
Cách phá thai không đau tại nhà 
 

Rất nhiều trường hợp có thai ngoài ý muốn, thai nhi bị dị tật, bị hiếp dâm…thì nữ giới buộc lòng phải dứt 
bỏ đứa con của mình. Thế nhưng vì ngại ngần, sợ gặp người quen mà nhiều người phụ nữ chọn lọc các 
giải pháp phá thai tại nhà. Vậy đâu là giải pháp đình chỉ thai nghén an toàn nhất, giải pháp đình chỉ thai 
nghén sớm nhất mà người phụ nữ có thể tin tưởng lựa chọn? Trong văn bản phần tiếp theo, chúng tôi sẽ 
danh sách lại các biện pháp đình chỉ thai nghén thường thấy nhất hiện tại nhé. 

 

Bỏ thai không đau là gì? 

Phá thai (bỏ thai) là việc ứng dụng một phương pháp nào đó để hoàn tất sớm thai kỳ của bà bầu trước 
thời điểm thai nghén ra đời, giới chuyên môn thường gọi là hoàn tất thời kỳ mang thai. Phương pháp này 
thường được chỉ định ứng dụng cho một số phụ nữ mang thai có thai ngoài ý muốn chưa sẵn sàng cả về 
tâm trạng và vật chất để "vượt cạn" hoặc lúc thai nghén bị dị dạng bẩm sinh. 

Bỏ thai an toàn là phương pháp chấm dứt thai kỳ được thực hiện ở những cơ sở y tế đạt chuẩn, được 
trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến, môi trường đảm bảo sạch khuẩn và 
do nhóm người cung ứng dịch vụ có kỹ năng được đào tạo thực hiện. 

Lựa chọn được các phương pháp phá thai an toàn nhất có thể hạn chế tối đa các di chứng cũng như rủi 
ro có thể tiếp diễn với thai phụ. 

Một vài tai biến có thể tiếp diễn trong trường hợp không tiến hành các biện pháp bỏ thai, bỏ thai an toàn: 

• Gây nên nhiễm trùng sản phụ khoa 

Không bảo đảm về nhân tố sạch khuẩn, vệ sinh trong quá trình thực hiện thủ thuật ngoại khoa là một 
nguyên nhân thường gặp gây ra bệnh viêm nhiễm phụ khoa trong bỏ thai không an toàn. 



• Gây ra những di chứng nguy hiểm sau phá thai 

Tùy tình huống mà có thể có một vài biến chứng sớm như ra máu, rách tử cung; hoặc những di chứng 
muộn hơn như nhiễm trùng, dính buồng tử cung….. 

• Gây nên hiện tượng rong kinh, vô sinh hiếm muộn 

Hiện tượng này vẫn có khả năng xảy ra sau khi thực hiện đình chỉ thai nghén. Nhưng mà, tỷ lệ này sẽ 
cao hơn trong trường hợp thực hiện các phương pháp phá thai không an toàn. 

• Gây vô sinh thứ phát ở phụ nữ 

Hoàn cảnh sạch khuẩn trong quá trình bỏ thai kém có thể gây ra hàng loạt các rủi ro như viêm nội mạc tử 
cung, viêm tắc vòi trứng, viêm buồng trứng ở phụ nữ… đây đều là những nguyên do dẫn đến tình trạng 
sảy thai, có thể còn là bệnh vô sinh. 

• Diễn ra các sự cố gây mê 

Công nghệ gây ra mê nếu không được tiến hành đúng lộ trình, người nhiễm bệnh có thể đối mặt với các 
phản ứng phụ sau khi tỉnh dậy như di chứng ở hệ thống hô hấp, điều này có thể đe dọa đến tính mạng 
của người nhiễm bệnh. 

