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8 Địa chỉ phòng khám phụ khoa uy tín và tốt nhất
tại Bắc Ninh
August 20, 2021

Phòng khám phụ khoa ở đâu Bắc Ninh tốt nhất hiện nay ? địa chỉ phòng khám phụ khoa uy tín ở đâu tại Bắc Ninh?
là nỗi băn khoăn của rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Tuy nhiên, nhiều chị em lại không biết nên đi khám phụ
khoa ở đâu tốt và an toàn, đặc biệt là với những chị em lần đầu mới đi khám phụ khoa.
Để chị em có thêm thông tin trong việc lựa chọn địa chỉ khám phụ khoa uy tín, các chuyên gia của
tuvansuckhoe24h xin có những chia sẻ cụ thể về vấn đề “Khám phụ khoa ở đâu tốt nhất Bắc Ninh hiện nay”

KHÁM PHỤ KHOA LÀ GÌ?
Trước tiên các bạn nữ cần biết khám phụ khoa nữ là gì. Chuyên gia cho biết, khám phụ khoa nữ là một quy trình
khám tổng thể tất cả các bộ phận thuộc hệ thống sinh dục của nữ giới, từ âm đạo, buồng trứng, vòi trứng, cổ tử
cung đến tử cung… nhằm mục đích sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ gây hại đối với sức khỏe
sinh sản.
Bệnh phụ khoa nữ giới bao gồm: viêm âm đạo, viêm buồng trứng, viêm vòi trùng, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm cổ
tử cung, viêm tử cung, u nang buồng trứng, u xơ cổ tử cung, u xơ tử cung… Các bệnh này rất cần được phát hiện
và chữa trị sớm, nếu để lâu có thể là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ, thậm chí là nguy hại tới tính mạng khi xảy ra
những biến chứng nguy hiểm.
Chuyên gia cho biết khám phụ khoa bao gồm 3 hạng mục chính là: khám bên ngoài (quan sát bộ phận sinh dục từ
bên ngoài xem có bất cứ dấu hiệu gì bất thường hay không…), khám vùng âm đạo và tử cung (có thể dùng tay hoặc
mỏ vịt), làm các xét nghiệm (nước tiểu, dịch âm đạo, máu, tế bào tử cung…). Các bạn nữ có thể hiểu rõ khám bệnh
phụ khoa nữ giới như thế nào thông qua quy trình khám phụ khoa với các bước tuần tự như sau:
Bước 1: Kiểm tra tổng quan
Bao gồm: cung cấp thông tin cá nhân cho bác sĩ phụ khoa (từ tên, tuổi, địa chỉ, lý do tới khám, các vấn đề có liên
quan tới kinh nguyệt, khí hư, tình trạng quan hệ tình dục, tiền sử mắc bệnh, có dùng thuốc tránh thai hay bất cứ
loại thuốc nào hay không…), đo chỉ số chiều cao, cân nặng, huyết áp, lấy mẫu máu, nước tiểu, dịch âm đạo…
Bước 2: Khám vùng ngực
Một trong những bộ phận sinh sản quan trọng của nữ giới có thể gặp phải những vấn đề nguy hại nghiêm trọng
cần kiểm tra đầu tiên là ngực. Bác sĩ phụ khoa sẽ dùng tay tiến hành các chuyển động tròn lần lượt đối với từng
bên ngực nhằm mục đích kiểm tra xem có sự xuất hiện của bất cứ khối u nào hay không (vì phụ nữ trên 35 tuổi có
nguy cơ cao bị ung thư vú).
Bước 3: Khám vùng bụng
Tiếp đến, bác sĩ phụ khoa sẽ kiểm tra tổng quát vùng bụng xem có bất cứ vấn đề gì bất thường hay không: vùng
bụng có sẹo phẫu thuật hay không, có khối u hay không (nếu có cần xác định chính xác vị trí, kích thước, mức độ
đau, độ di động…)
Bước 4: Khám các bộ phận sinh dục bên ngoài
Dùng tay (đã đeo găng tay vô trùng) thăm khám tại các vị trí âm đạo, âm hộ, tầng sinh môn, kiểm tra xem bộ phận
sinh dục ngoài có bất cứ sẹo hay viêm nhiễm, tổn thương gì hay không.
Bước 5: Khám vùng âm đạo và tử cung
Đây được coi khâu quan trọng nhất của toàn bộ quy trình khám bệnh phụ khoa ở nữ. Bác sĩ sẽ tiến hành khám lớp
niêm mạc bên ngoài vùng kín, sau đó sẽ sử dụng dụng cụ chuyên dụng (mỏ vịt) đặt vào âm đạo và từ từ mở ra quan
sát bên trong âm đạo, cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng… nhờ màn hình siêu âm hiện đại, tiên tiến.
Bước 6: Tiến hành các xét nghiệm phụ khoa
Sau khi kiểm tra, thăm khám cẩn thận, bác sĩ phụ khoa sẽ tiến hành một số xét nghiệm phụ khoa như xét nghiệm
máu, dịch âm đạo…
Bước 7: Hoàn tất khám phụ khoa
Cuối cùng sau tất cả kiểm tra, xét nghiệm, bác sĩ sẽ tổng hợp lại và thông báo kết quả, giải thích cho bệnh nhân về
tình trạng sức khỏe của bản thân, trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu bệnh nhân áp dụng phương pháp chữa trị
bệnh phụ khoa thích hợp.

TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA UY TÍN VÀ ĐẢM
BẢO CHẤT LƯỢNG
Ai cũng muốn lựa chọn cho mình một địa chỉ khám phụ khoa uy tín để được đảm bảo an toàn và chất lượng khám
phụ khoa. Tuy nhiên đây không phải là điều đơn giản trong xã hội phức tạp như hiện nay. Chính vì vậy nếu muốn đi
khám phụ khoa chị em hãy dựa vào các tiêu chí dưới đây để đánh giá chất lượng của một địa chỉ khám phụ khoa ở
Bắc Ninh:

Trình độ đội ngũ y bác sĩ
Một địa chỉ khám phụ khoa ở Bắc Ninh uy tín là nơi mà bác sĩ đã được đaò tạo chuyên sâu chuyên ngành và có
kinh nghiệm khám chữa bệnh phụ khoa. Do đó nếu muốn đi khám phụ khoa chị em hãy tham khảo kĩ thông tin về
các bác sĩ tại địa chỉ khám phụ khoa đó bởi bác sĩ chính là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của một ca
khám chữa bệnh phụ khoa.

Cơ sở vật chất
Trang thiết bị máy móc, phòng ban, không gian phòng khám… cũng là các yếu tố tạo nên chất lượng cũng như sự
uy tín của một địa chỉ khám phụ khoa ở Bắc Ninh. Chính vì vậy ngoài yếu tố bác sĩ thì chị em cũng cần phải hét sức
lưu ý đến yếu tố cơ sở vật chất này.
Ngoài các yếu tố then chốt trên thì sự uy tín của một phòng khám phụ khoa ở Bắc Ninh còn được thể hiện ở thái
độ đón tiếp người bệnh (có thân thiện và chuyên nghiệp không…), sự công khai chi phí khám chữa bệnh, giấy phép
hoạt động (đối với các phòng khám tư nhân)…

ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM, BỆNH VIỆN KHÁM PHỤ KHOA Ở BẮC NINH
Nên khám phụ khoa ở đâu tốt tại Bắc Ninh . Đây là câu hỏi được nhiều chị em đưa ra . Thông thường , các bệnh
viện công lập chỉ làm việc trong giờ hành chính . Sáng từ 8h – 12h , chiều từ 13h – 17h . Đây là khung giờ mà chiều
chị em phải đi làm
Bên cạnh đó , số lượng người đi khám tại các bệnh viện công lập khá đông . Khiến chị em khi đi khám phụ khoa mất
rất nhiều thời gian do phải xếp hàng . Đáp ứng nhu cầu đó , các bác sĩ chuyên khoa của 1 số bệnh viện lớn đã đứng
ra mở phòng khám làm việc ngoài giờ
Tạo điều kiện cho những chị em không có điều kiện đi khám phụ khoa trong giờ hành chính có thể đi khám ngoài
giờ . Dưới đây là 5 bệnh viện và phòng khám phụ khoa ngoài giờ tại Bắc Ninh tốt nhất . Nhận được nhiều đánh giá
tích cực từ phía người bệnh . Hi vọng nó có thể giúp được bạn

