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TOP 10 Dịa chỉ phòng khám phá thai ở Bắc Ninh tốt
nhất hiện nay
August 20, 2021

Địa ch ỉ ph òng kh ám ph á th ai ở đâu Bắc Ninh an toàn và tốt nhất? Tình trạng phá thai ngày một gia tăng
nên để đảm bảo sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ thì nên thực hiện đình chỉ thai nghén tại những nơi thực
sự uy tín đảm bảo. Hãy cùng các bác sĩ tư vấn sức khỏe 24 giờ tìm hiểu về Ph òng kh ám ph á th ai ở đâu Bắc
Ninh tốt nhất hiện nay.

PHÁ THAI AN TOÀN LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Chị em phụ nữ không có ai lại muốn phải bỏ thai cả nhưng vì nhiều lý do mà chị em không thể giữ lại thai nhi
được hoặc có bất thường phải phá thai. Khi đó thì việc có một địa chỉ phá thai uy tín Bắc Ninh là rất quan trọng.
Thực hiện phá thai có rất nhiều phương pháp nhưng để đảm bảo về mặt an toàn thì quan trọng nhất là phải đến
đúng cơ sở y tế, được bác sĩ áp dụng đình chỉ thai nghén theo đúng quy trình, trong một môi trường y khoa đảm
bảo không bị viêm nhiễm.
Ngoài địa chỉ phá thai uy tín Bắc Ninh thì để đảm bảo an toàn chị em cũng cần biết rõ các cách phá thai an toàn
dưới đây:
- Ph á th ai bằng th uốc: Chị em sẽ được hướng dẫn dùng thuốc và theo dõi sức khỏe theo đúng quy trình. Nhiều
chị em lầm tưởng rằng thuốc phá thai có thể được dùng tại nhà nhưng thực sự thì chị em tuyệt đối không được
mua thuốc về tự dùng bởi thuốc có rất nhiều tác dụng phụ và ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh.
Thuốc phá thai chỉ được áp dụng đối với thai nhi dưới 7 tuần tuổi và đã vào tử cung, các yếu tố này được xác
định bằng việc khám và siêu âm thai. Đồng thời sau khi dùng thuốc thì phải kiểm tra xem thai ra hết chưa, máu
chảy có nhiều không. Chính vì những điều này mà việc phá thai bằng thuốc phải được áp dụng khi chị em ở cơ
sở y tế chứ không thể thực hiện tại nhà được.
- Nạo ph á th ai: Đây là thủ thuật được nhiều chị em áp dụng đối với thai từ tuần thứ 6 – 12 tuần tuổi. Đây là biện
pháp đình chỉ thai ngoại khoa với cơ chế là bác sĩ đưa dụng cụ vào tử cung của chị em phụ nữ rồi tiến hành hút
hoặc nạo thai ra bên ngoài.
Do thực hiện phương pháp này có nguy cơ đưa vi khuẩn tiến vào tử cung nên đòi hỏi phải được thực hiện trong
một môi trường y khoa sạch sẽ, vô trùng và dụng cụ sử dụng phải được khử trùng đúng quy trình. Nhiều cơ sở y
tế “chui” không thực hiện nạo phá thai không an toàn vì không khử khuẩn đúng cách và cũng không tiến hành
trong một môi trường vô trùng chuẩn xác.
Chị em phụ nữ nếu thai nhi trên 3 tháng tuổi thì đình chỉ thai sẽ có rất nhiều nguy cơ do đó cần phải tiến hành
tại những cơ sở y tế uy tín có đủ thầm quyền xử lý. Chính vì vậy chị em nên tiến hành bỏ thai càng sớm thì càng
tốt sau khi thai đã vào tử cung.

VÌ SAO BẠN CẦN CHỌN ĐỊA CHỈ PHÁ THAI UY TÍN?
Mang thai ngoài ý muốn nếu vì bất kỳ lý do nào mà bạn chọn phá thai tại nơi không đảm bảo chất lượng có thể
dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như:
_ Viêm nhiễm cơ quan sinh dục do thực hiện không đảm bảo các yếu tố về vệ sinh. Gây nên nhũng viêm nhiễm
ở nội mạc tử cung, dính tử cung, vòi trứng. Những biến chứng này không được phát hiện và xử lý sớm có thể
dẫn đến vô sinh hiếm muộn về sau.
_ Rách thủng cổ tử cung có thể gây chảy máu dữ dội đe dọa tính mạng người bệnh. Đồng thời tạo điều kiện cho
vi khuẩn xâm nhập dẫn đến viêm nhiễm. Thậm chí gây nhiễm trùng máu có thể gây tử vong.
_ Thực hiện ở những địa chỉ kém chất lượng có thể dẫn đến tình trạng sót thai, sót nhau thai, gây nên những
biến chứng nguy hiểm cho chị em.
Chính vì vậy bạn nên chọn những địa chỉ uy tín để thực hiện khi buộc phải bỏ thai. Tuyệt đối không vì xấu hổ
mà chọn thực hiện ở những nơi không đảm bảo an toàn. Một địa chỉ phá thai an toàn, uy tín cần đáp ứng được
các điều kiện sau:
Địa chỉ đó phải được cấp phép hoạt động, hoạt động công khai minh bạch.
Có các bác sĩ chuyên khoa phụ sản trực tiếp thăm khám và thực hiện thủ thuật.
Chọn những địa chỉ có các bác sĩ nổi tiếng với chuyên môn giỏi đang công tác.
Đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị y tế.
Có phương pháp phá thai tân tiến, hiện đại nhất.
Có dịch vụ y tế tốt để có thể yên tâm hơn khi thực hiện.
Nhận được nhiều đánh giá và bình luận tích cực.
Chi phí thực hiện hợp lý, công khai, minh bạch.