Vì vậy người mẹ nên tránh đặt nặng vấn đề giá cả đình chỉ thai nghén hay ngần ngại mà mang chính sức 
khỏe của chính mình, còn có thể là là tính mạng ra “đánh cược”, cần thận trọng hơn trong việc chọn lọc 
bỏ thai ở đâu và một vài phương pháp bỏ thai an toàn. 
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Phương pháp bỏ thai dân gian 

Cách đình chỉ thai nghén tự nhiên chính là việc dùng các loại thảo dược, các loại hoa củ quả có trong tự 
nhiên để phá thai như: nước dừa, khổ qua, rau sam, rau ngải tía....mà không cần sử dụng đến các loại 
thuốc tây y hay các dụng cụ y tế chuyên khoa để hoàn thành sự hình thành và phát triển của thai nghén 
cũng như đẩy thai nhi ra khỏi tử cung của phụ nữ có bầu. 

Bỏ thai bằng biện pháp dân gian được truyền khẩu từ người này sang người khác mà không có sổ sách 
nào ghi chép hay chứng nhận. 

Dưới đây sẽ là 1 số biện pháp đình chỉ thai nghén đang được nhiều phụ nữ ứng dụng tại nhà. Chị em 
phụ nữ có thể tìm hiểu, tuy nhiên nữ giới hoàn toàn không được áp dụng một vài cách bỏ thai này khi 
chưa có sự chỉ dẫn và khám bệnh của y bác sĩ chuyên khoa. 
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Giải pháp bỏ thai tại nhà bằng nước dừa 

Nước dừa là thứ đồ uống giải khát thường gặp trong đời sống của chúng ta từ xưa đến nay.&Nbsp;ngoài 
tác dụng giải khát nước dừa còn tương đối nhiều công dụng khác như: 

• Hoạt chất cytokinin trong nước dừa có lợi ích trắng da. 

• Cung cấp nhiều năng lượng không thể thiếu cho cơ thể. 

• Thúc đẩy sức đề kháng. 

• Đẩy mạnh trao đổi chất. 

• Ngăn ngừa sỏi thận. 

• Giải quyết được hiện tượng da nhờn. 

Tuy nhiên với bà bầu lúc dùng nước dừa lại cần rất cẩn thận, các thầy thuốc sản phụ khoa khuyên các 
mẹ bầu không nên uống và dùng nước dừa trong 3 tháng đầu của thời kỳ mang thai. Nước dừa có tình 
hàn dễ gây lạnh bụng, trong trường hợp uống và lạm dụng khả năng sảy thai là rất lớn. 

Bởi vì thế vậy nhiều chị em lúc mang thai ngoài ý muốn, muốn tìm biện pháp đình chỉ thai nghén tại nhà 
dễ dàng và kín đáo thường uống nước dừa liên tiếp trong thời gian dài để làm sảy thai. Tuy vậy phái nữ 
lại không biết được một vài nguy hiểm ở phía trước đang chờ lúc tự tiện bỏ thai bằng nước dừa. 

Biện pháp đình chỉ thai nghén bằng nước dừa là một cách hoàn tất quá trình thai nghén phản khoa học. 
Chưa có bất cứ công trình khoa học nào chỉ ra rằng được rằng uống nước dừa sẽ phá được thai. Lúc tùy 
tiện phá thai bằng nước dừa chị em phụ nữ có thể mắc phải một số nguy hiểm sau đây: 

• Uống nước dừa làm sảy thai nhưng không đẩy được thai nghén ra ngoài khiến cho thai chết lưu, 
điều đó vô cùng nguy hiểm đến sinh mạng của phụ nữ. 

• Tự tiện bỏ thai bằng nước dừa sẽ không thể biết được thai nhi đã ra hết chưa, còn sót không. 
Nhiều tình huống do thiếu hiểu biết đã không thể làm mẹ được nữa. 

• Một số người phụ nữ tùy tiện phá thai bằng nước dừa nhưng lúc máu ra nhiều và ồ ạt lại chưa 
biết biện pháp và giải pháp cầm máu gây nên trạng thái băng huyết dẫn đến tử vong. 

