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TOP 10 Phòng khám phụ khoa ở Bắc Ninh uy tín tốt
nhất hiện nay
August 20, 2021

Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh phụ khoa ngày càng tăng cao. Vì thế đã kéo theo nhu cầu khám phụ khoa của chị
em phụ nữ ngày một nhiều lên. Tuy nhiên, trước khi thăm khám nhiều chị em thắc mắc không biết khám phụ khoa
cần những gì? khi nào cần thăm khám? Phòng khám phụ khoa ở đâu Bắc Ninh an toàn, uy tín tốt nhất hiện nay?
Tất cả những vấn đề trên sẽ được giải đáp trong bài viết sau.

Khám phụ khoa là gì?
Khám phụ khoa là hoạt động kiểm tra, thăm khám bộ phận sinh dục nữ bao gồm âm đạo, tử cung, cổ tử cung,
buồng trứng, ống dẫn trứng và cơ quan sinh dục ngoài. Khám phụ khoa là một trong những hoạt động quan trọng
để giúp chị em bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân.
Khi thực hiện khám phụ khoa bác sĩ sẽ giúp chị em phát hiện những bệnh viêm nhiễm phụ khoa, những vấn đề bất
thường của hệ sinh sản hay các bệnh đường tình dục,…Từ đó đưa ra những giải pháp điều trị kịp thời, hiệu quả.
Quy trình khám phụ khoa được thực hiện theo các bước sau:
-Bước 1: Thăm khám lâm sàng

Đầu tiên, khi thăm khám phụ khoa các bác sĩ sẽ tiến hành hỏi chị em một số câu hỏi có liên quan đến tình trạng
hôn nhân, đã quan hệ chưa, tiểu sử bệnh, thói quen vệ sinh vùng kín, các biểu hiện đang gặp phải,…Chị em nên trả
lời rõ ràng để bác sĩ hiểu sơ qua về tình trạng bệnh.
Bên cạnh đó, ở bước này bác sĩ cũng sẽ khám ngực để xem có dấu hiệu ung thư hay có khối u không?
-Bước 2: Thăm khám bên ngoài bộ phận sinh dục

Bác sĩ sẽ thăm khám bên ngoài bộ phận sinh dục bằng mắt thường. Bác sĩ sẽ quan sát nếp gấp khu vực âm đạo, âm
hộ, xem xét bộ phận sinh dục có bị sưng tấy, có mọc mụn không.
-Bước 3: Thăm khám bên trong bộ phận sinh dục

Ở bước này, bác sĩ sẽ dùng mỏ vịt đã được bôi trơn, vô trùng cẩn thận để đưa vào âm đạo để mở rộng âm đạo
quan sát các vị trí bên trong rõ ràng hơn và kiểm tra cổ tử cung.
Thông thường với những chị em chưa quan hệ bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm ổ bụng còn chị em đã quan hệ sẽ siêu âm
đầu dò để kiểm tra.
-Bước 4: Làm xét nghiệm cần thiết

Sau khi thăm khám, bác sĩ đã có những phán đoán cơ bản, để xác định chính xác bệnh lý, vấn đề mà chị em đang
gặp phải, bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm cần thiết như:
-Xét nghiệm nước tiểu.
-Xét nghiệm máu.
-Xét nghiệm dịch âm đạo.
-Bước 5: Kết luận và tư vấn

Sau khi phân tích kết quả thăm khám và xét nghiệm bác sĩ sẽ kết luận bạn đang gặp phải vấn đề gì. Từ đó tư vấn
cách xử lý hiệu quả.

Khi nào cần đi khám phụ khoa?
Khi nào cần đi khám phụ khoa? Là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ. Các chuyên gia cho biết khám phụ khoa hầu
như không có thời điểm “vàng” nhất định. Thay vào đó để bảo vệ sức khỏe bản thân thì chị em nên đi khám phụ
khoa định kỳ như khám tổng quát sức khỏe từ 3 – 6 tháng/ lần.
Bên cạnh đó, có một số trường hợp nhất định chị em nên đi khám phụ khoa để có thể phát hiện bệnh lý nhanh
chóng. Cụ thể là:

Cơ quan sinh dục có những dấu hiệu bất thường
Khi chị em nhận thấy bộ phận sinh dục có những biểu hiện bất thường sau thì cần chủ động đi khám phụ khoa
ngay.
-Âm đạo sưng đỏ, chảy máu bất thường ngoài kỳ kinh.
-Âm đạo tăng tiết dịch bất thường, khí hư có mùi, có màu sắc lạ như vàng, xanh, nâu, đen, trắng đục,…bị vón cục,
loãng hoặc đặc.
-Thường xuyên có cảm giác đau, ngứa ngáy vùng kín.
-Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều, rong kinh.
-Đau bụng dưới, đau lưng, đau vùng chậu.
-Bộ phận sinh dục nổi mụn nhỏ li ti.
-Rối loạn tiểu tiện như: tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục có lẫn mủ, lẫn máu,…

