
Phí kiểm tra và phá thai ở phòng khám phụ khoa 

Kiểm tra phụ khoa tại đâu tốt hơn hết Hà Nội là thắc mắc được nhiều chị em phụ nữ lưu ý. Tại đây là vấn 

đề khá nhạy cảm và tế nhị – nhất là cùng những người chưa có gia đình. Nếu chưa thể quyết định được 

phòng khám phù hợp, bạn đọc có thể nghiên cứu 10 cơ sở y tế, bệnh viện đáng tin cậy ở vùng hà thành 

được tổng hợp trong bài viết sau đây. 

Bây giờ, tỷ lệ người bệnh phụ khoa ngày càng nâng cao cao. Bởi thế đã kéo theo nhu cầu kiểm tra phụ 

khoa của chị em phụ nữ ngày một rất nhiều lên. Nhưng, trước khi khám kỹ càng phần đông người phụ nữ 

câu hỏi không biết thăm khám phụ khoa nên những gì? Khi nào phải thăm khám? Bệnh viện phụ khoa tại 

đâu Hà Nội an toàn, chất lượng tốt hơn hết hiện nay? Tất cả những vướng mắc trên sẽ được trả lời trong 

bài viết sau đây. 

Review phòng khám phụ khoa Hà Nội 

Nhằm Đang có Thành quả chính xác Kiểm tra phụ khoa, Thông qua đó Có Phác đồ Cách điều trị phù hợp, 

Chị em Có nguy cơ Tới Các Phòng khám như phụ sản TW, phụ sản HN, Bạch Mai hoặc Phòng khám phụ 

khoa Hà Nội. 

Phòng khám phụ khoa Hà Nội được nhận xét là một trong những địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà 

Nội tại thủ đô, được người dân tin tưởng lựa chọn. Mỗi tháng phòng khám đón tiếp hàng nghìn người 

mang bệnh, bao gồm khám kỹ càng chữa bệnh phụ khoa, nam khoa, bệnh xã hội… 
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Phòng khám được Sở Y tế Hà Nội cấp phép Hoạt động Để mang Đến Quá trình yên tâm cho Bệnh nhân 

về Đảm bảo dịch vụ, Chất lượng Chất lượng về mặt pháp lý. Cơ sở y tế Đã có đầy đủ Trang thiết bị Tiên 

tiến Nhằm đáp ứng nhu cầu Khám Cùng Cách điều trị Các bệnh phụ khoa, như: 

Máy Kiểm tra huyết học tự động 24 thông số. 

Trang thiết bị phục hồi tử cung. 

Máy phân tích Nước giải 10 thông số. 

Máy Điều trị sóng ngắn, máy cao tần, máy hồng ngoại 

Máy siêu âm 4D… 

Phòng khám Đang có Đội ngũ Bác sĩ chuyên phụ khoa Chuyên môn Chuyên môn cao, Cùng hàng chục 

năm Chuyên môn Cùng Từng công tác Tại Rất đông Trung tâm y tế lớn. 

Trung tâm y tế Thanh Nhàn – Địa chỉ Khám phụ khoa tốt, Uy tín Ở Hà Nội 

Phòng khám Thanh Nhàn là Phòng khám cung cấp Các dịch vụ Hỗ trợ sức khỏe Đảm bảo Tại Vùng miền 

Bắc nói chung Cùng với Hà Nội nói riêng. Cơ sở y tế Đã có số lượng Người nhiễm bệnh không quá đông 

như Những Cơ sở y tế tuyến trung ương Phải được Hầu như Chị em Quyết định Nhằm Khám phụ khoa 

định kỳ. Người mắc bệnh Có nhu cầu Khám kỹ lưỡng phụ khoa Có nguy cơ Đến Khoa Khám kỹ lưỡng 

bệnh theo yêu cầu hoặc Khoa phụ sản. 

