Phá thai ở đâu an toàn? Địa chỉ phá thai an toàn tại Hà
Nội?
Phá thai ở đâu an toàn , địa chỉ phòng khám phá thai uy tín tại Hà Nội. Hiện tại việc có bầu Cùng với ý muốn đang ngày một tiếp
diễn rất nhiều lần hơn khi mà đời sống tình dục của giới trẻ ngày một thoáng. Khi đã lỡ mang thai Ngoài ý muốn hoặc có bất cứ lý
bởi gì làm cho bạn nữ không thể nào giữ được thai thì việc lựa chọn một Khu vực phá thai an toàn và uy tín là hết sức quan trọng
do nếu không may chọn nhầm phải một cơ sở y tế kém chất lượng thì sẽ tiềm ẩn không ít hiểm nguy tác động đến tính mệnh, gây
ra gây vô sinh - hiếm muộn. Vậy phá thai ở đâu an toàn? Hãy cùng nghiên cứu địa chỉ phòng khám phá thai uy tín tại Hà Nội
thông qua bài viết dưới đây nhé!
Tâm sự của một bạn gái giấu tên khi không thể giữ thai vì thắc mắc kinh tế: “Thật sự mình biết là không ai muốn phải chối bỏ
giọt máu của mình và bỏ thai cũng có phần trái với đạo đức… Vậy nhưng trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, mình
là lao động chính trong nhà, bố mẹ đã già và đều có bệnh, em trai thì còn đang đi học, lương một tháng cũng chỉ đủ để chi trả cho
những sinh hoạt hàng ngày thường thậm chí còn không đủ. Mình và người yêu cũng cưới nhau và có em bé nhưng chưa phải là
khoảng thời gian này, cần phải khi biết tin mình mang thai thì cả hai cũng rất căng thẳng và do không thể đủ điều kiện sinh con
nên hai đứa đi đến quyết định phá thai… đây quả là một quyết định rất khó khăn…”
Trong khoảng thời gian này đàn bà nên nhớ tính mạng và khả năng sinh sản được coi là tương lai của một con người, Bởi vậy nó
rất quan trọng. Nếu như đàn bà mắc phải các sai lầm trong việc tự ý bỏ thai hay lựa chọn một trung tâm y tế kém chất lượng với
những bác sĩ kinh nghiệm non kém, không có tay nghề cùng điều kiện vật chất, trang bị y tế đừng nên đảm bảo… sẽ phải gánh
chịu những gây ra nặng nề, cụ thể như sót thai, thủng tử cung, dính tử cung, băng huyết… Đây đều là các nguyên nhân có thể
dẫn tới khả năng vô sinh – hiếm muộn, vô sinh vĩnh viễn hoặc có thể tác động tới tính mạng của chị em phụ nữ. Bởi vậy, các
chuyên gia y tế khuyến cáo con gái cần lựa chọn một cơ sở y tế uy tín để đình chỉ thai một phương pháp an toàn, phòng chống
nhũng hậu quả hiểm nguy có thể diễn ra và giúp chị em có thể có một khởi đầu mới tốt hơn.

Những tiêu chí để có thể đánh giá một phòng khám uy tín và an toàn
Các chuyên gia y tế cho biết hiện giờ tại địa bàn thành phố Hà Nội, các trung tâm y tế có dịch vụ phá thai mọc lên như nấm. Tuy
nhiên, không phải trung tâm y tế nào cũng đảm bảo chất lượng dịch vụ, do một Cơ sở được đánh giá là một địa chỉ bỏ thai an toàn
cần phải đạt được các tiêu chí về các trang thiết mắc phải y tế cũng như các bác sĩ đảm bảo chuyên môn,… Cụ thể, một địa chỉ
phá thai an toàn, uy tín cần thiết đảm bảo được những tiêu chí dưới đây:
Địa chỉ bỏ thai đó phải được những Sở Ban ngành y tế cấp phép hoạt động
Các trang thiết mắc phải y tế của trung tâm y tế phải được đầu tư đầy đủ, hiện đại
Đội ngũ các y bác sĩ có chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm thăm khám.
Giá tiền phải được niêm yết ra công khai, minh bạch theo quy định của Sở Y Tế
Môi trường tại phòng khám phải đảm bảo sạch sẽ và được vô trùng – khuẩn theo đúng quy định của Bộ Y Tế đề ra
Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người bệnh
Đó là các tiêu chí để có thể đánh giá một trung tâm y tế phá thai an toàn và uy tín, phụ nữ khi có quyết định bỏ thai cần thiết
nghiên cứu thật kỹ cơ sở y tế mà mình lựa chọn. Vì chỉ có các địa chỉ phá thai an toàn, uy tín thì mới có thể đảm bảo được sự an
toàn về tính mệnh và khả năng sinh sản dưới này giúp các đàn bà.

Phá thai ở đâu an toàn? Địa chỉ phòng khám phá thai an toàn tại Hà Nội?
