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Top 10 địa chỉ phá thai uy tín, an toàn đã xác thực
tại Bắc Ninh
August 20, 2021

Địa ch ỉ ph á th ai an toàn ở đâu Bắc Ninh hay ph òng kh ám ph á th ai ở đâu Bắc Ninh tốt nhất hiện nay luôn
là thông tin thu hút sự quan tâm của chị em hiện nay. Được đánh giá là một thủ thuật tương đối đơn giản, thực
hành nhanh chóng thế nhưng các chuyên gia cho biết vì tác động trực tiếp tới tử cung nên nếu như giai đoạn
thực hiện không đảm bảo, nguy cơ bị nhiễm trùng, băng huyết, vô sinh sau khi phá thai là rất lớn. Chính vì vậy,
việc lựa chọn cơ sở y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến kết quả phá thai an toàn. Hãy cùng các chuyên gia
sức khỏe 24h tìm hiểu qua bài viết sau về địa chỉ phá thai an toàn ở đâu Bắc Ninh uy tín hiện nay.

PHÁ THAI AN TOÀN LÀ GÌ?
Phá thai an toàn là biện pháp chấm dứt thai kỳ được thực hiện ở những cơ sở y tế đạt chuẩn có giấy phép hoạt
động, được trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị hiện đại, môi trường đảm bảo vô trùng và do các bác sĩ có
chuyên môn, tay nghề vững thực hiện.

Lựa chọn được cách phá thai an toàn nhất có thể hạn chế tối đa các biến chứng cũng như rủi ro có thể xảy ra
với thai phụ.

NHỮNG CÁCH PHÁ THAI AN TOÀN HIỆN NAY
1. Phá thai bằng thuốc
Phá thai bằng thuốc an toàn là biện pháp phá thai nội khoa sử dụng các loại thuốc có độc tố nhằm mục đích
ngăn chặn sự phát triển của thai nhi và kích thích tử cung co bóp để đẩy thai ra ngoài như hiện tượng sảy thai
tự nhiên dưới sự chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa.
Phương pháp này chỉ được chỉ định áp dụng cho những trường hợp thai nhi dưới 7 tuần tuổi. Chống chỉ định với
những phụ nữ dị ứng với thuốc, mắc bệnh tắc tĩnh mạch và rối loạn đông máu và thai nhi phải nằm trong buồng
tử cung.
Phá thai bằng thuốc được các chuyên gia đánh giá là phương pháp phá thai an toàn cao nhưng nó chỉ an toàn
khi được thực hiện dưới sự chỉ dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Do đó, chị em tuyệt đối không tự ý mua
thuốc về nhà điều trị vì có thể xảy ra những nguy hiểm khôn lường.

2. Hút thai
Thủ thuật hút thai là biện pháp phá thai an toàn bằng cách sử dụng các dụng cụ chuyên dụng như ống hút siêu
dẫn hoặc bơm hút chân không đưa vào bên trong buồng tử cung và dùng bơm để hút thai ra ngoài.
Thủ thuật này được chỉ định áp dụng cho những trường hợp thai nhi từ 6-12 tuần tuổi (tính từ ngày đầu tiên của
chu kì kéo dài).

3. Nạo thai
Nạo thai an toàn là biện pháp sử dụng các dụng cụ y tế chuyên khoa để nạo vách tử cung và đưa thai nhi ra
ngoài.
Phương pháp chỉ được áp dụng cho các trường hợp thai dưới 12 tuần tuổi. Các phá thai bằng nạo thai là biện
pháp có nguy cơ và rủi ro cao hơn so với phá thai bằng thuốc và hút thai vì nó sử dụng dụng cụ để nạo buồn tử
cung, nếu chị em thực hiện ở những cơ sở kém chất lượng thì rất dễ gây ra những biến chứng như thủng, rách
buồng tử cung.
Do đó, khi mang thai ngoài ý muốn và buộc phải đình chỉ thai kì thì chị em nên sớm đến các cơ sở chuyên khoa
uy tín, chất lượng để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn lựa chọn biện pháp phá thai an toàn nhất.

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ PHÁ THAI AN TOÀN
Chị em cần biết không phải bất cứ địa chỉ phá thai ở đâu cũng có bác sĩ và trang vật dụng máy móc cũng được
đảm bảo. Chính do vậy mới xảy ra nhiều điều đáng tiếc nuối ở các địa chỉ giả mạo
Việc bỏ thai không được chúng tôi khuyến khích, ngoài ra khi đã quyết định phá thai thì bạn nên đến những cơ
sở phá thai an toàn hoặc những phòng khám phá thai uy tín vì chỉ các liên hệ này mới đảm bảo cho bạn sự an
toàn về cả tính mệnh và sức khỏe sinh sản. Sở dĩ các địa chỉ này được đánh gióa cao bởi đảm bảo được các chỉ
tiêu về chất lượng dưới đây:

Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, phòng mổ hiện đại, sát trùng, buồng bệnh nhân rộng rãi, thoáng mát, đầy
đủ tiện nghi … cũng là nhân tố rất quan yếu vì chúng sẽ tạo điều kiện cho bệnh nhân với được tâm lý thoải mái.
Chính bởi thế nếu như phá thai thì chị em cần phải chọn cho mình một địa chỉ phá thai mà đáp ứng được mục
tiêu cả về trình độ thầy thuốc chuyên khoa và đặc thù là hạ tầng.

