
12 dịa chỉ bệnh viện sản phụ khoa ở Hà Nội 
uy tín - an toàn nhất 

 Phòng khám phụ khoa Hà Nội có tốt không? Tìm được phòng khám bệnh viện phụ khoa an toàn chất 
lượng là mong muốn của tất cả người bệnh. Tuy nhiên để chọn ra một phòng khám bệnh viện tốt trong 
hàng tá các cơ sở Y tế như hiện nay là điều vô cùng khó khăn với người bệnh. 

Bảng giá khám phụ khoa Thái Hà 320k 

Hầu hết ở nữ giới nhất là chị em đang trong độ tuổi tuổi sinh sản đều đã từng mắc bệnh phụ khoa. Theo 
nghiên cứu mới nhất của Bộ Y tế, có khoảng hơn 92% phụ nữ bị bệnh phụ khoa và thường bị tái phát 
nhiều lần, nhưng không biết nên đi điều trị tại đâu và khám chữa như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giới 
thiệu đến các bạn cơ sở Y Khoa tốt nhất hiện nay. 

[TƯ VẤN] KHÁM PHỤ KHOA LÀ KHÁM GÌ? 

Tư vấn phụ khoa: Khám phụ khoa là khám tổng quát tất cả các bộ phận liên quan đến hệ thống sinh dục, 
sinh sản của nữ giới. Cụ thể là các bộ phận như: 

 Âm đạo, buồng trứng, cổ tử cung, vòi trứng, bộ phận sinh dục ngoài.  

Ngoài ra chị em sẽ phải thực hiện một và xét nghiệm cần thiết khác như: xét nghiệm máu, nước tiểu, dịch 
âm hộ,siêu âm ổ bụng, siêu âm đầu dò…... 

Quy trình khám chữa bệnh phụ khoa đúng tiêu chuẩn 

Khám phụ khoa là gì? Khi đến với Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà hay bất kỳ một phòng khám phụ khoa 
uy tín khác, chị em sẽ được tiến hành thăm khám phụ khoa theo quy trình khoa học, hợp lý dưới sự hỗ 
trợ của thiết bị máy móc hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm.  

Bước 1: Hỏi thông tin và xem xét tình trạng bệnh ban 

Bước 2: Tiến hành thăm khám cụ 

Bước 3: Tư vấn bệnh phụ khoa và phương pháp điều trị 

Bước 4: Đặt lịch hẹn tái 

TẠI SAO CHỊ EM CẦN ĐI KHÁM PHỤ KHOA? 

Theo thống kế của tổ chức y tế thế giới có đến 90% phụ nữ ở Việt Nam đã và đang mắc các bệnh viêm 
nhiễm phụ khoa. Bệnh phụ khoa có đa dạng chủng loại và mức độ nguy hiểm khác nhau. Các bệnh phụ 
khoa nguy hiểm mà các chị em thường mắc phải là: Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, u xơ tử cung, u nang 
buồng trứng, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm vùng chậu, ung thư cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung,... 

Các bệnh phụ khoa nguy hiểm đến giai đoạn nặng rất khó chữa và gây tác hại vô cùng xấu đến sức 
khỏe, khả năng sinh sản thậm chí là cả tính mạng của người bệnh. Để có thể điều trị bệnh phụ khoa một 
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cách triệt để an toàn thì người bệnh nên điều trị bệnh từ giai đoạn đầu của bệnh. Khi virus, vi khuẩn, nấm 
vẫn chưa phá hủy bộ phận sinh dục người bệnh. 

Tuy nhiên bệnh phụ khoa giai đoạn đầu rất khó phát hiện vì dấu hiệu của bệnh khá mờ nhạt và dễ bị chị 
em bỏ qua. Vậy nên khám phụ khoa định kỳ là điều hết sức cần thiết đối với chị em. 