Phòng khám Thanh Nhàn sở hữu Hệ thống Chuyên gia chuyên khoa Sản phụ khoa giỏi Trình độ Cùng Có 

Rất đông năm Chuyên môn trong lĩnh vực như Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chuyên gia chuyên 



khoa CKII Trần Quyết Thắng,… Những Bác sĩ Ở Cơ sở y tế Thường xuyên tận tâm Cùng với Nhẹ nhàng 

trong Quá trình Khám kỹ càng Nhằm mang Đi Sự thoải mái Tuyệt đối cho Người bệnh. Đây cũng chính là 

yếu tố Giúp cho Bệnh viện được Số đông người Chọn Khi Đã có nhu cầu. 

Phía ngoài Kiểm tra lâm sàng, Trung tâm y tế còn đầu tư về máy móc Cùng với Dụng cụ thiết bị Tiên tiến 

Nhằm Chăm nom Các Chuyên gia trong công tác Nhận biết bệnh – Tuyệt nhiên là Những Tình trạng Tuyệt 

đối Khó khăn Phát hiện thông qua Những Kỹ thuật Bình thường. Bên cạnh Khám kỹ lưỡng Cùng Chữa 

ngoại trú, Cơ sở y tế cũng tiếp nhận Chữa trị nội trú cho Những Tình huống Mắc u nang buồng trứng, U 

xơ tử cung,… Trong Các năm gần đây, Phòng khám nói chung Và Khoa Sản nói riêng ngày càng cải thiện 

hơn Cùng với mong muốn Nâng cao Đảm bảo Khám kỹ lưỡng Chữa trị bệnh Và mang Tới cho Người mắc 

bệnh Sự hài lòng Tuyệt nhiên. 

Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn 

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là Bệnh viện tư nhân được đầu tư Cùng với phát triển Vì Tập đoàn Bảo Sơn 

Group. Cùng với sứ mệnh cải thiện dịch vụ y tế cho cộng đồng, Trung tâm y tế đã được đầu tư xây dựng 

Cơ sở hạ tầng Cùng máy móc, Trang thiết bị khang trang. Cơ sở y tế còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế Để 

tối ưu, đồng bộ hóa Hệ thống máy móc Nhằm Nâng cao Chất lượng Những dịch vụ Hỗ trợ sức khỏe. 

Bên cạnh Những dịch vụ mũi nhọn như Phẫu thuật thẩm mỹ, Nội soi tiêu hóa Cùng với Thai sản trọn gói, 

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn còn là Địa điểm Khám kỹ lưỡng Và Điều trị Những bệnh lý phụ khoa được 

Chủ yếu người tin tưởng Lựa chọn. Khoa Sản phụ là một trong Những chuyên khoa được thành lập trong 

Những ngày đầu Bệnh viện mới Sinh hoạt. Đơn vị này tiếp nhận Khám kỹ càng Cùng Chữa Các bệnh phụ 

khoa Thường Bắt gặp như Khuẩn âm đạo, Viêm cổ tử cung, Viêm nhiễm Khu vực chậu,… 



Khám cẩn thận phụ khoa Tại Hà Nội tốt nhấtBệnh viện Đa khoa Bảo Sơn sở hữu Đội ngũ Chuyên gia 

chuyên khoa Cùng với Chuyên gia chuyên khoa Đã có Chủ yếu năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực 

Ngoài ra, Khoa sản phụ còn Có Các dịch vụ chuyên sâu hơn như Nhận ra sớm ung thư cổ tử cung, ung 

thư vú, Khám Cùng Cách chữa vô sinh – hiếm muộn. Bên cạnh đó, khoa còn cung cấp Các dịch vụ Giải 

đáp Cùng với Chăm sóc sức khỏe cho Chị em trong Giai đoạn tiền mãn kinh Và Như sau mãn kinh. Những 

dịch vụ Thăm khám phụ khoa Ở đây được Chia sẻ cao về Đảm bảo, không gian thoải mái, riêng tư Cùng 

với Chi phí cả khá hợp lý. 