Bị đau, chảy máu sau khi quan hệ
Tình trạng đau khi quan hệ thường được phân thành nhiều loại. Tuy nhiên nếu là cơ cơn đau dữ dội và có dấu hiệu
kéo dài và bị chảy máu sau khi quan hệ thì bạn cần đi khám phụ khoa ngay. Bởi những triệu chứng này có thể do
cơ quan sinh dục đang bị tổn thương, bị mắc bệnh lý nào đó.
Khám phụ khoa trước kết hôn và mang thai

Chị em nên khám phụ khoa tiền hôn hôn nhân và trước mang thai để đảm bảo sức khỏe sinh sản tốt cho việc mang
thai, đảm bảo hạnh phúc gia đình. Khi khám phụ khoa chị em sẽ dễ lên kế hoạch khoa học khi có nhu cầu sinh con
và có thể bảo vệ thai nhi khỏi những vấn đề đáng tiếc xảy ra.

Khi khám phụ khoa cần những gì?
Nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những bạn gái chưa quan hệ hay đi khám phụ khoa lần đầu tiên thường khá lo
lắng không biết khám phụ khoa cần những gì, có đau không, có chảy máu không?,…Dưới đây là một số chú ý mà
chị em cần lưu ý chuẩn bị để quá trình khám phụ khoa diễn ra suôn sẻ.

Chuẩn bị giấy tờ
Khi đi thăm khám phụ khoa chị em cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân như chứng minh thư/ căn cước công dân, bảo
hiểm y tế hay hồ sơ khám bệnh đã thực hiện trước đây và chuẩn bị tài chính.

Chuẩn bị tinh thần, tâm lý thoải mái
Khi đi khám phụ khoa chị em hãy cố gắng giữ tinh thần ổn định, tâm lý thoải mái, cở mở khi chia sẻ những vấn đề
những thắc mắc của bạn về sức khỏe vùng kín. Nếu để tâm lý căng thẳng thì nhiều trường hợp khi đưa đầu dò vào
sẽ gây đau, làm tổn thương âm đạo.
Lưu ý: Không nên đi khám phụ khoa khi đang trong ngày “đèn đỏ”, đang đặt thuốc âm đạo và báo cho bác sĩ tình
trạng sức khỏe hiện tại. Vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, hạn chế dùng dung dịch vệ sinh và không thụt rửa sâu
trong âm đạo. Cuối cùng là mặc trang phục thoải mái để thuận tiện khi thăm khám.

Lựa chọn cơ sở y tế uy tín
Hiện nay có rất nhiều cơ sở y tế đang thực hiện khám phụ khoa nhưng không phải cơ sở nào cũng tốt, cũng uy tín.
Để đảm bảo nhận được kết quả chính xác, được điều trị đúng cách, mang đến hiệu quả cao.

Tiêu chí chọn địa chỉ khám phụ khoa uy tín?
Địa chỉ khám phụ khoa có rất nhiều nhưng để chọn được một cơ sở y tế chất lượng, giá tốt không hề đơn giản. Bởi
trong thực tế có không ít trường hợp đã chọn phải cơ sở kém chất lượng, hoạt động chui khiến tiền mất tật mang.
Do đó, khi chọn địa chỉ khám phụ khoa uy tín, bạn cần dựa trên những tiêu chí sau:

Cơ sở hoạt động rõ ràng, minh bạch
Bạn nên chọn cơ sở khám phụ khoa có thông tin rõ ràng, minh bạch. Đã được các cơ quan chức năng có thẩm
quyền cấp phép và giám sát mọi hoạt động để được đảm bảo quyền lợi.

Cơ sở y tế có bác sĩ giỏi
Kết quả khám phụ khoa có chính xác hay không phụ thuộc nhiều vào tay nghề của bác sĩ. Vì thế bạn chọn những
nơi có đội ngũ y bác sĩ giỏi, trình độ cao, có kinh nghiệm khám chữa bệnh phụ khoa.

Cơ sở y tế có hệ thống máy móc hiện đại
Quá trình khám phụ khoa, chữa bệnh phụ khoa cần được thực hiện bởi máy móc y tế. Chỉ khi hệ thống máy móc
hiện đại, chất lượng thì mới đảm bảo khám chữa bệnh chính xác, tiết kiệm thời gian.