Khám phụ khoa giá bao nhiêu? Các chuyên gia khuyến cáo chị em nên đi khám định kỳ 6 tháng/ lần là tốt 
nhất hoặc ít nhất 1 năm 1 lần đối với chị em không có điều kiện( tuy nhiên bây giờ chi phí khám phụ khoa 
ở các phòng khám uy tín chỉ mất có mấy trăm nghìn nên bác sĩ chuyên gia khuyên chị em nên đi khám 
định kỳ 6 tháng 1 lần). Khám phụ khoa không những giúp phát hiện ra các bệnh phụ khoa mà còn có thể 
phát hiện các bệnh xã hội nguy hiểm khác như: Bệnh sùi mào gà, bệnh lậu, giang mai, mụn rộp sinh 
dục,... 

<< Bác sĩ tư vấn 24/24>>  

NHỮNG LƯU Ý CHO CHỊ EM TRƯỚC KHI ĐI KHÁM 
PHỤ KHOA 

Nếu đi khám phụ khoa lần đầu tiên các chị em cần đặc biệt chú ý những vấn đề sau đây: 

+ Không thụt rửa sâu, sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh như( các loại dung dịch vệ sinh). Chất tẩy rửa sẽ 
diệt vi khuẩn tạm thời ở trên bề mặt vùng nhiễm bệnh. Điều đó khiến cho các bác sĩ rất khó khăn trong 
việc phát hiện ra mầm bệnh. 

+ Không quan hệ trong khoảng 3 ngày trước khi đi thăm khám phụ khoa. Tinh trùng sót lại trong âm đạo 
hoặc cổ tử cung sẽ làm sai lệch kết quả bệnh trạng của người bệnh. 

+ Không đi khám khi đang trong kỳ kinh. 

+ Giữ tâm lý thoải mái khi đi thăm khám. 

Lưu ý: Chị em chỉ nên rửa nước ấm bộ phận sinh dục trước khi đi để cho quá trình thăm khám đạt kết 
quả chính xác) 

ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA UY TÍN Ở Hà Nội 

Ban đầu chị em nghe tên sẽ nghĩ ngay đến “phòng khám, bệnh viện phụ khoa Hà Nội” thì chắc chắn sẽ 
nằm ở Hà Nội, tuy nhiên bệnh viện phòng khám phụ khoa Hà Nội lại Tọa lạc ngay trung tâm của thành 
phố Hà Nội – Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà . Mặc dù có địa chỉ tại Hà Nội nhưng lại rất thuận tiện cho 
chị em ở Hà Nội qua thăm khám, cũng như chị em ở các tỉnh khác. Thái Hà đã trở thành điểm đến khám 
phụ khoa lý tưởng của hầu hết chị em ở Hà Nội, cũng như các tỉnh lân cận trong nhiều năm trở lại đây. 

a, Lịch sử hình thành  

Chặng đường phát triển ghi nhận sự phấn đấu không ngừng của tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ 
cũng như nhân viên phòng khám để gây dựng lên một địa chỉ y tế uy tín như ngày hôm nay. Kể từ khi 
được thành lập, bệnh viện Đa Khoa Thái Hà đã từng ngày trưởng thành, mỗi mốc thời gian lại là một 
thành tựu đáng nhớ. 
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b, Giai đoạn thành lập và trải nghiệm 

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Phòng khám đa khoa Thái Hà đã xác định sứ mệnh của mình là 
trở thành một trung tâm y tế hàng đầu tỉnh Hà Nội trong việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động và 
nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 

Khoảng thời gian này, đội ngũ nhân viên tại Phòng khám còn hạn chế, số lượng trang thiết bị máy móc 
hiện đại chưa có nhiều, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu sót. Chính vì vậy, Phòng Khám Thái Hà vừa hoạt 
động vừa phải tự mình phát triển, trải nghiệm thật nhiều giải pháp khác nhau để lựa chọn lối đi riêng, tôn 
chỉ hoạt động về sau.Giai đoạn xây dựng và hiệu chỉnh 

 Trải qua thử nghiệm nhiều giải pháp khác nhau, Phòng Khám, bệnh viện phụ khoa Hà Nội đã đúc rút 
được nhiều kinh nghiệm. Ban lãnh đạo có cái nhìn sâu sắc hơn trong việc dùng “người” và từng bước 
hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức. Định hướng hoạt động bao gồm vào các nhóm chính gồm: Phụ khoa, nam 
khoa, bệnh xã hội, hậu môn – trực tràng, chỉnh hình phụ khoa, điều trị vô sinh – hiếm muộn cho cả nam 
và nữ. 