Trung tâm y tế Đa khoa Vietlife – Cơ sở Khám phụ khoa Ở Hà Nội được Đa số người Chọn lựa 

Vietlife là Đội ngũ Hỗ trợ sức khỏe Uy tín Cùng Hệ thống chi nhánh dày đặc. Ngoài Những Phòng khám Ở 

Việt Nam, Hệ thống này còn phát triển thêm chi nhánh Tại Campuchia, Myanma Cùng Lào. Có Ưu điểm 

về Cơ sở hạ tầng, máy móc Cùng Đội ngũ Bác sĩ chuyên khoa, Bác sĩ giàu Chuyên môn, Trung tâm y tế 

Vietlife được Chủ yếu người Chọn Lúc Đang có nhu cầu Khám kỹ càng phụ khoa. 

Khoa Sản – Cơ sở y tế đa khoa Vietlife là đơn vị cung cấp Các dịch vụ Khám kỹ càng Và Cách chữa Những 

bệnh lý phụ khoa Đều Thấy. Khoa Không chỉ được đầu tư về máy móc Và Dụng cụ thiết bị Tiên tiến mà 

còn sở hữu Hệ thống Chuyên gia, điều dưỡng Có Phần lớn năm Kinh nghiệm làm Vấn đề Tại Các Phòng 

khám lớn như Cơ sở y tế Bạch Mai, Trung tâm y tế Phụ sản Trung ương, Phòng khám Phụ sản Hà Nội,… 

Những Chuyên gia chuyên khoa Ở khoa Không những giỏi Trình độ mà còn giàu y đức Cùng với Thường 

xuyên tận tình Cùng với Người bệnh. 

Khám kỹ càng phụ khoa Tại Hà Nội tốt nhấtKhoa Sản – Phòng khám đa khoa Vietlife là Cơ sở Thăm khám 

phụ khoa Uy tín Ở Hà Nội được Đa phần người Chọn lựa 



Tuy nhiên Tại là Phòng khám tư Cần Chi phí Kiểm tra phụ khoa Tại Vietlife cao hơn so Với Những Bệnh 

viện công lập. Qua đó Nếu Đã có tài chính hạn hẹp, bạn đọc Cần Tìm hiểu Kỹ về bảng Phí dịch vụ Nhằm 

Quyết định được Cơ sở phù hợp Cùng với điều kiện kinh tế. Nhằm tạo Quá trình thuận lợi Cùng với thoải 

mái cho khách hàng Lúc Đi đến Khám kỹ càng, Bệnh viện đa khoa Vietlife còn Có dịch vụ đặt lịch hẹn 

trước qua điện thoại. 

Trung tâm y tế Đa khoa Medlatec – Phòng khám Thăm khám phụ khoa chuyên nghiệp Ở Hà Nội 

Phòng khám Đa khoa Medlatec là một trong Các Cơ sở Khám kỹ lưỡng phụ khoa Đảm bảo Tại Hà Nội 

được Hầu hết Người mắc bệnh tin tưởng Lựa chọn. Tiền thân của Cơ sở y tế là Phòng tránh Khám lâm 

sàng được thành lập Khoảng năm 1996. Trải qua 25 năm Quan hệ Cùng phát triển, Hệ thống Bác sĩ, Bác 

sĩ chuyên khoa Tại Medlatec không ngừng nỗ lực Nhằm Nâng cao số lượng Và Đảm bảo dịch vụ. 

Quy trình Khám cẩn thận phụ khoa Ở Bệnh viện Đa khoa Medlatec diễn ra theo 7 bước sau: Thu thập 

thông tin Từ Người mắc bệnh, Khám cẩn thận lâm sàng, Kiểm tra âm đạo (sử dụng mỏ vịt chuyên dụng), 

Kiểm tra âm đạo, Thăm khám tử cung, làm Khám Cùng với cuối Cùng với là đưa ra Nhận ra về sức khỏe 

sinh sản. Với tiền thân là Phòng Kiểm tra lâm sàng, Medlatec Đang có Điểm nổi bật trong Các Kỹ thuật Xét 

nghiệm dịch tử cung Nhằm Phát hiện sớm Các bệnh phụ khoa tiềm ẩn. 