• Nhiễm khuẩn phụ khoa: vì tự tiện đình chỉ thai nghén nên không thể bảo đảm được vệ sinh rất dễ 
để vi trùng thâm nhập gây ra viêm buồng trứng, viêm cổ tử cung, nhiễm khuẩn,… dẫn tới trạng 
thái bệnh vô sinh. 



Các bác sĩ chuyên khoa khuyên phái nữ đừng nên bỏ thai nếu như không phải một số tình huống sau: 
thai ngoài tử cung, thai chết lưu, dị dạng thai nhi… và thời điểm quyết định bỏ thai cần thiết phải lựa chọn 
một vài phương pháp phá thai an toàn. 

Cách bỏ thai tự nhiên với rau ngót 

Rau ngót là một loại rau rất phổ phát và đem đến vô vàn tác dụng cho sức khỏe thể chất. Trong rau ngót 
có chứa lượng chất đạm, vitamin, sắt… rất dồi dào. 

Trong thời gian có thai phái nữ được cảnh báo không được ăn loại rau này bởi chất papaverir có thể gây 
nên sảy thai do trong chúng có tác dụng gây nên co bóp tử cung. 

Để bỏ thai bằng rau ngót nhiều phụ nữ có bầu đã lấy lá rau ngót, rửa sạch rồi lọc lấy nước uống. 

Cho dù trong rau ngót có chứa chất papaverir, một loại chất gây sảy thai nhưng không phải tình huống 
nào bỏ thai cũng thu được thành quả. Nhiều người phụ nữ ứng dụng biện pháp bỏ thai bằng rau ngót 
nhưng không thành công (thai ngưng phát triển nhưng không được tống ra ngoài) vì thế thế đã phải đối 
mặt với những vấn đề như thai lưu, sót thai, viêm nhiễm … 

Phá thai, bỏ thai sớm bằng rau ngót chỉ là một giải pháp đình chỉ thai nghén đông y tại nhà chưa được 
kiểm chứng và chỉ được ứng dụng lúc mà chưa có các cách bỏ thai hiện đại, tiên tiến. 

Sử dụng rau ngót để phá thai chị em phụ nữ có thể gặp phải một số vấn đề sau: 

• Sảy thai trong bụng. 

• Viêm phụ khoa. 

• Bội nhiễm tử cung. 

• Thỉnh thoảng mắc phải trạng thái đau bụng dữ dội. 

• Cơn đau đầu, nôn mửa, xây xẩm mặt mày. 

• Có thể bị chảy máu nhiều, không cầm được. 

• Có thể gây ra bệnh vô sinh trong tương lai. 

 

Giải pháp đình chỉ thai nghén tự nhiên dùng rau ngải cứu 



Ngải tía là một loại rau quen thuộc ở việt nam. Có tên khoa học là artemisia vulgaris vị đắng, hơi nồng. 
Ngoài công dụng chế biến thực phẩm ngon và bổ dưỡng, ngải tía còn có đáp ứng nhiều chất dinh dưỡng 
có lợi cho sức khỏe con người. 

Những công dụng của ngải điệp có thể kể đến là: 

• Lưu thông máu, điều hòa vòng kinh. 

• Giúp đỡ điều trị suy yếu cơ thể ở những người làm việc quá sức. 

• Giúp làm lành ở tổn thương. 

• Chữa trị bệnh cơn đau đầu, cảm cúm, ho, viêm cổ họng, dây thần kinh. 

Mặc dù có nhiều công dụng nhưng ngải điệp lại chứa thành phần gây ra đẩy mạnh tử cung co bóp. Do 
vậy có thể khiến cho chị em phụ nữ có bầu trong 3 tháng đầu bị sảy thai. Lợi dụng thuộc tính này của 
ngải tía, nhiều chị em có bầu ngoài ý muốn đã sử dụng ngải cứu như một phương thuốc nam để đình chỉ 
thai nghén. 