Hiểu được tâm lý của bệnh nhân khi đến đây thăm khám và chữa trị bệnh, chúng tôi luôn luôn tạo môi 
trường thân thiện, cởi mở bằng việc mở các khóa học ngắn hạn cho đội ngũ nhân viên về dịch vụ y tế – 
chăm sóc sức khỏe người bệnh. 

c, Giai đoạn ổn định và phát triển 

Với mục tiêu xây dựng phòng khám tiêu chuẩn “Y tế xanh” theo đúng tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới, 
phòng khám đã không ngừng đổi mới trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật, học hỏi, lĩnh hội những 
phương pháp điều trị bệnh mới. Cơ sở hạ tầng đã được mở rộng và có nhiều đầu tư. Quy trình xử lý rác 
thải khoa học, thân thiện với môi trường. Đội ngũ nhân viên đều trải qua các khóa học chăm sóc sức 
khỏe người bệnh nên luôn có thái độ phục vụ thân thiện mang nét riêng của Phòng Khám Đa Khoa Thái 
Hà . 

d, Thiết bị y tế 

Phòng khám luôn luôn chú trọng trong việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, giúp quá trình thăm khám 
và chữa bệnh đạt kết quả tốt nhất. Thiết bị y tế bao gồm: Máy móc vận hành kỹ thuật chữa trị bệnh, dụng 
cụ y tế (dao, kéo, đồ thăm khám….), vật dụng cá nhân (băng, gạc….)Mọi thiết bị y tế trước khi đưa vào 
thăm khám và điều trị bệnh đều đã trải qua quy trình khử trùng nghiêm ngặt. Phương pháp điều trị bệnh 
được kiểm duyệt và thử nghiệm nhiều lần và hầu hết đều lĩnh hội tại các nước có nền y học phát triển và 
có chi phí đầu tư lớn, nên khả năng sai sót là rất thấp. 

e, Môi trường thăm khám 

Hiểu được tâm lý của bệnh nhân khi mắc những căn bệnh ở vùng kín. Phòng khám chúng tôi luôn luôn 
xây dựng một môi trường thăm khám và chữa bệnh khép kín gồm một bác sĩ – một bệnh nhân – một 
phòng bệnh, giúp người bệnh luôn cởi mở và không còn e ngại. 

Các ban khoa 

Với diện tích trên 900m2, phòng khám có đầy đủ các phòng khoa cần thiết, phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ và 
thoáng mát. Toàn bộ các phòng khoa đều được trang bị đầy đủ điều hòa, tủ lạnh, tivi, thiết bị y tế chuyên 
dụng… hỗ trợ bệnh nhân nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 

Phòng cấp cứu: 



 Hoạt động 24/7, người bệnh được cung cấp không gian riêng tư cá nhân khi có nhu cầu.Phòng siêu âm: 
Dịch vụ siêu âm đa dạng như siêu âm tuyến vú, tuyến giáp, siêu âm khớp, xương, cơ, ổ bụng, siêu âm 
đầu dò… cho kết quả chẩn đoán hình ảnh rõ nét, độ phân giải cao. 

Phòng xét nghiệm:  

Bao gồm xét nghiệm dịch niệu đạo, dịch âm đạo, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu…. kết quả 
chuẩn xác. 

Phòng tiểu phẫu:  

Phòng tiểu phẫu vô trùng và các thiết bị y tế bảo đảm được tiệt trùng tiệt khuẩn trước khi đưa vào sử 
dụng. 