Thăm khám phụ khoa Ở Hà Nội tốt nhấtBệnh viện Đa khoa Medlatec – Địa điểm Kiểm tra phụ khoa chuyên 

nghiệp Ở Hà Nội 

Nếu như Đang có nhu cầu, Người mắc bệnh cũng Có nguy cơ Áp dụng Các gói dịch vụ Tầm soát Các 

bệnh ung thư Thường xuyên Gặp Ở nữ giới Ở Bệnh viện Đa khoa Medlatec. Điểm mạnh Khi Khám cẩn 

thận Tại đây là Phác đồ khép kín, riêng tư Cùng Dễ dàng. Phía ngoài ra, Phí dịch vụ Tại Medlatec cũng 



tương đối hợp lý Và cam kết minh bạch Tuyệt nhiên trong toàn bộ Quá trình Khám kỹ lưỡng. Bây giờ, Bệnh 

viện đã phát triển 3 Phòng khám Ở Vùng Hà Nội Cần phải Chị em Có khả năng Đơn giản Chọn lựa Phòng 

khám gần Cùng Nơi sinh sống. 

Chọn lựa phá thai của nữ giới đi khoảng phần nhiều nguyên do. Dù vậy, để hình thành lựa chọn phá thai 

chắc hẳn thì chị em phụ nữ cũng đã từng mất đa số thời kỳ để suy nghĩ cùng phân tích. Tuy nhiên, thắc 

mắc phá thai hay bỏ thai có thể ảnh hưởng đi sức khỏe hay chức năng sinh sản rồi nếu như mà chị em 

phụ nữ không chọn lựa đúng chỗ phá thai ở đâu an toàn hay chọn lựa chính xác địa chỉ phá thai an toàn 

tại Hà Nội. Vậy, phải bỏ thai tại đâu? Hút thai ở đâu an toàn? Phá thai bằng thuốc thuốc tại đâu an toàn? 

Phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội? Đối với những chị em sợ cảm giác đau lúc bỏ thai thì muốn tìm 

phòng khám phá thai không đau tại Hà Nội. Cùng với nghiên cứu các địa điểm bệnh viện/phòng khám phá 

thai an toàn ở Hà Nội hay tìm lời giải cho câu hỏi phá thai ở đâu tốt nhất Hà Nội. 

Khám cẩn thận phụ khoa bao gồm hạng mục nào? 

Khám cẩn thận phụ khoa thực tế là Khám cẩn thận tổng quát Những Cơ quan của Bộ phận sinh dục nữ, 

bao gồm Khám kỹ càng tổng quát, Thăm khám Phía ngoài Khu vực kín, Thăm khám âm đạo, tử cung, 

buồng trứng Và Những Khám Bất thường. 

Khám kỹ càng tổng quát: Bác sĩ chuyên khoa Sử dụng thông tin chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, chu kỳ 

kinh, Từng Sinh hoạt hay chưa, tiền sử bệnh lý… 

Khám kỹ lưỡng Cơ quan sinh dục: Bác sĩ chuyên khoa Khám cẩn thận môi lớn, môi bé âm đạo, tầng sinh 

môn…để Nhận dạng Các Bất bình thường. Nếu như nghi ngờ bệnh phụ khoa, Bác sĩ tư vấn sẽ yêu cầu 
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Tiến hành Các Khám dịch âm đạo, Khám Nước giải, Khám máu…Tiếp theo, Chuyên gia chuyên khoa đưa 

Dụng cụ mỏ vịt đã bôi trơn vào âm đạo, tử cung Để Quan sát Kỹ lưỡng hơn bên trong. Nếu như Có tổn 

thương, Bác sĩ tư vấn chỉ định Khám dịch cổ tử cung xem Đã có chứa Viêm nhiễm hay Khả năng ung thư 

cổ tử cung. 

Khám kỹ càng trực tràng: Bác sĩ đặt một hoặc 2 ngón tay vào trực tràng Nhằm Khám cẩn thận cơ giữa âm 

đạo Cùng hậu môn, Khám kỹ lưỡng Đang có khối u nào không. 