Trong trường hợp trong 3 tháng đầu của thời kỳ mang thai mà chị em phụ nữ ăn ngải tía 5 - 6 lần/ tuần 
thì sẽ khiến tử cung co bóp mạnh, ra máu nhiều. Có thể dẫn tới sinh non hoặc sảy thai. Theo các chuyên 
gia, giải pháp đình chỉ thai nghén, bỏ thai sớm bằng lá ngải điệp là phương pháp dân gian của người 
xưa. Chứ chưa có căn cứ khoa học nào chỉ ra rằng về độ hiệu quả và an toàn. Bởi loại rau này chỉ có thể 
gây sảy thai, không được khuyến khích sử dụng cho phụ nữ mang thai mà thôi. Chính vì thế phái nữ 
tuyệt đối không được dùng biện pháp bỏ thai này tại nhà. 

Giải pháp bỏ thai tự nhiên bằng rau răm 

Rau răm là một loại cây thảo mộc quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng. Với lợi ích tăng cường tiêu 
hóa và sát trùng cực hiệu quả. Trong rau răm có chứa chất độc gây xung huyết khác lạ và thúc đẩy tử 
cung co bóp mạnh gây nên sẩy thai. Do đó vậy, phụ nữ mang thai cần tránh không nên sử dụng rau răm. 

Vì vậy tác nhân này, mà không ít phụ nữ có thai vỡ kế hoạch. Chọn ra bỏ thai bằng rau răm. Như một 
hình thức bỏ thai bằng phương pháp cổ truyền. Tuy vậy rau răm chỉ có lợi ích co bóp tử cung, làm nong 
thai, khiến thai chết lưu chứ không đẩy được thai ra ngoài. Dẫn đến sót thai, viêm nhiễm tử cung ảnh 
hưởng đến chức năng sinh sản trong thời gian sắp tới. 

Cách phá thai sớm tự nhiên bằng đu đủ xanh 

Đu đủ là một loại quả tươi được nhiều người yêu thích và dùng bởi giá trị chất dinh dưỡng cao. Trong đu 
đủ có chứa thành phần beta carote – một tiền chất thời điểm vào cơ thể sẽ được chuyển hoá thành 
vitamin a. Có vai trò là chống oxy hoá mạnh giúp hỗ trợ trong việc chống lại một số căn bệnh ung thư, 
chống khô da, khô mắt. Và có lợi ích giúp nhuận tràng hữu hiệu. 

Không chỉ những tác dụng có lợi cho cơ thể, thì nhiều người thường sử dụng đu đủ để bỏ 
thai.&Nbsp;đồng thời, đu đủ xanh cũng chứa nhiều enzym và mủ gây sự co thắt tử cung, từ đó gây ra 
sảy thai. Phá thai bằng đu đủ thường được phụ nữ áp dụng bằng giải pháp ăn nhiều đu đủ xanh trong 
thời gian đầu có bầu cho đến khi thai tự sảy đi.. 

Cách phá thai dễ dàng tại nhà bằng rau má 

Lại một loại rau nữa cần cố gắng bài tiết lúc có bầu. Dù rau má có thể khiến thai dễ bị hư, làm tử cung co 
bóp mạnh dẫn đến sảy thai nhưng hoàn toàn không thể đình chỉ thai nghén được. 



Trong trường hợp bạn vẫn liều lĩnh tiến hành giải pháp bỏ thai này thì sớm muộn cũng tử vong hoặc chịu 
các đau rát về cả cảm xúc lẫn thể xác như dị dạng thai nghén, hoại tử tử cung, thiếu máu nhiều. 

Đình chỉ thai nghén bằng que – giải pháp đình chỉ thai nghén dân gian 

Phương pháp bỏ thai cổ truyền này có nguồn gốc ở một số khu vực dân trí không cao, khu vực sâu, khu 
vực xa, hủ tục lạc hậu. Do văn hóa cũng như tục lệ của các dân tộc khác nhau nên cách áp dụng cũng 
riêng biệt. Có nơi dùng một chiếc que được niệm chú và buộc vào người bà bầu với nguyện vọng gây 
nên hỏng thai; những khác thì cách thực hiện có phần rùng rợn hơn đó là lấy một chiếc que mềm, dài 
tầm 10cm, rộng 1cm chọc trực tiếp vào buồng tử cung để phá thai. 

