Top 6 địa chỉ bệnh viện phòng khám phá thai an toàn tại
Hà Nội
Bây giờ có khoảng hơn 200 trung tâm y tế chuyên khoa lớn, nhỏ chuyên khoa sức khỏe sinh sản, làm theo đình chỉ thai ở Hà Nội.
Tuy nhiên, để lựa chọn đúng địa chỉ phá thai an toàn , tránh gây ra trong và dưới khi phá thai, bảo vệ xác suất tuân thủ mẹ về
dưới thì phụ nữ cần thiết đến cơ sở y tế đã được cấp phép hoạt động để được kiểm tra và đình chỉ thai bằng biện pháp phá thai an
toàn, phù hợp với tuổi thai &amp; thể trạng từng người.
Trong nội dung bài viết sẽ thông tin cùng bạn top 6 địa chỉ bỏ thai an toàn nhất tại Hà Nội để bạn có thể tham khảo lựa chọn khi
cần phải.
Mang bầu, sinh con vốn là niềm hạnh phúc của người bạn gái. Tuy nhiên, có các trường hợp, các hoàn cảnh bắt buộc như: mang
bầu Ngoài ý muốn, thai dị tật bẩm sinh, sức khỏe của người mẹ không giúp phép,&hellip;thì lúc này quyết định bỏ thai trở thành
mẹo duy nhất giúp dù người bạn nữ phải trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng chẳng hề dễ dàng. Nhưng ít ra đó là một cách, là sự lựa
chọn duy nhất cho chị em phụ nữ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn hiện nay.
Tuy nhiên, phụ nữ cần phải lưu ý rằng, để phá thai an toàn, tránh hậu quả sót thai, sót nhau, nhiễm trùng, thủng tử cung, dính tử
cung, băng huyết, nhiễm trùng,&hellip;bảo vệ sức khỏe và khả năng sinh sản trong tương lai thì bạn nữ nên thận trọng khi lựa
chọn cơ sở y tế bỏ thai, hãy sáng suốt lựa chọn địa chỉ y tế phá thai an toàn đáp ứng đầy đủ những tiêu chí sau đây:
Trung tâm y tế đã được Bộ hoặc Sở Y tế cấp phép đình chỉ thai an toàn
Bác sĩ tay nghề vững vàng, trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm thực tế để sẵn sàng xử lý các tình huống phát
sinh.
Trang thiết mắc phải y tế hiện đại, máy móc tân tiến phục vụ giai đoạn xét nghiệm và thực hành chuẩn xác.
Khu vực vật chất sạch sẽ, môi trường y tế vô trùng đảm bảo sự an toàn và để con gái có tâm lý thoải mái khi tiến hành.
Mức giá tiền phù hợp với thu nhập của con gái đồng thời công khai minh bạch theo quy định, không có giá tiền phát sinh.
Top 6 địa chỉ bệnh viện phòng khám phá thai an toàn tại Hà Nội
Sau đây là top 6 các bệnh viện uy tín đình chỉ thai an toàn mà chị em có thể tham khảo lựa chọn.
1. Địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội - Phòng khám đa khoa Thái Hà
Địa chỉ: 11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Số điện thoại: 0379544317
Thời gian thực hành việc: tất cả những ngày trong tuần từ thứ 2 - chủ nhật từ 7i0-20h
Trước thực trạng hiện tại có nhiều địa chỉ y tế mọc lên như nấm nhưng không rõ chất lượng ra sao thì Phòng khám đa khoa Thái
Hà nổi lên như một điểm sáng tin cậy về chất lượng, tác dụng tốt, phí hợp lý mà đông đảo nữ giới đã lựa chọn.
Phòng khám Đa khoa Y Học Quốc Tế là trung tâm y tế chuyên khoa uy tín, đơn vị trực thuộc quản lý của Sở Y tế Hà Nội được
xây dựng theo khuôn mẫu cơ sở y tế không giống sạn 4 sao, thiết bị y tế hiện đại đầy đủ, phòng thủ thuật và các dụng cụ y tế vô
trùng- vô khuẩn; phí bỏ thai an toàn niêm yết công khai theo quy định của Sở Y tế, mô hình khám chữa bệnh &ldquo;1 bác sĩ-1 y
tá- 1 bệnh nhân&rdquo;, thông tin cá nhân của người bệnh được bảo mật tuyệt đối.
Tại trung tâm y tế được Sở Y tế cấp phép hoạt động đình chỉ thai an toàn bằng hai phương pháp phá thai nội khoa (áp dụng đối
với tuổi thai không quá 7 tuần tuổi) và phá thai ngoại khoa bằng hút thai chân không (áp dụng đối với tuổi thai 6-12 tuần tuổi).
