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10 Địa chỉ chữa viêm âm đạo ở Bắc Ninh tốt nhất
hiện nay
August 20, 2021

Chữa viêm âm đạo ở đâu tốt tại Bắc Ninh hiện nay. Bệnh viêm âm đạo là một bệnh viêm nhiễm ở khu vực âm đạo. Căn bệnh
phụ khoa hay gặp này gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, tâm lý và sức khỏe người bệnh đồng thời tiềm ẩn rất nhiều biến
chứng nguy hiểm nếu như không được điều trị sớm. Chính vì thế khi bị bệnh chị em nên khẩn trương đến các phòng khám phụ
khoa ở bắc ninh để thăm khám và điều trị sớm để bảo vệ sức khỏe của mình.

VIÊM ÂM ĐẠO CÓ NHỮNG NGUY HIỂM GÌ?
Viêm âm đạo là tình trạng âm đạo bị viêm nhiễm bởi các tác nhân như vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, tạp trùng… xâm nhập, gây
kích ứng và dẫn đến viêm nhiễm. Bạn có thể nhận biết được bệnh thông qua những triệu chứng điển hình như: Vùng kín ngứa
ngáy, đau rát khi quan hệ, khi đi tiểu. Khí hư tiết ra nhiều bất thường, có màu sắc lạ, có mùi hôi tanh khó chịu. Khi nhận thấy
những triệu chứng này bạn nên nhanh chóng thăm khám, nếu không tình trạng này có thể gây nên những tác hại như:

Làm suy giảm chất lượng cuộc sống
Triệu chứng điển hình của viêm âm đạo chính là tình trạng ngứa ngáy, khó chịu ở vùng kín. Người bệnh không thể tập trung được
vào công việc và khiến cho sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng. Điều này sẽ làm suy giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục:
Đây là biến chứng thường gặp mà viêm âm đạo gây ra. Những tổn thương ở âm đạo và các cơ quan xung quanh sẽ khiến cho người
bệnh thường xuyên có cảm giác đau rát khó chịu. Tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu có sự cọ sát giữa cơ quan sinh
dục.
Những cơn đau xảy ra khi giao hợp sẽ khiến bạn không còn cảm nhận được khoái cảm tình dục. Một số trường hợp còn cảm thấy
sợ hãi khi gần gũi bạn tình. Đời sống tình dục không viên mãn chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, gây
nên sự rạn nứt tình cảm đôi bên.

Ảnh hưởng đến sức khỏe:
Tình trạng viêm âm đạo nếu không được điều trị dứt điểm sẽ tái phát nhiều lần. Điều này không chỉ khiến cho người bệnh mệt
mỏi. Tình trạng viêm nhiễm nặng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác bên trong còn khiến sức khỏe người bệnh bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. Sức khỏe giảm sút, đau đớn kéo dài là những biến chứng nguy hiểm mà bệnh có thể gây ra.

Tăng nguy cơ vô sinh hiếm muộn
Những viêm nhiễm ở âm đạo có thể lây lan ngược vào bên trong và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan bên trong. Nghiêm trọng hơn
chính là gây viêm nhiễm ở các cơ quan của hệ thống sinh sản như: viêm tử cung, viêm cổ tử cung, viêm, tắc ống dẫn trứng…. Khi
những cơ quan này bị viêm nhiễm sẽ làm giảm khả năng thụ thai bởi vì những tổn thương ở các cơ quan này sẽ ngăn cản quá
trình tinh trùng di chuyển đến gặp trứng, ngăn cản trứng đã được thụ tinh di chuyển về tử cung để làm tổ… Từ đó làm tăng nguy

cơ vô sinh hiếm muộn, thậm chí có thể mất đi khả năng sinh sản, nhiều trường hợp mất đi thiên chức làm mẹ vĩnh viễn khi bệnh
tái phát nhiều lần, viêm nhiễm nặng.

Tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chết lưu
Trường hợp bị viêm âm đạo khi đang mang thai thì bệnh còn có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm cho thai nhi. Một số
loại vi khuẩn, nấm gây bệnh có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Thậm chí bệnh có thể lây sang trẻ khi bạn sinh thường và
gây dị tật cho trẻ. Trường hợp nghiêm trọng nhất, bệnh biến chứng có thể gây tử vong cho trẻ.