Đình chỉ thai nghén bằng que gây ra đau tức tột độ về thể xác, cộng với đó rủi ro nhiễm khuẩn, xuất 
huyết kéo dài dẫn đến mất mạng không phải là chuyện xa xôi. 

Đình chỉ thai nghén, bỏ thai sớm tự nhiên dùng thuốc bắc 

Đã từ lâu phương pháp phá thai này vẫn được truyền lại và bảo tồn trong dân gian. Chỉ với chén thuốc 
được sắc từ một vài vị thuốc bắc như cao "xác điến", hoa hồng, đương quy, mẫu đơn bì,… có thể đình 
chỉ thai nghén là những gì được truyền lại. Thực tế cách bỏ thai này chưa có dẫn chứng cụ thể nào về độ 
an toàn và thành công, hầu hết chỉ dừng lại ở lời truyền miệng không cơ sở nên rất nguy hiểm. 

Cách phá thai sớm tại nhà với thuốc nam 

Cũng tương đối giống cách bỏ thai bằng thuốc bắc, những vị thuốc có tác dụng điều kinh, ứ huyết như ô 
kê thang, trật đả hoàn được đồn đại là có thể bỏ thai. Vì thế, chỉ cần sắc các vị thuốc này lấy nước uống 
hàng ngày sẽ bỏ thai được mà không cần đến cơ sở y tế thực hiện tốn kém, lộ liễu. Tuyệt nhiên chưa có 
công trình khoa học y khoa nào khẳng định độ an toàn của phương pháp bỏ thai này, bởi vì thế không 
được ứng dụng dưới bất kì hình thức nào. 

Bỏ thai tự nhiên dùng thuốc xông thai 

Các bước tiến hành cách phá thai này tự nhiên một phương pháp rùng rợn. Các phụ nữ có bầu sẽ dùng 
một ống bơm được thoa sẵn chất bôi trơn rồi luồn vào buồng tử cung để bơm trực tiếp thuốc xông thai 
vào thai nhi và gây hỏng. Bỏ thai bằng biện pháp này rất mất vệ sinh, gây viêm nhiễm và một số trường 
hợp cái chết rất cao. 
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Phương pháp phá thai tại nhà có an toàn không? 

Tìm biện pháp bỏ thai an toàn tại nhà là một việc làm liều lĩnh và nguy hiểm. Tỷ lệ đạt được kết quả của 
các trường hợp phá thai, đình chỉ thai nghén sớm tại nhà là tối thiểu và đều không có chứng cứ và cơ sở 
để chứng tỏ. Đa số các tình huống tiến hành các phương pháp phá thai tại nhà đều là một vài bạn nữ 
mang bầu vỡ kế hoạch do sợ hãi áp lực từ phía gia đình và xã hội nên đã liều mình dùng một vài các 
biện pháp phá thai tại nhà nguy hiểm này. 

Dù vẫn có tỷ lệ tự bỏ thai tại nhà thu được thành quả nhưng nhiều tình huống bị nhiễm khuẩn bộ phận 
sinh sản, thậm chí là mất mạng do bị băng huyết, thai chết lưu, sót nhau, sót thai… do không nhận biết 
và xử trí ngay từ giai đoạn đầu. Dưới đây là những nguy cơ và biến chứng chị em có thể mắc phải khi tự 
ý ứng dụng các biện pháp đình chỉ thai nghén tự nhiên (dân gian) tại nhà: 

• Nhiều áp lực về cảm xúc đè nặng: 

Nữ giới phải bỏ đi giọt máu của chính mình là điều không ai mong muốn, cộng với đó lại ứng dụng các 
biện pháp phá thai tại nhà trong tình trạng bị động, stress sợ người khác nhận biết khiến không ít người 
rơi vào trạng thái cảm nhận mệt mỏi, tội lỗi, day dứt, luôn sống trong mặc cảm hoặc rơi vào trạng thái 
trầm cảm phải chữa tâm trạng trong nhiều ngày. 