Toàn bộ quy trình đình chỉ thai được làm nghiêm ngặt bởi đội ngũ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa vững chuyên môn, được đào tạo
bài bản và giám sát chặt chẽ, độ an toàn chính xác lên đến 99,9%. Trước khi bỏ thai, bác sĩ sẽ xét nghiệm sức khỏe bà mẹ, siêu
âm xác định chính xác tuổi thai. Dưới đó chuyên gia sẽ trả lời và thực hiện đình chỉ thai an toàn khi bà mẹ đã đồng thuận.
Với trường hợp bỏ thai ngoại khoa thì chị em nữ giới được chỉ định dùng công nghệ ánh sáng sinh học cho làm sạch âm hộ, ngăn
chặn nguy cơ viêm nhiễm. Sau khi phá thai, bạn gái còn được dùng thêm phương pháp gia tăng miễn dịch cơ thể bằng các bài
thuốc cho bổ sung dinh dưỡng, điều hòa khí huyết, tăng sức đề kháng, hồi phục sức khỏe, cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh
nguyệt, cho phục hồi tử cung, bảo vệ tử cung của chị em, thuận lợi giúp lần mang bầu tiếp theo.
Giải pháp đình chỉ thai tại trung tâm y tế Đa khoa Y Học Quốc Tế được thực hiện theo tiêu chuẩn của mô hình Y TẾ XANH
hướng tới các ưu điểm dưới đây:
Giảm dụng phụ của thuốc Tây y.
Cân bằng môi trường âm hộ, cân bằng nội tiết tố.
Đình chỉ thai an toàn, nhanh chóng.
2. Trung tâm y tế bỏ thai - cơ sở y tế Bạch Mai
Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian làm việc tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 7, chủ nhật nghỉ
Phòng khám Bạch Mai thường xuyên là địa chỉ uy tín về khám và hỗ trợ chữa bệnh đa khoa, trong đó có khoa sản phụ thuộc
phòng khám.
Chức năng chính của khoa phụ sản bệnh viện Bạch Mai đó là thăm khám, hội chẩn, xử trí những trường hợp có bầu đi kèm với
bệnh nội khoa, ngoại khoa. Thực hành khám thai, theo dõi thai, siêu âm 2D, 3D, 4D, chẩn đoán các dị tật sớm của thai nhi, thực
hiện mổ lấy thai, đẻ không đau, đình chỉ thai an toàn&hellip;.do đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm
trực tiếp thực hiện, quy trình phá thai đúng chuẩn theo quy định, phí phá thai được niêm yết công khai minh bạch.
Do phòng khám Bạch Mai nằm ngay ở trung tâm thành phố, gần bến xe lớn của Hà Nội. Cho nên rất thuận tiện cho bệnh nhân di
chuyển bằng các phương tiện công cộng luôn phương tiện cá nhân tới đây. Tuy nhiên, vì là bệnh viện lớn nên rất hay trong tình
trạng đông bệnh nhân, xen lấn, xếp hàng chờ đợi tới lượt khám căn bệnh. Mặt khác, thủ tục khám bệnh còn khá rườm rà. Vì vậy,
bạn cần thu xếp thời gian và công việc, đi khám căn bệnh thật sớm để không phải chờ đời hàng giờ.
3. Cơ sở y tế của chuyên gia Nguyễn Thị Nga
Chuyên gia Nguyễn Thị Nga chuyên khoa cấp I chuyên ngành sản phụ khoa, một chuyên gia phụ khoa giỏi chuyên môn được
đào tạo ở các trường đại học danh tiếng như: đại học Y Thái Nguyên, đại học Y Hà Nội. Chuyên gia Huệ được cử đi học nâng
cao, từng tham gia những chương trình đào tạo quốc tế về chuyên ngành sản phụ khoa (hội nghị sản phụ khoa Việt
Pháp&hellip;), nhiều lần năm đạt làm việc tiên tiến chuyên môn.
Với hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực phụ khoa, chuyên gia Huệ đã tích lũy được nguồn kiến thức sâu rộng cũng như những
kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Chuyên gia Huệ còn thường xuyên tâm huyết với nghề, từng có nhiều lần chương trình nghiên
cứu khoa học về căn bệnh phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình. Ngoài kiểm tra và hỗ trợ trị bệnh phụ khoa, chuyên gia chuyên
làm theo đình chỉ thai an toàn bằng hai cách bỏ thai nội khoa bằng thuốc và bỏ thai ngoại khoa hút thai chân không. Chuyên gia
thường xuyên tâm niệm rằng, tính mạng và khả năng sinh sản về sau của con gái rất quan trọng quyết định tới tương lai và hạnh
phúc của chị em. Bởi vậy, mọi quy trình đình chỉ thai được thực hành nghiêm ngặt, không để diễn ra sai sót.
4. Địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội - cơ sở y tế Bưu Điện
Địa chỉ: 49 Trần Điền, Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội
Giờ thực hiện việc: từ thứ 2 đén chủ nhật từ 7h tới 23i0
Đây là một trong các trung tâm y tế đa khoa, trong đó khoa hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Bưu Điện được đánh gia là có tiêng.
Ngoài việc xét nghiệm và hỗ trợ điều trị các bệnh phu khoa như: u xơ tử cung, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ,&hellip;thì bệnh
viện cũng thực hiện đình chỉ thai an toàn cho rất nhiều lần chị em phụ nữ khi không thể giữ thai.
Tuy nhiên, cũng như nhiều lần bệnh viện lớn khác, bệnh viện Bưu Điện căn bệnh nhân khá đông, người căn bệnh phải xếp hàng
chờ đợi khám. Vì thế, chị em nữ giới cần chủ động thời gian để xếp hàng lấy mã số khám theo thứ tự.
5. Bỏ thai an toàn ở đâu - cơ sở y tế Phụ sản Trung ương
Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian thực hiện việc: Từ thứ Hai tới thứ Sáu: 07:30 &ndash;16:30
Nếu như đang sinh sống và làm việc, học tập tại Hà Nội hay vùng lân cận, chắc hẳn chị em nữ giới đã không còn xa lạ gì khi
nhắc tới bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bệnh viện không chỉ được biết tới là Địa điểm đầu ngành của chuyên ngành phụ sản,
sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh mà còn là Địa điểm đào tạo đại học, sau đại học; tìm hiểu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao
công nghệ về chuyên ngành phụ sản, sơ sinh trong phạm vi cả nước.
Với bề dày lịch sử lâu đời cùng đội ngũ giáo sư, chuyên gia chuyên ngành phụ sản, sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh có kiến thức
chuyên sâu, không ngừng nâng cao tay nghề và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời, hệ thống trang thiết mắc phải hiện đại,
tân tiến, trung tâm y tế Phụ sản Trung ương cũng là một trong các địa chỉ y tế uy tín mà chị em phụ nữ có thể lựa chọn để thăm
khám và đình chỉ thai toàn. Mỗi năm, tại cơ sở y tế Phụ sản Trung ương tiếp nhận thực hành 6000 tới 7000 ca phá thai an toàn,
không để tiếp diễn những tai biến nguy hại đến tính mệnh của đàn bà, mức chi phí cũng phù hợp và niêm yết theo quy định.
Lưu ý: chị em phụ nữ khi quyết định kiểm tra và làm theo đình chỉ thai tại phòng khám Phụ sản Trung ương cần chuẩn gặp phải
sẵn trước từ 1-2 ngày, đồng thời cần chủ động thời gian đến thật sớm để xếp hàng lấy mã số để tránh tình trạng căn bệnh nhân đổ
về mỗi ngày quá đông gây quá tải.
6. Bỏ thai ở đâu - trung tâm y tế Phụ sản Hà Nội
Địa chỉ: Số 929 Đường La Thành, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian làm việc: 7h &ndash; 16i0 từ thứ 2 đến thứ 6. Khám dịch vụ dịch vụ từ 8h &ndash; 16h thứ 7 và chủ nhật.
Một địa chỉ chuyên khoa hạng I của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực phụ khoa và Kế hoạch hóa gia đình mà đàn bà có thể tin
tưởng lựa chọn đó là phòng khám Phụ sản Hà Nội. Từ số liệu thống kê giúp biết, trung bình mỗi ngày tại khoa Kế hoạch hóa gia
đình phòng khám Phụ sản Hà Nội tiếp nhận khoảng 50 ca đến nạo bỏ thai. Theo đó, mỗi tháng có đến 18.000 trường hợp nạo bỏ
thai tại phòng khám Phụ sản Hà Nội và đa số đều đảm bảo thực hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro.
Trung tâm y tế Phụ sản Hà Nội là do tại đây hội tụ đội ngũ chuyên gia đều là những người thầy thuốc dày dạn kinh nghiệm, giàu
y đức, thường xuyên có trách nhiệm cao trong công việc cũng như sẵn sàng cống hiến hết mình vì sức khỏe và sự an toàn của
người căn bệnh.
Tuy nhiên, cũng vì nguyên do này mà mỗi ngày, lượng căn bệnh nhân đổ về phòng khám Phụ sản Hà Nội liên tục là một con số
&ldquo;khổng lồ&rdquo;. Phụ nữ khi lựa chọn đình chỉ thai tại đây Cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thời gian, tâm lý,
cũng nên nâng cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian lợi dụng đột nhập thực hành hành vi trộm cắp tài sản, tiền bạc.
Bổ xung thông tin về phá thai an toàn: phá thai bao nhiêu tiền

