Địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội? Tổng hợp 5 địa chỉ bỏ
thai bằng thuốc
Bài viết dưới đây sẽ danh sách một số địa chỉ bỏ thai bằng thuốc an toàn ở thủ đô Hà Nội. bên cạnh đó là
các kiến thức có mối liên quan đến bỏ thai bằng thuốc. Nếu bạn có bầu do vỡ kế hoạch, thai nhi bị dị tật,
hoặc thiếu hụt sức khỏe cơ thể để mang bầu. Phụ nữ có ý định phá thai. Quan tâm tìm hiểu về địa chỉ
phá thai bằng thuốc; lộ trình đình chỉ thai nghén nội khoa an toàn.

Những chủ đề có sự liên quan đến đình chỉ thai nghén
bằng thuốc
Đình chỉ thai nghén bằng thuốc là giải pháp sử dụng thuốc uống dạng viên để phá thai.
Công dụng của thuốc phá thai là kết thúc sự phát triển của bào thai. Vừa đẩy mạnh tử cung co thắt để
đẩy thai ra ngoài một phương pháp tự nhiên. Giống như hiện tượng xảy thai thông thường.
Phá thai bằng thuốc là biện pháp phá thai được nhiều y bác sĩ và chị em phụ nữ tin sử dụng. Bởi nó có
tính an toàn cao, vì không can thiệp bất cứ công cụ y tế nào vào buồng dạ con.

Hoàn cảnh để bỏ thai bằng thuốc an toàn
Y bác sĩ nguyễn thị thoàn cho biết: bỏ thai bằng thuốc chỉ thực sự an toàn, khi :
•

Bỏ thai nội khoa phải được tiến hành tại trung tâm y tế chuyên khoa, dưới sự giám sát của thầy
thuốc chuyên khoa,

•
•
•

Phá thai bằng thuốc được áp dụng cho thai nghén dưới 7 tuần tuổi trở xuống. Trường hợp thai
nghén trên 7 tuần tuổi không thể ứng dụng phương pháp này. Bởi nó sẽ không thể đào thải hết
thai nhi ra khỏi dạ con, dễ gây nên cường kinh.
Bà bầu không bị mắc các bệnh lí về nội khoa, các bệnh có mối quan hệ đến hệ tuần hoàn,…
Vì vậy, trước khi đình chỉ thai nghén bằng thuốc. Người phụ nữ cần đến cơ sở y tế để được
khám, siêu âm. Xác định chính xác tuổi thai và vị trí bào thai.

Đồng thời, bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quan. Trường hợp phá thai bằng thuốc chống khuyến nghị
với những tình huống bà bầu bị mất máu nặng, có tiền sử mắc các bệnh lý tim mạch, cao huyết áp,….

Quy trình bỏ thai bằng thuốc
Đình chỉ thai nghén nội khoa là một trong số những biện pháp an toàn. Đơn giản và được tiến hành
nhanh chóng. Bình thường, phác đồ bỏ thai bằng thuốc sẽ được diễn ra thứ tự như sau:
•
•
•
•

•

Bước 1: thăm khám tổng quát của thai phụ. Siêu âm xác định tuổi và vị trí của bào thai.
Bước 2: khai thác tiểu sử bệnh, tư vấn rõ nét về một vài chú ý trước và sau đình chỉ thai nghén
bằng thuốc.
Bước 3: trong trường hợp đầy đủ hoàn cảnh, y bác sĩ sẽ cho phụ nữ mang thai uống viên thuốc
đình chỉ thai nghén ban đầu tại cơ sở y tế. Ngay sau, người phụ nữ sẽ lưu lại trung tâm y tế để
giám sát trong phòng một giờ và sẽ được ra về trong hôm đó.
Bước 4: lương y sẽ hẹn phái nữ sau khoảng 48 giờ, quay lại cơ sở y tế để uống viên thuốc bỏ
thai thứ 2. Thuốc phá thai viên thứ 2 có thể ngậm bên má, ngậm dưới lưỡi để làm mềm cổ tử
cung . Ngoài ra tăng co bóp để đẩy thai ra ngoài. Ở bước này, chị em cũng cần lưu lại trung tâm
chăm sóc sức khỏe để theo dõi. Nếu không có vấn đề gì có thể ra về ngay.
Bước 5: tái khám theo lịch hẹn của lương y, để nhận xét khái quát xem lộ trình bỏ thai có thành
công hay không.

Địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội? Tổng hợp 5 địa chỉ bỏ
thai bằng thuốc an toàn tại thành phố Hà Nội
Thành phố Hà Nội được biết đến là khu vực lớn thứ 2 cả nước. Do đó, các tiện ích y tế tại đây cũng rất
tiến triển.
Phòng khám được thành lập nhằm đáp ứng ước muốn khám điều trị bệnh. Cũng như có thực hiện đình
chỉ thai nghén cho chị em. Tuy vậy, không phải trung tâm chăm sóc sức khỏe nào cũng bảo đảm đầy đủ
điều kiện, chất lượng để tiến hành phá thai an toàn.
Nếu như bạn đang muốn tìm kiếm địa chỉ phá thai bằng thuốc uy tín, an toàn. Mọi người có thể tham
khảo top 6 địa chỉ bỏ thai bằng thuốc an toàn sau đây:

Bệnh viện đa khoa thái hà – địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội
Phòng khám thái hà là 1 trong một vài trung tâm chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy tại thủ đô Hà Nội. Được
khá nhiều nữ giới tín nhiệm lựa chọn.
Căn nguyên là bởi:
•

Phòng khám thái hà có đội thầy thuốc chuyên sản phụ khoa xuất chúng kiến thức, giàu kinh
nghiệm như: bác sĩ hoàng thị bình nguyên; lương y nguyễn thị thoàn,…. Đây là những bác sĩ có

•
•
•

tiếng trong lĩnh vực sản phụ khoa, đã từng làm việc tại các bệnh viện lớn như: bệnh viện phụ sản
Hà Nội, bệnh viện sản phụ khoa trung ương...
Toàn bộ thiết bị máy móc y tế đều được đầu tư nhập khẩu mới 100% từ các nước hiện đại, tiên
tiến.
Môi trường khám điều trị bệnh, công cụ y tế đều được sạch khuẩn hoàn toàn. Nhằm đảm bảo an
toàn cho bệnh nhân.
Mức phí đình chỉ thai nghén được phòng khám niêm yết cụ thể chi tiết mức bảng giá như : khám
, siêu âm , xét nghiệm y khoa … theo quy chuẩn của bộ y tế, nên phái nữ có thể tuyệt đối yên
tâm.

Bệnh viện phụ sản trung ương - phá thai ở đâu an toàn nhất Hà Nội
Nghe nói đến là một trong những bệnh viện sản khoa đáng tin cậy lớn nhất nhì cả nước. Ở đây tập hợp
khá nhiều thầy thuốc chuyên khoa đầu ngành. Vì thế, lượng người nhiễm bệnh đổ về đây để thăm khám
và đình chỉ thai nghén rất lớn.
Vì vậy, bệnh viện thường xuyên tiếp diễn hiện trạng quá tải. Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm đình chỉ
thai nghén bằng thuốc, thì bệnh viện phụ khoa trung ương cũng là một chọn lựa chuẩn xác.
Nhưng mà, bệnh viện sản phụ khoa trung ương chỉ làm việc trong giờ nhà nước làm việc. Không chỉ có
thế, từng ngày bệnh viện phải tiếp nhận hàng trăm lượt người nhiễm bệnh khám, kiểm tra và tiến hành
đình chỉ thai nghén. Nên chị em sẽ phải xếp hàng rất lâu để đến lượt khám bệnh.

Bệnh viện sản phụ khoa Hà Nội - phá thai an toàn ở đâu
Bệnh viện phụ sản Hà Nội là một trong số những địa chỉ phá thai bằng thuốc uy tín, chất lượng, an toàn
tại thành phố Hà Nội. Bệnh viện phụ sản Hà Nội thuộc nhà nước với nhiều chuyên khoa khác biệt.
Nếu như người phụ nữ chưa nắm rõ đến đâu để bỏ thai bằng thuốc an toàn. Chị em phụ nữ có thể đến
khoa sản phụ khoa của bệnh viện phụ khoa Hà Nội.
Tuy nhiên, thủ tục đặt lịch khám nơi đây có phần hơi phức tạp. Thêm vào đó, số lượng bệnh nhân đông.
Nên phải chờ đợi. Nếu như muốn đình chỉ thai nghén bằng thuốc tại đâu, chị em phụ nữ nên chủ động đi
từ sáng để lấy số.