Trang thiết bị máy móc
Hầu hết trang thiết bị máy móc tại những liên hệ phá thai này đều là máy móc đương đại trong khoảng ấy sẽ
giúp rà soát chính xác tuổi thai nhi và tình trạng sức khỏe thai phụ trong thời gian đó giúp các bác sĩ đưa ra
phương pháp phá thai thích hợp và an toàn nhất.

Trình độ bác sĩ
Bác sĩ là nguyên nhân mấu chốt quyết định sự thành công của 1 ca nạo phá thai an toàn. Trình độ bác sĩ tại bệnh
viện lớn, các địa chỉ phá thai uy tín tại Bắc Ninh đều là những người đã được đào tạo chuyên sâu và có giỏi trong
nghề do vậy sẽ giúp chị em hạn chế được những biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, thủng tử cung, dính tử
cung, rách cổ tử cung…

Phương tiện y tế
Chỉ các địa chỉ phá thai an toàn ở Bắc Ninh mới đảm bảo về sự vô khuẩn các phương tiện y tế từ đấy chị em hạn
chế được những bệnh nhiễm trùng, viêm nhiễm phụ khoa.

Bảng giá phá thai
Có một thực tế là một số chị em luôn phân vân lựa chọn việc phá thai an toàn ở đâu vì vấn đề tầm giá. Nhiều chị
em mong muốn phá thai với giá tiền thấp nên đến phải phòng khám chui nhái, có người lại vào nơi có mức giá
phá thai quá cao so với thực tiễn vì nghĩ rằng “chất lượng đi kèm với giá tiền” mà ko phải biết mình đang bị ăn
cắp.
Bảng giá phá thai nằm trong barem khung giá của bộ y tế và 1 phòng khám uy tín chất lượng là nơi luôn công
khai rõ ràng các chi phí điều trị như khám, siêu âm, xét nghiệm … để bệnh nhân được nắm rõ.

ĐỊA CHỈ PHÁ THAI Ở BẮC NINH AN TOÀN UY TÍN
Việc tìm kiếm một địa chỉ phá thai ở Bắc Ninh an toàn uy tín là không hề dễ dàng bởi hiện nay ngày càng xuất
hiện nhiều thêm những phòng khám mới được mở ra nhưng chất lượng thì không thể xác định được là có xứng
với chi phí phải trả hay không.
Trong số nhiều nơi phá thai ở Bắc Ninh an toàn thì có phòng khám đa khoa Thành Đô – Bắc Ninh là cơ sở y tế
uy tín có dịch vụ phá thai an toàn đảm bảo. Uy tín của phòng khám Thành Đô được thành lập cũng bởi các yếu
tố sau:

Cơ sở vật chất
Đây là yếu tố đầu tiên quyết định một cơ sở y tế có đủ khả năng phục vụ chữa bệnh hay không. Cơ sở vật chất
của phòng khám đa khoa Thành Đô được xây dựng đảm bảo đầy đủ các phòng chức năng từ phòng thủ thuật,
phòng khám… đồng thời thực hiện trang bị tất cả các loại máy móc, dụng cụ y tế để giúp việc khám chữa tiến
hành suôn sẻ.

Đội ngũ y bác sĩ
Phòng khám đa khoa Thành Đô đảm bảo tất cả các bác sĩ thực hiện khám chữa đều có tay nghề thao tác vững
vàng chính xác, chuyên môn cao, kinh nghiệm dồi dào. Tất cả các bác sĩ đều có 20 năm hành nghề, đảm bảo
chẩn đoán và xử lý kịp thời khi có các tình huống bất thường sức khỏe bệnh nhân một cách an toàn và nhanh
chóng nhất

Phương pháp thực hiện
Chị em nếu có nhu cầu đình chỉ thai nghén thì khi tìm đến phòng khám đa khoa Thành Đô có thể hoàn toàn yên
tâm bởi tại đây có phương pháp phá thai không đau Helen với rất nhiều ưu điểm.
Đầu tiên là về sự an toàn, phương pháp Helen có thể đảm bảo chị em được thực hiện thủ thuật trong một môi
trường vô trùng gần như tuyệt đối, tất cả các dụng cụ máy móc đều được tiến hành khử trùng sạch sẽ nên nguy
cơ viêm nhiễm là cực kỳ thấp, gần như không thể có biến chứng gây ảnh hưởng khả năng sinh sản của chị em.
Trong quá trình thực hiện thủ thuật chị em hoàn toàn không cần lo lắng vì sẽ không thấy đau đớn khó chịu. Sau
khi tiến hành đình chỉ thai chị em được thực hiện phục hồi sản đạo, cân bằng lại nội tiết tố để mau chóng lấy lại
sức khỏe một cách tốt nhất.
Với những ưu điểm trên, phòng khám đa khoa Thành Đô hoàn toàn xứng đáng trở thành một địa chỉ phá thai an
toàn ở Bắc Ninh dành cho chị em phụ nữ. Phòng khám không khuyến khích việc phá thai nhưng để an toàn chị
em đừng nên đến các cơ sở kém chất lượng.
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