Nếu chị em phụ nữ đang sinh sống ở địa bàn thành phố Hà Nội, một trong các địa chỉ phá thai an toàn, uy tín được những bác sĩ
y tế đánh giá cao đó chính là phòng khám sản phụ khoa Thái Hà có địa chỉ ở 11 Thái Hà - Đống Đa – Hà Nội. Đây là một trung
tâm y tế chuyên khoa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được Sở Y Tế Hà Nội cấp phép hoạt động và chứng nhận là Khu
vực đình chỉ thai nghén an toàn bằng 2 giải pháp, đó là phá thai bằng thuốc và hút thai chân không.
Toàn bộ những quy trình đình chỉ thai an toàn đều do trực tiếp những chuyên gia chuyên khoa giỏi, có nhiều kinh nghiệm chuyên
sâu thực hiện trong điều kiện đầy đủ phòng thủ thuật chuyên môn, thiết mắc phải y tế hiện đại và tất cả đều được đảm bảo vô
trùng – vô khuẩn theo đúng quy định. Trước tiên, các chuyên gia sẽ tiến hành thăm khám lâm sàng tính mạng cụ thể của bạn gái,
siêu âm xác định chính xác tuổi thai. Nếu chị em nữ giới đủ điều kiện phá thai bằng thuốc hay hút thai chân không thì bác sĩ sẽ
thực hiện giải đáp cách phù hợp nhất, cuối cùng là thực hiện đình chỉ thai một cách an toàn.
Đặc biệt, ở bệnh viện chị em nữ giới trước khi đình chỉ thai sẽ được những chuyên gia cho dùng công nghệ ánh sáng sinh học
giúp làm theo sạch cô bé và phòng ngừa những căn bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa dưới khi phá thai thành công. Đồng thời dưới
khi bỏ thai, chị em còn được những chuyên gia kê thêm một vài bài thuốc chuyên khoa Đông Y vì chính các bác sĩ chuyên khoa
y học cổ truyền ở cơ sở y tế trực tiếp kê đơn, chỉ định liều lượng. Những bài thuốc này có công dụng giúp cơ thể của nữ giới gia
tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng, thông lâm, bổ huyết, giúp làm mới vòng kinh mới và giúp mau chóng hồi phục tính mệnh
dưới khi đã tuân thủ đình chỉ thai an toàn.
Bên cạnh ra, phòng khám đa khoa Thái Hà tự hào là đơn vị tiên phong ở Việt Nam đủ điều kiện áp dụng thành công mô hình Y
Tế Xanh trong việc hỗ trợ trị các bệnh lý với 3 tiêu chí vì tổ chức y tế thế giới WHO đề ra:
Toàn bộ đội ngũ chuyên gia, chuyên viên y tế tại bệnh viện đều được đào tạo bài bản và nắm vững kiến thức về Y Tế Xanh. Đặc
biệt là bảng phân cấp mức độ sử dụng thuốc kháng sinh.
Hệ thống máy móc trang thiết mắc phải y tế đầy đủ, hiện đại và được nhập khẩu từ nước Bên cạnh như: máy siêu âm 4D, hệ
thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động,… giúp kết quả nhanh, chính xác. Cùng cách phá thai an toàn theo tiêu chuẩn mô hình Y
Tế Xanh nhằm hướng đến giải trừ những tác động phụ của thuốc Tây y, cân bằng môi trường cô bé, nội tiết tố, đình chỉ thai an
toàn, nhanh chóng, tiết kiệm phí và bảo vệ khả năng sinh sản của bạn nữ trong tương lai.
Địa điểm vật chất khang trang, tiện nghi, cùng môi trường lao động thoáng đãng, sạch sẽ và được vô trùng – vô khuẩn theo đúng
quy định. Bên cạnh ra, liệu trình phân loại và xử lý rác thải y tế cũng được thực hành theo đúng tiêu chuẩn Y Tế Xanh.
Hơn nữa, phòng khán còn áp dụng mô hình kiểm tra và hỗ trợ điều trị bệnh “1 bác sĩ, 1 y tá, 1 bệnh nhân”, thông tin cá nhân của
người bệnh được bảo mật tuyệt đối. Thủ tục khám trị bệnh nhanh gọn, không mất thời gian chờ đợi, cũng như toàn bộ giá tiền
đình chỉ thai nghén đều được niêm yết giá công khai theo đúng quy định của Sở Y tế.
Thêm vào đó, cơ sở y tế còn áp dụng mô hình khám bệnh với 1 chuyên gia – 1 điều dưỡng – 1 bệnh nhân cho các con gái có thể
thoải mái giãi bày tình trạng của mình với chuyên gia, các thông tin cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối.
Thủ tục thăm khám cũng rất nhanh gọn và chi phí xét nghiệm, phá thai an toàn đều được niêm yết công khai theo đúng quy định
của Sở Y Tế Hà Nội.
Trên là toàn bộ các thông tin chia sẻ về địa chỉ bỏ thai an toàn mà chúng tôi muốn giới thiệu tới tới những bạn nữ. Hy vọng bài
viết này mang lại giúp bạn những thông tin, kiến thức thực sự bổ ích và cảm ơn các bạn đã để tâm, theo dõi!
Phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội – Địa chỉ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