Phòng chờ: 

 Bệnh nhân có thể đọc báo, xem tivi và lướt web…trong không gian riêng tư. 

Phòng khám xây dựng quản lý bệnh nhân bằng hệ thống điện tử, giúp phục vụ người bệnh nhanh chóng 
và tiết kiệm thời gian.Quy định về trang phục y tế 

Phòng khám đáp ứng và luôn tuân theo những quy định về trang phục của Bộ y tế đối với bác sĩ, y tá và 
người bệnh như sau: 

Trang phục y tế bao gồm: Áo blue, quần, váy, chân váy, giày dép, bảng tên, mũ… 

Trang phục y tế đáp ứng được: Thuận tiện, thoải mái cho bệnh nhân, người sử dụng. Thuận tiện khi 
mặc, khi thao tác chuyên môn. Mang đặc trưng của ngành y tế. Chất liệu an toàn, mềm mại, không nhăn 
xù, dễ giặt, dễ là ủi, thấm mồ hôi và phù hợp với khí hậu. Kiểu dáng màu sắc hài hòa, mang đặc trưng 
riêng của phòng khám, hiện đại, kín đáo, trang nhã, đảm bảo tính thẩm mỹ. trang phục phân theo vị trí 
chuyên môn rõ ràng. 

Có chế độ pháp lý rõ ràng  

Phòng Khám Đa Khoa Thái Hà được Sở y tế phê duyệt trước khi đi vào hoạt động. 

Phòng khám hoạt động trong khuôn khổ được cấp phép. 

Tuân thủ theo mọi thông tư, nghị định của chính phủ đối với các phòng khám như: Nghị định 
87/2011/NĐ-CP, Nghị định 109/2016/NĐ-CP, Thông tư 278/2016/TT-BTC…Dịch vụ y tế tại đây chuyên 
nghiệp: Thủ tục được tiến hành một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho người bệnh; 
thông tin người bệnh được lưu trữ cẩn thận và bảo mật hoàn toàn. 

Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm 

Đội ngũ y bác sĩ với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong điều trị các bệnh lý phụ khoa. 
Các bác sĩ đều làm việc tại các bệnh viện lớn trong nước, có bằng cấp và giấy phép hành nghề. Định kỳ 
hàng quý, hàng năm, các bác sĩ sẽ được đi tập huấn tại nước ngoài để chuyển giao công nghệ và lĩnh 
hội những phương pháp điều trị bệnh mới. 

Cơ sở hạ tầng khang trang 



Phòng khám trang bị cơ sở vật chất và thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ cho việc thăm khám và điều trị đạt chất 
lượng quốc tế và được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Các phòng khoa đều được bố trí khoa học, 
thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ, khử trùng hoàn toàn… 

Phương pháp điều trị bệnh hiện đại 

Phòng khám đang sở hữu những phương pháp điều trị bệnh phụ khoa hiện đại, an toàn như: Kỹ thuật 
quang điện tử Spintronic, Kỹ thuật Ozone, Liệu pháp điều trị cách tân, kỹ thuật RFA…..Những phương 
pháp này điều trị từng loại bệnh cụ thể, giúp bệnh nhân nhanh chóng thoát khỏi những biến chứng nguy 
hiểm. 

Quy trình làm việc chuyên nghiệp 

Người bệnh không cần lo lắng về tình trạng chờ đợi xếp hàng để tới lượt khám như một số bệnh viện 
công khác. Chỉ cần một thao tác đơn giản là đặt lịch hẹn khám trên hệ thống website của phòng khám, 
sau đó bạn sẽ được gửi một mã khám bệnh và người bệnh có thể tới thăm khám ngay tại phòng khám 
mà không cần phải chờ đợi.Phòng khám chúng tôi làm việc từ 8:00 – 20:00 tất cả các ngày trong tuần 
(kể cả ngày lễ tết). 

