết bị trong khi thực hiện. Với phương pháp phá thai an toàn, người bệnh sẽ yên tâm hơn bởi nó được chuyển giao công
nghệ hiện đại từ Châu Âu, hạn chế tối đa những lỗi không đáng có trong quá trình thực hiện.
Ngoài ra, phương pháp này còn có ưu điểm không xâm lấn tới những bộ phận xung quanh, không phát sinh những vấn đề ngoài ý
muốn.
Thực hiện phẫu thuật trong môi trường vô trùng
Trong một thống kê của Bộ Y tế đã cho chúng ta biết, vào năm 2009, 42% số bệnh nhân mắc phải chứng vô sinh là do tiến hành
phẫu thuật nhiều lần dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn.

Bởi môi trường phẫu thuật không đảm bảo, thao tác khử trùng không nghiêm ngặt, chưa đúng theo quy chuẩn của Bộ Y tế nên nó
là cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và truyền nhiễm ngày mộ nhiều hơn . Từ đó mà dẫn tới các bệnh lý về sinh sản như tắc ống dẫn
trứng hoặc vô sinh.

ĐỊA CHỈ NÀO PHÁ THAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁ THAI HELEN?
Chị em có thể thấy rằng phương pháp phá thai Helen là một phương pháp phá thai an toàn bậc nhất. Bởi vậy chị em nào có ý định
phá thai vì những lý do cá nhân thì có thể lựa chọn một địa chỉ y tế uy tín có sử dụng phương pháp này để đảm bảo an toàn cho
bản thân mình.
Nếu như chị em không biết địa chỉ nào phá thai an toàn thì có thể đến với phòng khám đa khoa Thành Đô ở Bắc Ninh. Phòng khám
hiện đang sử dụng phương pháp phá thai helen và nhận được nhiều phản hồi tốt từ thai phụ.
Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng kỹ năng chuyên môn giỏi, thực hiện quy trình phá thai đầy đủ các bước sẽ giúp thai phụ an
tâm hơn trong suốt quá trình phá thai.
Chi phí phá thai cũng vô cùng hợp lý, phòng khám có các gói ưu đãi riêng biệt, chị em có thể lựa chọn cho mình một gói phù hợp với
khả năng kinh tế của mình. Hơn nữa trước khi thực hiện, bác sĩ cũng tư vấn những phương pháp và chi phí của từng phương pháp
cho chị em tham khảo, vì thế chị em có thể yên tâm về chi phí ở đây.
Phòng khám triển khai dịch vụ y tế vô cùng chuyên nghiệp sẽ là điều thu hút thai phụ đến với phòng khám. Đó là hệ thống tư vấn và
đặt lịch khám online 24/24 miễn phí giúp chị em hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian. Dẫn chứng là:
Bác sĩ luôn tư vấn kịp thời và đặt hẹn nhanh chóng cho bệnh nhân 24/24.
Thông tin bệnh nhân được bảo mật tối đa nhằm tránh gây phiền phức làm đảo lộn đời sống thường ngày của bệnh nhân bằng việc
áp dụng mô hình thăm khám một đối một. Chính vì vậy, chị em có nhu cầu phá thai có thể hoàn toàn yên tâm về dịch vụ và phương
pháp phá thai của phòng khám đa khoa Thành Đô.

Lời khuyên của các chuyên gia
Việc thực hiện phá thai chỉ nên tiến hành tại những cơ sở y tế chuyên khoa, chị em không nên liều lĩnh thử áp dụng những cách
phá thai dân gian phản khoa học, sẽ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe và khả năng sinh sản về sau.
Tại các địa chỉ phá thai an toàn, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám tại - phòng khám Thành Đô, kiểm tra và trả lời cho chị em điều trị
phá thai an toàn. Phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cũng như số tuần tuổi của thai nhi mà chị em có thể phá thai bằng thuốc,
nạo thai hay hút thai.
Trên đây là một số các cách phá thai phổ thông hiện nay theo những điều trị dân gian tại nhà cho tới các kỹ thuật phá thai y khoa
hiện đại nhất hiện tại. Hy vọng với thể giúp chị em có thêm hiểu biết về cách phá thai nhanh nhất, cách thức phá thai an toàn.

Nếu còn những câu hỏi nào thắc mắc cần được tư vấn chị em có thể nhấp vào khung chat bên dưới để được bác sĩ sản phụ khoa
tư vấn miễn phí nhanh chóng.
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