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ CHỮA VIÊM ÂM ĐẠO
Hiện nay do môi trường ô nhiễm ngày càng nặng, thói quen sinh hoạt không hợp lý và nhiều yếu tố khác tác động khiến cho bệnh
viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Cùng với đó là sự phát triển của rất nhiều các cơ sở y tế, phòng
khám mọc lên phục vụ những nhu cầu khám chữa bệnh phụ khoa cho chị em
Giữa rất nhiều những cơ sở y tế và phòng khám ấy chị em thật sự bối rối không biết nên điều trị bệnh ở đâu. Vậy phải căn cứ vào
những tiêu chí nào để khẳng định một cơ sở y tế chữa bệnh viêm nhiễm phụ khoa tốt
-Được cấp giấy phép hoạt động của Sở
-Đội ngũ y bác sĩ phải được đào tạo bài bản, có chuyên môn và trình độ, có chứng chỉ hành nghề
-Trang thiết bị y tế được trang bị đầy đủ đảm bảo phục vụ nhu cầu chẩn đoán và điều trị bệnh
-Môi trường thăm khám chữa bệnh, phòng phẫu thuật, phòng nghỉ ngơi cho bệnh nhân phải sạch sẽ, thoáng đãng được vô trùng
theo đúng quy định của Bộ y tế đưa ra
Đáp ứng những yêu cầu trên phòng khám Đa khoa Thành Đô địa chỉ 248-Trần Hưng Đạo-TP.Bắc Ninh là một phòng khám đạt tiêu
chuẩn khám chữa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa cho chị em phụ nữ. Là một địa chỉ y tế uy tín mà chị em có thể yên tâm lựa chọn
để điều trị bệnh

CHỮA VIÊM ÂM ĐẠO Ở ĐÂU TỐT TẠI BẮC NINH HIỆN NAY
Phòng khám đa khoa Thành Đô là cơ sở y tế chuyên về lĩnh vực phụ khoa tại Bắc Ninh. Ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động, phòng
khám đã đặt mục tiêu xây dựng và phát triển trở thành địa chỉ y tế tin cậy tại khu vực tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh thành lân cận
khác. Với mục tiêu đó, phòng khám Thành Đô tiến hành đầu tư về nhiều mặt để giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh viêm
âm đạo nói riêng và các bệnh phụ khoa nói chung như:

Cơ sở vật chất
Với mong muốn tạo nên một môi trường y khoa tiên tiến, hiện đại nên ngay từ đầu phòng khám đa khoa Thành Đô đã xây dựng
đầy đủ cơ sở vật chất bao gồm các phòng chức năng như phòng siêu âm, phòng phẫu thuật…
Tất cả các phòng này đều được trang bị đầy đủ các máy móc, dụng cụ y tế để đảm bảo việc khám chữa bệnh viêm âm đạo, viêm
phụ khoa được thuận tiện nhất đối với người bệnh. Phòng phẫu thuật luôn trong tình trạng vô trùng tuyệt đối để sẵn sàng cho
mọi trường hợp bệnh.

Đội ngũ y bác sĩ
Phòng khám bệnh viêm âm đạo ở bắc ninh của Thành Đô tập hợp đông đảo đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản,
có nhiều năm kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm nhiễm âm đạo cho chị em
Không những thế các bác sĩ tại phòng khám còn được đào tạo học tập kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh tại những bệnh

viện lớn trong và ngoài nước. Phòng khám còn thường xuyên mời những chuyên gia đầu ngành từ nước ngoài về để phổ biến và
trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ y bác sĩ, y tá, điều dưỡng
Mọi thắc mắc khó nói nhất của chị em đều được các bác sĩ giải đáp và tư vấn nhiệt tình giúp chị em giải tỏa được tâm lý để yên
tâm điều trị bệnh
Đội ngũ nhân viên y tế, điều dưỡng và nhân viên phục vụ đông đảo, nhiệt tình luôn tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho quy trình
thăm khám và điều trị bệnh của bệnh nhân diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất

Phương pháp chữa bệnh
Phòng khám đa khoa Thành Đô là địa chỉ khám chữa viêm âm đạo ở Bắc Ninh tốt nhất bởi vì tại đây phòng khám áp dụng công
nghệ Silk Lander làm sạch âm đạo. Phương pháp này được các chuyên gia đánh giá rất cao bởi khả năng chữa viêm âm đạo đạt
hiệu quả cao, triệt để, không đau không chấn thương giúp bệnh nhân thoải mái và mau chóng bình phục trở lại sinh hoạt bình
thường.
Bệnh viêm âm đạo bản thân nó không quá nguy hiểm nếu được điều trị kịp thời nhưng lại có tính lây lan rất lớn đến các cơ quan
khác và có khả năng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị em phụ nữ nên việc khám chữa viêm âm đạo sớm và nhanh là rất
cần thiết.
Công nghệ Silk Lander ra đời chính là để giải quyết những rắc rối này nhờ khả năng thẩm thấu của phương pháp này rất sâu và
nhanh chóng giúp tiêu diệt hết vi khuẩn gây bệnh ở mọi ngóc ngách trong âm đạo nên sớm tìm ra và triệt tiêu bệnh hoàn toàn. Tỉ
lệ hiệu quả lên tới 100% và khả năng chữa khỏi hoàn toàn các bệnh viêm phụ khoa là 95,6%
Tuy nhiên, không phải địa chỉ chữa viêm âm đạo ở Bắc Ninh nào cũng áp dụng công nghệ silk lander để chữa viêm âm đạo hay các
bệnh phụ khoa khác bởi đây là công nghệ mới hiện đại cần phải trang bị các thiết bị máy móc y tế có giá trị cao để thực hiện nên
việc đầu tư hết sức tốn kém.
Nhưng vẫn với tiêu chí phát triển của mình nên phòng khám Thành Đô không ngần ngại đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc
chữa bệnh viêm âm đạo, viêm phụ khoa. Bởi, âm đạo là khu vực rất nhạy cảm cho nên việc chữa viêm âm đạo bằng công nghệ silk
lander đem lại tác dụng rất lớn do nó không gây đau, không gây chấn thương cho chị em phụ nữ. Kể cả những chị em chưa kết
hôn thì cũng hoàn toàn yên tâm thực hiện phương pháp này vì nó không hề để lại sẹo.
Quá trình chữa trị không sử dụng hóa chất độc hại mà dựa vào hoạt tính oxy hóa vừa cải thiện tình trạng thiếu oxy âm đạo, vừa
ức chế vi khuẩn lại kích thích phục hồi khả năng miễn dịch.

Dịch vụ y tế tốt
Phòng khám đa khoa Thành Đô không chỉ có công nghệ mà còn có dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp chu đáo. Đội ngũ
tư vấn online và hotline luôn hoạt động 24/7 sẵn sàng lắng nghe để thấu hiệu mọi thắc mắc của bệnh nhân.
Những điều kiện trên chính là ưu thế để phòng khám đa khoa Thành Đô trở thành địa chỉ khám chữa viêm âm đạo ở Bắc Ninh uy
tín chất lượng hàng đầu. Chị em phụ nữ bị viêm âm đạo đến với Thành Đô sẽ được chữa trị triệt để, an toàn và không đau đớn. Rất
nhiều người sau khi điều chị ở đây đã tin tưởng giới thiệu cho người khác.
Hơn thế nữa, các bác sĩ tại phòng khám Thành Đô luôn luôn tận tình với khách hàng, bệnh nhân chữa viêm âm đạo tại Thành Đô
có thể hoàn toàn yên tâm vì quá trình khám chữa viêm âm đạo diễn ra “một bệnh nhân, một bác sĩ, một phòng”.
Đừng chần chừ vì viêm âm đạo có thể lây lan gây nhiều bệnh nguy hiểm ảnh hưởng tới khả nắng sinh sản và sự tự tin của phái
đẹp.
Trên đây là những ưu thế khiến phòng khám đa khoa Thành Đô trở thành địa chỉ khám chữa viêm âm đạo tốt tại Bắc Ninh.
Bệnh viêm âm đạo cần trị khỏi sớm sẽ giúp phòng tránh những tác hại gây vô sinh. Hãy hoàn toàn yên tâm vì đến với Thành Đô
việc điều trị viêm âm đạo sẽ rất nhẹ nhàng, an toàn, không đau đớn và không để lại sẹo.
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