Chi phí hợp lý 

Chi phí tại phòng khám luôn công khai minh bạch và được niêm yết theo quy định của Sở y tế. Tại phòng 
khám hoàn toàn không có trường hợp chi phí phát sinh trong quá trình điều trị. 

Nếu chị em còn thắc mắc vấn đề gì về khám phụ khoa xin Click TẠI ĐÂY để được giải đáp miễn phí từ 
các bác sĩ chuyên môn. 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN PHỤ 
KHOA UY TÍN Ở Hà Nội 

Để khám phụ khoa an toàn đảm bảo chị em cần kiểm tra thật cẩn thận cơ sở mà mình định thăm khám. 
Nếu không chọn đúng phòng khám bệnh viện chất lượng uy tín thì chị em rất dễ bị mất cả tiền lẫn sức 
khỏe. 

Khám chữa bệnh tại những phòng khám không đảm bảo không những không giúp chị em chữa khỏi 
bệnh mà còn có khả năng làm lây nhiễm một số bệnh phụ khoa và bệnh xã hội như: Viêm âm đạo, sùi 
mào gà,... 

Vậy nên nếu muốn chọn cho bản thân một phòng khám bệnh viện phụ khoa tốt chị em cần nắm chắc 
những tiêu chí sau đây về phòng khám: 

+ Cơ sở vật chất của phòng khám có đầy đủ hiện đại đảm bảo vệ sinh không? 

+ Giấy tờ pháp lý có đầy đủ không? Có được Bộ y tế phê duyệt không? 

+ Đội ngũ y tá bác sĩ có chuyên môn cao không?có thái độ như thế nào với người bệnh? 

+ Có những liệu pháp điều trị bệnh như thế nào? 

+ Chi phí điều trị bệnh có rõ ràng hợp lý không? 



Nếu phòng khám đáp ứng được những tiêu chuẩn tốt những tiêu chí trên thì các chị em hãy chọn địa chỉ 
đó để thăm khám chữa bệnh và điều trị. Đừng quá vội vàng khi chọn phòng khám phụ khoa. 

ĐỊA CHỈ PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN PHỤ KHOA Hà Nội 
AN TOÀN CHẤT LƯỢNG 

Nếu chị em vẫn đang loay hoay không biết chọn phòng khám nào để khám chữa và điều trị bệnh phụ 
khoa. Thì có thể xem xét về phòng khám Đa Khoa Thái Hà Hà Nội. 

Với đội ngũ y bác sĩ hùng hậu có chuyên môn cao,phòng khám đã điều trị rất thành công cho nhiều ca 
mắc bệnh phụ khoa, nam khoa, bệnh xã hội,... Phòng khám đã và đang được người dân địa phương và 
các vùng lân cận tin tưởng và chọn lựa là nơi thăm khám và điều trị bệnh. 

Chính vì những thành tích như vậy mà trong các cuộc bình luận phòng khám luôn nằm trong top 10 
phòng khám Đa Khoa tốt nhất tại Hà Nội. 

Hơn nữa đến với phòng khám chị em sẽ không cần lo lắng đến vấn đề pháp lý, bởi vì phòng khám đã 
được Bộ y tế cấp phép hoạt động. Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cơ quan nhà nước, các chị em sẽ 
không cần suy nghĩ đến vấn đề an toàn cũng như chi phí điều trị bệnh tại phòng khám. 

Liệu pháp điều trị bệnh phụ khoa tại phòng khám vô cùng hiện đại và tân tiến. Điều đó sẽ giúp quá trình 
điều trị bệnh giảm bớt đau đớn, không xâm xâm lấn tổn thương tới các vùng khác. Giúp các phần mô 
nhiễm bệnh nhanh chóng phục hồi, ngăn không cho bệnh tái phát trở lại.  

Trên đây là thông tin về phòng khám bệnh viện phụ khoa Hà Nội, nếu các chị em còn thắc mắc gì về vấn 
đề này xin liên hệ vào số điện thoại hoặc click vào khung chat dưới. 

 


