
10 cách bỏ thai an toàn mà không cần đến bệnh viện
một số biện pháp phá thai an toàn mà không yêu cầu bệnh viện công lập hoặc bác sĩ chuyên khoa được phụ nữ tìm hiểu cũng như
tiến hành thực hiện những giải pháp phá thai tại gia tuy vậy Nếu không hiểu biết rõ về cách thức, liều số lượng kháng sinh sẽ dẫn
tới một số biến chứng không hay về sau này

Thưa bác sĩ! Bởi vì một lần đi quá quá giới hạn, không lấy giải pháp giữ an toàn mà em đã từng có bầu. Song bởi cơ hội Hiện tại
không chấp thuận do em đang còn đi học nên em muốn bỏ thai. Tuy vậy, do sợ người quen bắt gặp, phí cao,… mà em muốn tự
phá thai tại gia. Vậy Mong rằng bác sĩ chuyên khoa tư vấn giúp cho em những giải pháp phá thai mà không cần đến bệnh viện đa
khoa hay bác sĩ chuyên khoa.

H.N.Liên (22 tuổi)

Thưa bạn, băn khoăn mà bạn băn khoăn cũng là nỗi lo chung của rất nhiều chị em lúc vì lý bởi nào đó mà chưa thể giữ gìn thai
lại. Vậy để giúp bạn cùng với tất cả cơ thể nắm được những cách phá thai tự nhiên và phá thai như thế nào cho an toàn thì những
bác sĩ của phòng khám TPHCM xin được cung cấp một số hiểu biết sau đây.

phương pháp bỏ thai mà không yêu cầu bệnh viện đa khoa hay bác sĩ

Hiện nay, có rất nhiều nữ vì e ngại hoặc sợ cơ thể quen bắt gặp khi bỏ thai tại những cơ sở y tế mà đã chọn phá thai tại nhà.

Có nhiều cách bỏ thai khác nhau từ các kiểu rau được nữ giới áp dụng Hiện nay như:

✎ trái khổ qua (khổ qua)

Đây là loại quả có chứa nhiều vitamin B cũng như khoáng hoạt chất như: Sắt, kẽm, kali, mangan, magie có công dụng rất tốt
trong vấn đề cung cấp dưỡng chất thiết kém cho cơ thể và tăng chức năng miễn dịch ở người.

Mặt khác, khổ qua còn là loại trái có khả năng chống mang bầu, vì vị đắng của nó gây nên kích thích mạnh. Bởi vậy, Nếu như
lạm dụng quá độ sẽ khiến cho dạ dày cùng với dạ con bị co bóp nhiều cùng với gây tình trạng sảy thai.

cách bỏ thai với khổ qua (khổ qua)

✎ Rau ngải cứu

Ngải cứu xem là 1 loại cây vô cùng tốt cho sức khỏe với không ít chức năng khác nhau. Đi kèm dùng để làm cho thuốc kháng
sinh chữa trị chứng bệnh thì dạng cây này còn có nguy cơ chế biến thành không ít thức ăn ngon cũng như bổ dưỡng.

tuy vậy, cũng giống như khổ qua, ngải cứu cũng có nguy hiểm đến sức khỏe nếu như chúng ta quá lạm dụng. Nhất là một số cơ
thể đang mang thai có thể gây sảy thai Nếu ăn quá độ.

Ngải cứu có nguy cơ dẫn tới sảy thai hay đẻ non Nếu nữ ăn với tần suất 4 – 5 lần 1 tuần trong 3 tháng đầu thời kỳ thai nghén.

✎ Rau ngót

Trong Đông Y, lá cũng như rễ rau ngót có đặc tính mát, hoạt huyết, giải độc hiệu quả bởi có chứa lượng lớn vitamin K, sắt,
mangan,… giúp lợi tiểu cũng như kích thích tử cung tụt bóp.

nhưng, vì trong loại rau này có chứa dinh dưỡng Papaverin – chất chứa trong cây thuốc kháng sinh phiện cần khiến cho giãn cơ
của tĩnh mạch giúp giảm sút đau nhức thời, hạ huyết áp. Bởi vậy, Nếu như bà bầu ăn không ít sẽ khiến tử cung mắc co bóp mạnh
cùng với dễ dẫn tới sảy thai.