• Một vài bất ổn về sức khỏe: 

Việc ứng dụng một vài giải pháp phá thai cổ truyền tại nhà trên không được bác sĩ chuyên khoa khuyến 
khích bởi chúng ẩn chứa vô vàn rủi ro. Lúc áp dụng các cách bỏ thai tại nhà bằng thuốc hay thảo mộc tự 
nhiên chị em phụ nữ thường không thăm khám đầy đủ để biết mình có đáp ứng được điều kiện thực hiện 
đình chỉ thai nghén của các cách này hay không như: tuổi và vị trí thai nghén, trạng thái sức khỏe người 
mẹ... Điều này khiến phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ sót thai, thai chết lưu trong tử cung nhiều ngày, 
xuất huyết ở tử cung dẫn đến nhiễm khuẩn các bộ phận như tử cung, vòi trứng thời gian kéo dài dẫn tới 
vô sinh – hiếm muộn. 

• Nguy hiểm tính mạng: 

Tình huống chị em mắc phải bệnh máu khó đông mà không được nhận biết trước lúc bỏ thai là rất nguy 
hiểm, khả năng tác động đến sinh mạng là rất cao. Thời điểm tự ý dùng cách bỏ thai tự nhiên để bỏ thai 
có thể gây nên hiện trạng chảy máu từ tử cung, thiếu máu nhiều nếu như không được phát hiện và giải 
quyết kịp thời sẽ dẫn đến mất mạng. 

Khi ứng dụng những phương pháp bỏ thai, phá thai sớm tại nhà thì các chị em rất dễ mắc phải các di 
chứng nguy hiểm và thời điểm đó không chỉ phái nữ mất tiền chữa mà còn phải mang theo một số biến 
chứng này đến suốt đời. 
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Cách đình chỉ thai nghén an toàn và hiệu quả thời điểm 
này 

Chị em phụ nữ nên tránh tự ý thực hiện đình chỉ thai nghén bằng cách dùng các loại rau củ bởi hành vi 
này có thể dẫn đến vô vàn di chứng cực kỳ nguy hiểm, còn có thể là là đe dọa đến sinh mạng. Dưới đây 
là các phương pháp phá thai an toàn và sớm nhất theo cách hiện đại, tiên tiến mà nữ giới có thể chủ đề 
nên tham khảo: 

Biện pháp đình chỉ thai nghén hữu hiệu không đau helen brow 

Hiện giờ, phương pháp bỏ thai không đau helen được quá nhiều chuyên gia phản hồi cao về tính hiệu 
quả, an toàn và chuẩn xác. 

Kĩ thuật bỏ thai không đau helen brown là kĩ thuật bỏ thai mang tên một vị lương y nổi tiếng người anh- 
helen brown. Sau thời điểm phát minh đạt được kết quả, giải pháp này đã được tổ chức y tế thế giới who 
kiểm duyệt và review mức độ an toàn, tính khoa học của nó và công nhận đây là một biện pháp có rất 
nhiều điểm ưu thế. 

• Định vị chính xác 

Kỹ thuật siêu dẫn tiến hành đình chỉ thai trong điều kiện có thể nhìn thấy được, giảm sát hầu hết quá 
trình thủ thuật. Trên màn hình có thể trực tiếp nhìn thấy trạng thái bộ phận bên trong cổ tử cung, xác định 
vị trí túi thai. Y bác sĩ nhìn màn hình để làm thủ thuật ngoại khoa, khiến cho cuộc tiểu phẫu trở thành an 
toàn. 

• Không gây cơn đau 

Trước thời điểm thực hiện phẫu thuật, bác sĩ sẽ áp dụng công nghệ gây ra tê ngắn ở mạch máu, người 
nhiễm bệnh sẽ rơi vào hiện trạng ngủ say trong một thời gian ngắn. Bởi vì thế, chị em sẽ không phải trải 
qua có cảm giác sợ hãi, ám ảnh trong quá trình phẫu thuật. 

