
Chi phí phá thai an toàn tại phòng khám đa khoa Thái Hà
“Chào bác sĩ, cháu và bạn trai có giao hợp tình dục, do không sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn cần thiết phải từng mang thai
ngoài ý muốn. Chúng cháu chưa thể lập gia đình ngay được bởi cả hai đều là sinh viên chưa có đủ môi trường để nuôi con, chúng
cháu đưa ra quyết định bỏ thai tuy nhiên vẫn đang quan tâm về câu hỏi giá thành. Vậy Xin bác sĩ cho hỏi giá thành phá thai an
toàn hết bao nhiêu tiền? Xin kịp thời nhận được lời giải đáp từ bác sĩ. Mong cảm ơn bác sĩ!”

(HT, 25 tuổi, Đống Đa, Hà Nội)

Đây là một trong số các thắc mắc của rất nhiều chị em gửi đến email của cơ sở y tế trong thời gian vừa qua. Bác sĩ Nguyễn Thị
Thoàn – Bác sĩ CKI Sản bệnh phụ khoa tại trung tâm y tế Đa khoa Thái Hà sẽ câu trả lời vấn đề này

Phá thai hay phá thai an toàn là gì?

Phá thai là việc đình chỉ sự tiến triển của thai nhi trong buồng tử cung của người mẹ. Đối với việc bỏ thai thì Dựa vào tuổi thai,
tình trạng sức khỏe của thai phụ mà bác sĩ sẽ chỉ định lấy các kỹ thuật hợp lý. Chỉ một vài bác sĩ có giấy phép mới tiến hành được
các phẫu thuật này.

Bảng giá chi phí phá thai an toàn là bao nhiêu?

Nếu như bạn từng nghiên cứu thì sẽ biết rằng không có một mức giá niêm yết chung cho việc bỏ thai. Bởi mỗi mức độ phá thai sẽ
không giống nhau, không những ai không khác những ai. Đồng thời, một số phương pháp thức phá thai khác nhau thì phí cũng
không giống nhau. Ví dụ như phá thai bằng thuốc kháng sinh thì sẽ rẻ hơn hút thai… Đồng thời còn một vài viện chi phí khác tác
động tới chi phí 1 ca phá thai an toàn .

Bài viết này là một vài nhân tố ảnh hưởng tới giá thành bỏ thai. Chị em tham khảo nhé!

1. Địa chỉ y tế mà bạn chọn

Thời điểm này, theo quy định của Bộ y tế các bệnh viện tư nhân sẽ không được bỏ thai trên 6 tuần tuổi ( tương đương với thời
gian sau trễ kinh 2 tuần) vì vậy có quá nhiều địa chỉ y tế tiến hành bỏ thai chui giá thành vô cùng cao mà lại không lành mạnh.

Nếu chọn lựa một vài địa chỉ y tế đảm bảo, được cấp phép đầy đủ, đơn vị chất lượng ,được trang gặp phải đội ngũ thiết bị y tế
hiện đại, kỹ thuật cao; hệ thống bác sĩ chuyên khoa có không ít năm kinh nghiệm,… thì mức phí khi bỏ thai công khai hợp lý, bạn
làm dịch vụ gì sẽ phải trả tiền theo dịch vụ đó, và sự quyết định là ở bạn.

2. Khám bệnh trước khi đình chỉ thai nghén

Để làm bỏ thai an toàn thì chị em không thể chủ quan bỏ qua các bước khám bệnh trước khi phá thai. Đó là việc thăm khám xem
thai đã vào trong tử cung thường hay chưa, chỉ số máu đông , phụ nữ mang thai có bị viêm phụ khoa không…. Siêu âm xác định
tuổi thai, nếu nghi ngờ bạn có bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục như lậu mủ, hay sùi mào gà… nên tiến hành thêm một số
thăm khám để làm căn cứ hỗ trợ chữa trị …

một vài cần đến này là hoàn toàn thích hợp để giữ gìn sức khỏe, làm giảm một số nguy cơ căn bệnh tật, mối nguy hại bội nhiễm
cho bà bầu khi cơ thể đang yếu, đề kháng suy giảm sau tiểu phẫu

3. Độ tuổi của thai nhi

Khi tuổi thai còn nhỏ thì tiểu phẫu làm sẽ dễ thực hiện hơn, vì thế mà mức giá thành cũng sẽ khác so đối với khi tuổi thai đã
không nhỏ song sự khác biệt này không rất lớn.