Chi phí hợp lý
Khi tìm hiểu về địa chỉ khám phụ khoa, không chỉ chú trọng đến chất lượng mà còn phải quan tâm đến chi phí. Bạn
nên chọn những nơi có chi phí hợp lý, công khai minh bạch, không mập mờ, giấu giá. Cơ sở y tế nào giá quá rẻ cũng
cần xem xét kỹ lưỡng vì giá cả thường đi liền với chất lượng.

Bảo mật thông tin
Hoạt động khám phụ khoa và các bệnh phụ khoa khá nhạy cảm nên không ai muốn người khác biết mình đi khám
chữa bệnh. Vì thế, bạn cần chọn những địa chỉ y tế có chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Thời gian làm việc linh hoạt
Bạn là người có công việc bận rộn, làm việc giờ hành chính thì nên chọn những nơi có thời gian làm việc ngoài giờ
hành chính, làm việc cuối tuần. Để đảm bảo khám phụ khoa thuận tiện không ảnh hưởng đến công việc.

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Bắc Ninh
Tại Bắc Ninh, có rất nhiều cơ sở y tế đang triển khai dịch vụ khám phụ khoa. Phòng khám đa khoa Thành Đô ở số
248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh là một trong những địa chỉ uy tín chuyên khám phụ khoa và điều trị các
bệnh phụ khoa.
Phòng khám đã được Sở y tế tỉnh cấp phép và giám sát mọi hoạt động. Nơi đây sở hữu nhiều yếu tố để trở thành
một cơ sở khám phụ khoa uy tín. Cụ thể phải kể đến:

Đội ngũ nhân sự trình độ cao
Bác sĩ chuyên phụ khoa tại phòng khám đều là những người ưu tú, đã tốt nghiệp các trường y danh tiếng. Bác sĩ đã
có kinh nghiệm lâu năm và đã từng công tắc ở những cơ sở y tế lớn tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Mang đến kết
quả khám chữa bệnh tốt nhất.

Hệ thống máy móc y tế hiện đại
Phòng khám đầu tư hệ thống máy móc y tế nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, Anh, Mỹ,…được đặt cố định trong
phòng chức năng vô trùng sạch sẽ. Phục vụ quá trình xét nghiệm, điều trị chính xác, không nhiễm trùng.

Chi phí công khai, phải chăng
Chi phí khám phụ khoa công khai, niêm yết theo quy định. Bác sĩ chỉ thực hiện những hoạt động thăm khám cần
thiết, không thực hiện những dịch vụ không cần thiết nhằm thu thêm phí. Từng khoản phí được bóc tách rõ ràng,
không phát sinh phụ phí, không nhận phong bì.
Đặc biệt, để hỗ trợ chi phí cho người bệnh, phòng khám còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn
như Gói khám phụ khoa 360K (giá gốc 898K) với nhiều hạng mục xét nghiệm, kiểm tra.

Phương pháp chữa bệnh tiên tiến
Sau khi thăm khám phụ khoa phát hiện bệnh nhân đang mắc bệnh viêm nhiễm, bệnh phụ khoa, bác sĩ sẽ tư vấn, áp
dụng phương pháp chữa bệnh phù hợp như:
-Bệnh viêm âm đạo chữa bằng Công nghệ Silk Lander.
-Bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung chữa bằng phương pháp RFA.
-Bệnh viêm vùng chậu, viêm âm hộ ngoài, viêm nội mạc tử cung được chữa bằng phương pháp 7 độ làm sạch âm
đạo.
-Bệnh viêm phần phụ chữa bằng kỹ thuật làm tan can thiệp khoang trong.
-Bệnh vô sinh hiếm muộn chữa bằng kỹ thuật trị liệu nội soi tam nhất.

Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp
Chất lượng dịch vụ tốt, quy trình khám phụ khoa chuyên nghiệp. Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân chu đáo,
hướng dẫn làm thủ tục thăm khám đơn giản, nhanh chóng.
Mô hình khám chữa bệnh 1 bệnh nhân – 1 bác sĩ – 1 y tá, tiết kiệm thời gian.
Thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh lý được lưu trữ cẩn thận và được bảo mật tuyệt đối.
Thời gian làm việc linh hoạt từ 8h – 20h tất cả các ngày, chị em có thể khám phụ khoa ngoài giờ hành chính, cuối
tuần.
Trên đây là những thông tin có liên quan đến việc khám phụ khoa là gì? Phòng khám phụ khoa ở đâu Bắc Ninh tốt
nhất hiện nay. Nếu như còn vấn đề gì thắc mắc thì vui lòng liên hệ Hotline 0865.776.663 để được bác sĩ giải đáp
nhanh chóng.
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