Không chỉ vậy, việc gây ra tê còn hạn chế cơn đau và làm giảm hiện trạng ra máu trong suốt quá trình 
phẫu thuật. Sức khỏe thể chất, thể trạng của người mắc bệnh luôn được giữ ở mức ổn định. 

• An toàn, giữ an toàn toàn vẹn tử cung 

Quá trình phẫu thuật loại bỏ thai của helen brown tạo ra vết thương nhỏ. Thông qua màn hình định vị, 
thầy thuốc gắp bỏ thai ra ngoài một cách linh động, trơn tru. Không gây biến chứng sót thai hay sót nhau, 
rong huyết sau tiểu phẫu. 

Hoàn toàn an toàn với tử cung, không để lại sẹo ở tử cung. Che chở toàn vẹn chức năng sinh sản trong 
tương lai của nữ giới. 

• Khôi phục sức khỏe thể chất gấp rút 

https://phathaithaiha.webflow.io/post/sau-sinh-bao-lau-thi-duoc-dung-nuoc-lanh
https://phathaithaiha.webflow.io/post/kinh-nguyet-ra-it-nguyen-nhan


Tất cả cuộc thủ thuật đình chỉ thai chỉ xảy ra từ 20-30 phút. Thao tác đình chỉ thai nghén được tiến hành 
chuẩn xác, an toàn. Vì thế, sau thủ thuật, phái nữ có thể về nhà nghỉ ngơi và quay trở lại cuộc sống bình 
thường khẩn trương. 

Cách bỏ thai an toàn bằng giải pháp nạo hút thai 

Hầu hết quá trình nạo hút thai đều được hiển thị trên hệ thống máy tính hiện đại, tiên tiến, nhờ đó mà 
phẫu thuật nạo hút thai diễn ra đảm bảo độ chính xác, an toàn cao. 

Cách nạo hút thai thường áp dụng cho một số tình huống thai từ 6 – 12 tuần tuổi. Mặt khác, người mẹ 
phải bảo đảm trạng thái sức khỏe cơ thể tốt, ổn định, không mắc các bệnh như gan, thận, hen suyễn, tim 
mạch, bội nhiễm phụ sản... 

Nhiều chuyên gia y tế review cao do biện pháp hút thai có nhiều mặt tốt vượt trội như: 

• Tỉ lệ thu được thành quả cao, lên tới 99% thời điểm được thực hiện bảo đảm hoàn cảnh an toàn. 

• Thời gian thực hiện hút thai khẩn trương, chỉ từ 15 – 20 phút. 

• Không gây ra đau đớn, không gây ra tổn thương đến tử cung của người phụ nữ. 

• Khôi phục khẩn trương, không gây ra di chứng. 

• Mức phí hút thai chân không phù hợp với các bạn sinh viên không có hoàn cảnh. 

Thế nhưng, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, đảm bảo an toàn cho chức năng sinh sản về sau, phái nữ 
nên chọn lựa địa điểm đình chỉ thai an toàn, được cấp giấy phép kinh doanh đầy đủ, có đội ngũ lương y 
xuất sắc, có đủ trang thiết bị y tế. 

Biện pháp phá thai sớm an toàn bằng thuốc 

Ngoài phương pháp phá thai an toàn bằng hút thai thì cách đình chỉ thai nghén bằng thuốc cũng được 
nhiều bác sĩ chuyên khoa tại các địa điểm đáng tin cậy khuyên chị em nên áp dụng tuy nhiên nó chỉ sử 
dụng cho các trường hợp thi nhi tầm khoảng dưới 7 tuần tuổi và không bị các bệnh lý rối loạn đông máu, 
người bị tim mạch... 

Mặt tốt của cách bỏ thai bằng thuốc 

• Tỷ lệ đạt được kết quả cao khi thai nhi ở các tuần đầu thai kỳ và được dùng đúng loại thuốc và 
địa điểm ứng dụng. 

• Mức phí bỏ thai bằng thuốc phá thai thường ít hơn các biện pháp khác và làm giảm di chứng. 