Khám cẩn thận Vùng ngực: Kiểm tra vú cũng nằm trong hạng mục Khám cẩn thận phụ khoa Nhằm Nhận 

thấy Những Khác lạ, Tuyệt đối là ung thư vú. 

Khám kỹ càng Vùng bụng: Chuyên gia chuyên khoa ấn Nhanh chóng vào Khu vực bụng Để Chia sẻ hình 

Dạng, Kích cỡ, Khu tử cung, Khám buồng tử cung Có mở rộng hay không… 

Xét nghiệm: Xét nghiệm máu, Xét nghiệm dịch âm đạo, Kiểm tra mẫu bệnh phẩm, Xét nghiệm nước tiểu…là 

Các chỉ định Kiểm tra Quan trọng Chị em Cần làm Để Nhận biết chính xác Nguyên do Gây bệnh. 

Nhận diện hình ảnh: Siêu âm, chụp X-Quang, chụp cộng hưởng từ…là Các Phát hiện hình ảnh Để Nhận 

ra Bất bình thường Ở bên trong. 

Theo lời khuyên của Những Chuyên gia khoa sản phụ khoa, Chị em Cần phải Đi đến Khám kỹ càng phụ 

khoa định kỳ. Tuổi phù hợp Nhằm Khám cẩn thận phụ khoa là Khoảng 21 Tuổi hoặc Dưới đây 3 năm kể 

Từ Khi Có Sinh hoạt tình dục lần đầu. 

Chi phí nạo phá thai gồm những khoản nào? 



Thật khó khăn nhằm đưa ra một con số rõ cho giá phá thai. Tùy vào hiện tượng bào thai khác nhau mà 

bác sĩ đưa ra những quy trình chữa phù hợp với người mang bệnh, mang lại nhanh chóng cao. Phí phá 

thai cũng khác thường nhau phần đông phụ thuộc vào: 

Khám kỹ càng Và siêu âm thai: Việc làm tất yếu của sản phụ là siêu âm Nhận ra Tuổi thai, Kích cỡ Thai 

nhi Nhằm Chọn lựa Biện pháp phù hợp, mang lại Nhẹ nhàng tối ưu nhất. 

Giá Khám Bộ phận sinh dục: Khám kỹ càng cơ thể Chẩn đoán bệnh phụ khoa. Nếu như Bị mắc bệnh Chị 

em Phải Cách chữa bệnh Về sau mới Tiến hành Những Phẫu thuật tiếp theo dưới Quá trình Cách thức 

dẫn của Chuyên gia. 

Chi phí Thủ thuật phá thai: Tùy theo cơ thể, Độ tuổi thai.. Thì Sử dụng Phương pháp Không bình thường 

nhau. Với Độ tuổi thai dưới 7 tuần Tuổi Có khả năng Áp dụng thuốc, trên 7 tuần Độ tuổi Có thể Áp dụng 

nạo thai hay hút thai, Chi phí theo đó sẽ Đã có Quá trình Biến đổi. 

Giá thuốc Khi đã Phá thai (nếu có): Sau khi Bỏ thai, cơ thể người mẹ sẽ Bị Ảnh hưởng một phần nào đó. 

Là do thế Áp dụng thuốc tiêu Viêm nhiễm, Hạn chế Đau đớn, chống Virus bảo vệ sức khỏe sản phụ Về 

sau.[Tôi Chưa có Thời điểm Khám cẩn thận - Phải Giải đáp online] 

Phí Bỏ thai còn Tùy vào Nhiều yếu tố, một Khi Lựa chọn Từ Phá thai bạn Cần Đến Những Phòng khám 

Uy tín Nhằm được Bác sĩ tư vấn Chuyên môn Trả lời. 

Chi phí nạo Phá thai hết bao nhiêu tiền? 