Phòng khám phụ khoa Thành Đô Bắc Ninh
Sở dĩ chúng tôi giới thiệu tới chị em phòng khám phụ khoa Thành Đô làm bởi đây là cơ sở y tế có nhiều năm kinh
nghiệm khám chữa bệnh phụ khoa, đã từng điều trị thành công cho hàng nghìn người mắc bệnh phụ khoa mỗi
năm. Để hiểu hơn về phòng khám bạn có thể tham khảo các thông tin bên dưới:

Đội ngũ bác sĩ tại phòng khám có tay nghề cao
Có thể nói một trong những yếu tố làm nên tên tuổi của phòng khám chính là đội ngũ y bác sĩ làm việc tại đây. Cụ
thể, bên cạnh việc luôn chiêu mộ người tài về làm việc tại phòng khám. Hàng năm cơ sở còn mở ra nhiều cuộc hội
thảo hay những buổi tập huấn ngắn hạn để giúp các y bác sĩ có cơ hội trao đổi và nâng cao kinh nghiệm của mình.
Cũng xin được nói thêm, hầu hết các bác sĩ làm việc tại phòng khám đều là những người đã từng có quá trình học
tập tại nhiều nước có nền y học lớn trên thế giới. Vì thế chữa bệnh tại đây cũng đồng nghĩa với việc bạn đang được
tiếp cận với các kỹ thuật điều trị tân tiến trên thế giới.
Ngoài ra, không chỉ có kinh nghiệm điều trị bệnh phụ khoa, các bác sĩ tại phòng khám đa khoa Thành Đô đều là
những người có tâm với nghề vì thế khi đến đây điều trị bạn sẽ được đội ngũ y bác sĩ tận tình khám chữa.

Trang thiết bị hiện đại, tiên tiến
Với mục đích mang đến cho người bệnh môi trường điều trị tốt nhất, hàng năm phòng khám không ngừng cập nhật
các loại máy móc chữa bệnh phụ khoa hiện đại. Đồng thời tất cả các loại máy móc trước khi được đưa vào sử dụng
đều phải trải qua nhiều kiểm định gắt gao.
Bên cạnh việc cải tiến máy móc, phòng khám còn cho xây dựng đủ các phòng chức năng chuyên biệt bao gồm cả
phòng: tiểu phẫu, phòng hồi sức, phòng cấp cứu… để công tác khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi hơn.

Quy trình khám và chữa bệnh phụ khoa
Để xác định chính xác chị em bị mắc bệnh phụ khoa gì, mức độ bệnh tình ra sao… bác sĩ sẽ tiến hành khám tỷ mỷ,
khoa học với những bước cơ bản sau:
Bước 1: Khám tổng quát bên ngoài vùng kín
Bước 2: Khám âm đạo bằng phễu mỏ vịt
Bước 3: Khám bằng tay
Bước 4: Tiến hành điều trị
Mọi bước trong khám bệnh phụ khoa đều được được tiến hành cẩn thận và tuân theo một trình tự nhất định. Bởi
vậy , chị em có thể yên tâm rằng bệnh sẽ được chẩn đoán và chữa trị chính xác. Tuyệt đối không xảy ra trường
hợp chẩn đoán và điều trị sai bệnh.

Chi phí khám chữa bệnh minh bạch
Nhằm giúp chị em có thể chuẩn bị tốt trước khi chữa bệnh, phòng khám chúng tôi sẽ giúp bạn áng khoảng trước
chi phí chữa bệnh phụ khoa là bao nhiêu. Theo đó, khoản chi phí áng khoảng được nhận định là không chênh lệch
lắm với chi phí thực tế. Vì thế bạn có thể yên tâm điều trị. Ngoài ra, mức giá của các liệu trình điều trị được đưa ra
đều đã dựa trên tiêu chuẩn của bộ y tế và được niêm yết rõ ràng. Vì thế bệnh nhân sẽ không phải lo đến chuyện
xảy ra tình trạng chặt chém tại đây.
Địa chỉ: 248 Trần Hưng Đạo - TP. Bắc Ninh
Hotline: 0865.776.663
Trên đây tuvansuckhoe24h đã tổng hợp địa chỉ phòng khám phụ khoa uy tín ở Bắc Ninh. Nếu bạn còn thắc mắc có
thể liên hệ qua hotline 0865.776.663 hoặc click vào tư vấn để các chuyên gia sức khỏe giải đáp những thắc mắc
cho bạn.
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