• Áp dụng phương pháp bỏ thai này thì bạn nữ sẽ không có sự can thiệp nào từ các công cụ 
chuyên khoa. 

Khuyết điểm của biện pháp phá thai bằng thuốc 

• Với các bạn mang thai trên 7 tuần tuổi sẽ không thể thực hiện được cách này. 

• Áp dụng giải pháp đình chỉ thai nghén bằng thuốc này thì chị em cần bảo đảm không bị rối loạn 
đông máu, không bị các bệnh về tim mạch, cao huyết áp, hen suyễn... 

• Nếu không áp dụng đúng cách có thể gây ra trạng thái sót thai và các di chứng khác 

• Một vài tác dụng phụ của thuốc như cơn đau đầu kéo dài, xây xẩm mặt mày, buồn nôn, ớn 
lạnh... 

4. Phương pháp đình chỉ thai nghén hiệu quả bằng nong gắp thai 



Nong gắp thai là giải pháp thầy thuốc sẽ sử dụng một đồ dùng cá nhân chuyên khoa để gắp phôi thai ra 
khỏi cơ thể phụ nữ mang thai. Ưu điểm phương pháp này là ứng dụng cho các tình huống bào thai to 
trên 13 đến 18 tuần tuổi và người phụ nữ phải bảo đảm sức khỏe cơ thể trước thời điểm tiến hành. 

Chi phí phá thai với nong gắp thai thường sẽ cao hơn so với các phương pháp trên vì thủ thuật cản trở 
hơn và nguy hiểm hơn. 
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Địa chỉ phá thai an toàn - phòng khám thái hà 

Phụ nữ nào còn lúng túng, sợ hãi trong việc tìm địa chỉ có biện pháp bỏ thai, bỏ thai an toàn, hữu hiệu thì 
có thể yên lòng lựa chọn phòng khám đa khoa thái hà. Đây là một địa chỉ đình chỉ thai an toàn bằng biện 
pháp helen brown – giải pháp đình chỉ thai nghén được đánh giá là an toàn, hiệu quả nhất hiện giờ. 

Tại đây có đầy đủ dàn thiết bị máy móc, dụng cụ y tế tân tiến, phòng tiểu phẫu được vô khuẩn kỹ lưỡng, 
cẩn thận để giúp quá trình nạo hút thai xảy ra thuận lợi, nhanh chóng. Nguồn nhân lực là lương y tại 
phòng khám thái hà cũng đều là nhóm người có kinh nghiệm công tác trên 30 năm, chuyên nghiệp và rất 
chu đáo tận tình với bệnh nhân. 

Phái nữ khi đến phòng khám thái hà sẽ được các lương y của phòng khám khám bệnh, tư vấn cách đình 
chỉ thai thích hợp với số tuổi của thai. Không những thế, phụ nữ còn được các bác sĩ và các nhân viên 
của phòng khám chăm sóc chu đáo để giúp sức khỏe mau khôi phục. 

Với biện pháp phá thai an toàn helen có tại phòng khám, chị em hoàn toàn yên lòng bởi một số lí do sau: 

• Trước thời điểm tiến hành thủ thuật, chị em phụ nữ sẽ được gây nên tê nên không còn cảm giác 
đau nhức, khó chịu trong quá trình hút thai chân không. 

• Y bác sĩ sẽ thực hiện vệ sinh, khử trùng chỗ kín của phụ nữ trước thời điểm nạo hút thai để 
phòng tránh nhiễm khuẩn, viêm nhiễm ở vùng này. 

• Quá trình nạo hút thai tiếp diễn khẩn trương, có độ chuẩn xác, hữu hiệu cao. 

• Không gây ra di chứng, không ảnh hưởng tới tử cung cũng như khả năng có con của phụ nữ 
trong tương lai. 

• Sau thời điểm thực hiện hút thai, phụ nữ được chăm sóc một phương pháp kỹ càng và được 
nằm lại để các lương y của phòng khám giám sát trạng thái sức khỏe. 
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