Đối với Vướng mắc này, Những bác sỹ chuyên Sản phụ khoa Tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Cộng 

Đồng cho biết: 

https://ldld.daklak.gov.vn/web/doctorclinic/home/-/blogs/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien-gia-hut-thai-bao-nhieu-tien


Khi chưa Khám kỹ càng, siêu âm nắm bắt được Cấp độ sức khỏe Cùng Tuổi thai của người Có mang thì 

không thể đưa ra một mức Phí Phá thai Cụ thể Do Giá Phá thai còn Tùy vào Đa phần yếu tố như: 

Phương pháp phá thai: mỗi một Hình thức Bỏ thai sẽ Đang có một mức Phí Bất bình thường nhau. Bỏ thai 

bằng thuốc sẽ Đã có Chi phí thấp hơn so Cùng với Biện pháp nạo hút thai. Tuy nhiên, Phương hướng Bỏ 

thai bằng thuốc dễ Hình thành tình tràng sót thai, sót rau thai,... Còn Với Phương hướng nạo hút thai thì 

Giai đoạn Thực thi Nhanh chóng hơn, lượng máu mất Đi ít hơn lại dễ Có chửa trở lại hơn là so Với Phương 

hướng Phá thai bằng thuốc. 

Giai đoạn sức khỏe của người mang thai: Các Phụ nữ Đã có sức khỏe tốt, không Bị mắc Vi rút phụ khoa,... 

Lúc Tiến hành Phá thai sẽ Có Phí thấp hơn Những Chị em phụ nữ Có sức khỏe kém hơn, Bị Vi khuẩn phụ 

khoa,... Bởi trước Lúc Phá thai Cần Điều trị Khuẩn phụ khoa ổn định mới Tiến hành được,... 

Địa chỉ y tế: Nếu Chị em Thực hiện Bỏ thai Tại Cơ sở y tế chuyên khoa Đảm bảo Là do Đội ngũ bác sỹ 

chuyên khoa Đã có Kinh nghiệm Và Chuyên môn trực tiếp Thực thi thì Nhẹ nhàng cao hơn, an toàn hơn, 

Nhanh chóng hồi phục hơn Cùng không Gây nên Ảnh hưởng Đi sức khỏe sinh sản Rồi sau đó. Thông qua 

đó, Phí sẽ cao hơn so Cùng Việc tự ý Bỏ thai hoặc Phá thai Tại Các Phòng khám kém Đảm bảo thì sẽ dễ 

Gặp Phải biến chứng: sót thai, sót rau thai, thai chết lưu, Nhiễm trùng, Vi khuẩn, Chảy máu tử cung, thủng 

tử cung,... Thậm chí là tử vong. 

Nhu cầu của Đã từng người: đây cũng là một yếu tố Ảnh hưởng Đi đến Phí Phá thai, nhu cầu Khác lạ nhau 

thì Phí cũng Bất thường nhau, Nếu như Phụ nữ Đang có thêm nhu cầu Dùng thêm Những dịch vụ Bất 

thường của Cơ sở y tế thì sẽ mất thêm 1 khoản Phí tương ứng Cùng dịch vụ đó. 



Đang có Nhiều Người phụ nữ nữ giới Bởi vì thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, chủ quan hoặc Tại ham 

rẻ,... Cần phải đã tự ý Bỏ thai hoặc Tiến hành Tại Các Bệnh viện kém Đảm bảo Cùng Bắt gặp Cần biến 

chứng: sót thai, sót rau, thai chết lưu, dị tật tử cung, dính tử cung, Xuất huyết tử cung,.... Gây vô sinh – 

hiếm muộn Sau đấy. Đã có Mức độ còn Bị tử vong Tại không được cấp cứu kịp thời 

Từ đó, những bác sỹ khuyến cáo người phụ nữ không cần phải quá quan trọng hóa vướng mắc phí, cấp 

thiết là vấn đề phá thai an toàn, uy tín uy tín và không gây ra ảnh hưởng đến nguy cơ sinh sản sau đó. Do 

đó, lúc buộc phải bỏ thì phụ nữ hãy lựa chọn cho bản thân một phòng khám đa khoa ở Hà Nội để tiến 

hành bỏ thai an toàn. 

 

https://ldld.daklak.gov.vn/web/doctorhanoi/home/-/blogs/danh-sach-11-phong-kham-%C4%91a-khoa-tu-nhan-tot-uy-tin-ha-noi-2022