Trên đây là một vài tiêu chí chính giúp bạn sàng lọc và lựa chọn được địa chỉ phá thai uy tín ở Bắc Ninh mà chị
em có thể tham khảo. Qua đó lựa chọn được cho mình địa chỉ đảm bảo nhất khi buộc phải thực hiện thủ thuật
phá thai.

ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM PHÁ THAI Ở BẮC NINH UY TÍN, TỐT NHẤT
Phòng khám đa khoa Thành Đô là một trong những địa chỉ thực hiện đình chỉ thai kỳ sớm tốt nhất hiện nay mà
chị em có thể tin tưởng lựa chọn. Phòng khám hiện nay có địa chỉ tại số 248 Trần Hưng Đạo, phường Tiền An,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sở dĩ đây là địa chỉ chị em nên lựa chọn để thực hiện thủ thuật này là vì:

Là phòng khám có chuyên khoa phụ sản:
Không chỉ thăm khám và điều trị thành công rất nhiều bệnh lý phụ khoa hay những bệnh lý liên quan đến khả
năng sinh sản. Chuyên khoa Phụ sản của phòng khám Thành Đô còn thực hiện phá thai cho những trường hợp
mang thai ngoài ý muốn. Giúp chị em đình chỉ thai kỳ sớm một cách an toàn không biến chứng.

Đội ngũ bác sĩ giỏi:
Đội ngũ bác sĩ đều là các bác sĩ chuyên khoa với chuyên môn giỏi. Họ đã có kinh nghiệm hơn 20 năm. Từng
thực hiện hàng ngàn ca từ những trường hợp dễ đến khó. Nên đảm bảo được độ an toàn tuyệt đối, không để xảy
ra những biến chứng đáng tiếc.

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ tiện nghi:
Thiết bị y tế, phương pháp phá thai hiện đại, không đau, không biến chứng được nhập khẩu từ những nước có
nền y học hiện đại, phát triển. Nhờ đó đảm bảo được tính chính xác, không biến chứng, không sót thai.

Phương pháp đình chỉ thai kỳ hiện đại:
Ngoài các phương pháp đình chỉ thai kỳ truyền thống như phá thai bằng thuốc, nạo hút thai, nong gắp thai…
Hiện nay phòng khám đa khoa Thành Đô đang tiến hành đình chỉ thai kỳ bằng phương pháp phá thai an toàn,
không đau Helen. Phương pháp này có những ưu điểm nổi bật như:
Tỷ lệ thành công cao, tránh được tình trạng sót thai sau thủ thuật.
An toàn, ít biến chứng, không phát sinh viêm nhiễm.
Giảm thiểu được đau đớn cho bệnh nhân.
Hỗ trợ hồi phục sớm.
Tránh được những ảnh hưởng không tốt đến khả năng mang thai sau này.

Chi phí thực hiện hợp lý:
Ngoài việc mọi chi phí đều được niêm yết công khai minh bạch. Phòng khám đa khoa Thành Đô còn có những
ưu đãi khi bạn đặt lịch trước. Giúp bạn tiết kiệm được chi phí thực hiện mà vẫn đảm bao an toàn, hiệu quả.

Dịch vụ y tế đảm bảo chất lượng:
Ngoài quy trình thực hiện thủ thuật đảm bảo thì chất lượng dịch vụ y tế cũng chính là một ưu thế riêng của
phòng khám Thành Đô. Bạn sẽ không phải mất công chờ đợi lâu. Bên cạnh đó mọi thông tin của bạn sẽ được
bảo mật tuyệt đối bạn sẽ không phải lo lắng sợ người khác biết mình thực hiện thủ thuật này.
Phòng khám còn được nhiều bệnh nhân tin tưởng để hỗ trợ giải đáp thắc mắc với dịch vụ tư vấn sức khỏe, đặt
lịch khám online 24/24, hoàn toàn miễn phí.
Với những ưu điểm trên, phòng khám đa khoa Thành Đô xứng đánh là một địa chỉ mà bạn nên lựa chọn và tìm
đến khi có nhu cầu phá thai. Phòng khám hoạt động từ 8h - 20h, tất cả các ngày bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Chính nhờ có những ưu điểm riêng của mình mà phòng khám đa khoa lọt top địa chỉ phá thai uy tín ở Bắc Ninh
mà chị em có thể tin tưởng lựa chọn để thực hiện thủ thuật
Trên đây là bài viết về: " Địa ch ỉ ph òng kh ám ph á th ai ở đâu Bắc Ninh tốt nh ất v à an toàn". Nếu bạn còn
những câu hỏi thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với các chuyên gia sức khỏe qua khung chat bên dưới đây để
được tư v ấn ph ụ kh oa miễn phí.
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