Phá thai ở đâu an toàn bệnh viện đại học y Hà Nội
Đình chỉ thai nghén bằng thuốc ở đâu? Bạn có thể lựa chọn bệnh viện đại học y Hà Nội. Nguồn nhân lực
là thầy thuốc ở đây là các giáo sư, tiến sĩ, các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trong chuyên ngành phụ
sản. Làm việc đạt hiệu quả cao và phát huy tốt thế mạnh của mình.
Khoa phụ sản là một cơ sở chuyên khoa trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ ở độ tuổi sinh sản một cách
toàn diện.
Nhân viên y tế ở đây luôn ước muốn mang tới những gì tốt đẹp. Hoàn thiện cho bạn trong vai trò người
vợ, phụ nữ có bầu trong gia đình. Trong đó có cả phá thai an toàn.
Phá thai bằng thuốc ở đâu https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi
Địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/pha-thai-o-dau-top-8-dia-chipha-thai-an-toan-o-ha-noi

Phá thai an toàn ở Hà Nội https://phongkhamthaiha.org/pha-thai-o-dau-tot-nhat-ha-noi-dia-chi-pha-thaiuy-tin-1026.html

Bệnh viện hữu nghị bạch mai - phá thai an toàn ở Hà Nội
Trong trường hợp bạn chưa biết bỏ thai bằng thuốc ở đâu an toàn tại Hà Nội. Bạn có thể chọn ra bệnh
viện đa khoa bạch mai
Bệnh viện đa khoa bạch mai nghe nói đến là một cơ sở y tế chuyên về lĩnh vực phụ khoa và nhi sơ sinh.
Bệnh viện đa khoa bạch mai có đội ngũ giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ đầu ngành.
Bệnh viện hữu nghị bạch mai được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế tân tiến và bảng giá hợp
lý.
Do đó, đây là cơ sở được quá nhiều người mẹ chọn lựa là nơi để “vượt cạn”.
Bên cạnh đó, bệnh viện bạch mai có thực hiện bỏ thai nếu thai bị dị dạng, thai chết lưu, có thai ngoài ý
muốn… phá thai tại bệnh viện được tiến hành bởi một vài bác sĩ xuất chúng, kĩ năng cao. Nên phái nữ có
thể yên lòng khi tiến hành đình chỉ thai nghén tại cơ sở này.

Phá thai không đau ở Hà Nội – bệnh viện đa khoa đống đa
Bệnh viện đa khoa đống đa là 1 trong những địa điểm đình chỉ thai nghén chất lượng cao tại Hà Nội bạn
có thể tìm hiểu
Bệnh viện đống đa là bệnh viện chuyên phụ sản đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở thủ đô Hà Nội và là
bệnh viện theo mô hình hiện đại ở nước ta.
Bệnh viện đống đa là địa chỉ uy tín về chuyên khoa phụ sản. Tại đây, bác sỹ có kĩ năng tiếp nhận khám
và chữa các bệnh về phụ khoa, sinh sản…
Thêm vào đó, bệnh viện được phép ứng dụng tiện ích bỏ thai an toàn. Dựa vào số tuổi của thai nghén,
cũng như tình trạng sức khỏe cơ thể phụ nữ mang thai mà sẽ được chỉ định các cách phá thai khác
nhau. Chẳng hạn như dùng thuốc, hút thai, nong gắp thai…
Hút thai ở đâu https://rsuppersahabatan.co.id/assets/cms/uploads/files/lakip/dia-chi-pha-thai-an-toan-taiha-noi-taict.html
Địa chỉ phá thai an toàn http://bvtamthan.benhvientamthan.danang.gov.vn/web/suckhoe24gio/home//blogs/dia-chi-pha-thai-an-toan-o-ha-noi
Phá thai an toàn ở đâu http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/lists/ykienphanhoi/attachments/14214/diachi-pha-thai-o-dau-an-toan-ha-noi-taict.htm
Phá thai ở đâu an toàn http://duongha.gialam.hanoi.gov.vn/web/phongkhamthaihaorg/dia-chi-pha-thai-antoan-o-ha-noi
Phá thai không đau ở Hà Nội https://www.data.gov.et/uploads/user/2022-06-28-094719.034071top-10dia-chi-pha-thai-o-dau-an-toan-nhat-ha-noi.html

Cơ sở phá thai an toàn ở Hà Nội https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-hanoi-taict-16573516841.htm
Địa chỉ phá thai ở Hà Nội https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noitaict-16576136441.htm
Phá thai an toàn ở Hà Nội https://bvtracu.com.vn/default.aspx?tabid=120&ch=192
Địa chỉ phá thai ở Hà Nội http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/lists/splisthoidap/attachments/1124/diachi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-taict.html