✎ Rau sam

Là dạng rau có hàm lượng dưỡng chất cao, tính hàn, vị chua giúp cho thanh nhiệt, giải độc cùng với trừ giun sán vô cùng tốt.
Nhưng, Nếu mà ăn quá nhiều dạng rau này sẽ gây ra kích thích mạnh tại dạ con, thụt bóp và dẫn đến sảy ở phụ nữ mang thai.

giải pháp phá thai với rau sam theo kinh nghiệm dân gian

✎ Rau răm

phía ngoài là 1 dạng rau ăn kèm ngon thì rau răm còn có chức năng giúp cho tiêu hóa tốt, giảm sút ham muốn tại nam bởi vì có vị
cay cùng với tính ấm. Dạng rau này còn có dinh dưỡng dẫn đến kích ứng tử cung, làm cho dạ con tụt bóp mạnh và gây sảy thai.

✎ Rau chùm ngây (cây ba đậu dại)

Rau chùm ngây chia sẻ hàm lượng canxi, vitamin C, A, protein cùng với kali không nhỏ có nhiều chức năng rất tốt.

Bên cạnh đó, trong lá chùm ngây còn có chứa alpha-sitosterol một dạng hóc môn có tác dụng ngừa thai, làm trơn tử cung gây ra
sảy thai.

✎ Nước dừa

Nước dừa có tính hàn cũng như chứa không ít hoạt chất béo nên làm cho những cơ thể ốm nghén, nôn ói càng thêm trầm trọng.
Ngoài ra, đây còn là loại nước hạn chế huyết áp, mềm gân nên dễ làm cho thai phụ bị sảy thai, sinh non,…

✎ Đu đầy đủ xanh

Trong đu không thiếu có chứa một số dưỡng chất như: Papain có khả năng phá bỏ phôi thai cũng như Oxytocin, Prostaglendin
kích ứng dạ con thụt bóp Tiếp đó gây ra sảy thai.

cách bỏ thai bằng đu đầy đủ xanh

✎ Nhãn

Nếu ăn quá nhiều nhãn dẽ làm cho chi nhiệt cấp độ trong người thai phụ cùng với bào thai gia tăng, dẫn tới đau đớn bụng, khí
huyết không đều, đầy hơi, nôn mửa,… thậm chí có thể chảy máu, sảy thai, sinh non.

✎ Dứa

Trong trái dứa có chứa hoạt chất Bromelain làm mềm tử cung và phụ nữ mang thai lúc ăn rất nhiều sẽ khiến cho tăng chức năng
sảy thai.

➤ rất nhiều nữ giới từng lợi dụng tích dinh dưỡng sảy thai của một số đồ ăn Vừa rồi để được xem như một biện pháp phá thai
thiên nhiên mà không cần đến bệnh viện đa khoa hoặc chuyên gia. Nhưng mà, chị em phụ nữ cần lưu ý, vấn đề ăn quá nhiều các
món ăn này là một hành động nguy hiểm cho mình.

các nguy hại có khả năng tiếp diễn với bà bầu lúc làm bỏ thai bằng các thức ăn trên.

✦ đe dọa đến sức khỏe và chức năng sinh sản: các kiểu thức ăn này chỉ có nguy cơ gây ra sảy thai chứ không thể đưa hết thai ra
phía ngoài gây sót thai, sót nhau, thai chết lưu, viêm nhiễm dạ con, nhiễm trùng máu,… Nếu như không được trị sớm có khả năng
gây bệnh vô sinh, đặc biệt chết người.

một số cách bỏ thai này có nguy cơ sót thai

✦ tác động đến thai nhi: Nếu phá thai không thành công thì một số dưỡng chất độc có trong các dạng món ăn này cũng có thể
khiến cho bào thai mắc dị dạng cùng với kém tiến triển lúc tạo thành.

➥ Vì vậy, để bỏ thai an toàn, nữ giới nên xác định tới các trung tâm y tế chuyên khoa chất lượng để được hỗ trợ với một số biện
pháp y học hiện đại, tiên tiến đối với đầy đủ cơ sở vật chất, cơ sở vật chất hiện đại và hệ thống y chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.
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