4. Các cách phá thai

Dựa vào tuổi thai, tình trạng sức khỏe của phụ nữ mang thai mà bác sĩ sẽ chỉ dẫn giải pháp bỏ thai phù hợp. Mỗi biện pháp có
mức phí bỏ thai khác nhau.

bỏ thai bằng thuốc kháng sinh được sử dụng với tình huống thai không quá 7 tuần tuổi, phụ nữ mang thai không mắc các
bệnh lý về tuyến thượng thận, bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, có tiền sử điều chỉnh đông máu thường hay hỗ trợ chữa
trị corticoid lâu dần, dùng kháng sinh chống đông, gặp phải hẹp van hai lá, tắc mạch và thiếu máu nặng.
phá thai ngoại khoa (hút thai chân không) dùng đối với tình huống thai từ 4-7 tuần tuổi thai phụ không mắc căn bệnh nội
khoa cấp đặc điểm, không mắc viêm nhiễm đường sinh dục cấp đặc điểm thường hay dị loại sinh dục.

Mỗi biện pháp lại có một mức phí không giống nhau, sau khi kiểm tra bác sỹ sẽ chỉ định kỹ thuật phá thai thích hợp và mức giá
thành sẽ được công khai tại quầy thu ngân.

Xem thêm: Thời điểm phá thai an toàn

Địa chỉ phá thai an toàn – chất lượng ở Hà Nội

Việc chọn lựa một địa chỉ bỏ thai an toàn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ có bầu. Bởi thời điểm này
có nhiều các phòng khám tiến hành phẫu thuật đình chỉ thai nghén. Do đó chị em nên lưu ý chọn những cơ sở y tế chất lượng, uy
tín để giữ gìn an toàn cho sức khỏe, nhất là nguy cơ sinh sản về sau.

cơ sở y tế đa khoa Thái Hà là một trong những địa chỉ bỏ thai dưới 7 tuần tuổi an toàn tin cậy trên địa bàn Hà Nội. Trung tâm y tế
từng tiếp nhận và làm hàng nghìn ca phá thai giữ gìn an toàn, giảm thiểu đau đớn, giữ an toàn tử cung tuyệt đối, tránh tối đa hệ
lụy có thể xảy ra sau phá thai.

Bỏ thai tại phòng khám Đa khoa Thái Hà có ưu điểm nổi bật sau:

đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên mô nghiệp vụ cao, có khá nhiều năm công tác ở một vài bệnh viện không nhỏ, tâm
huyết với nghề, như: Phụ sản Hà Nội, Xanh-pôn, Việt Đức…
biện pháp phá thai an toàn: giúp thai phụ giảm sút được những tai biến không đáng có trong và cả sau quá trình phá thai
điều kiện y tế chuyên nghiệp: trang thiết bị khang trang sạch đẹp, phòng tiểu phẫu uy tín, an toàn, vô trùng
hiệu quả, mau chóng, ít gây ra đau đớn.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng là một trong số các địa chỉ y tế chuyên khoa trong việc khám bệnh và hỗ trợ chữa trị các chứng
bệnh bệnh phụ khoa, bệnh đàn ông, các chứng bệnh lây lan qua đường tình dục. Trang bị dàn máy tiên tiến, nhập khẩu sẽ đem tới
hữu hiệu kiểm tra điều trị chứng bệnh cao nhất cho người bệnh.

Nếu có ý định tới trung tâm y tế tiến hành bỏ thai, chị em có nguy cơ đăng ký lựa chọn bác sĩ Nguyễn Thị Thoàn. Bác sĩ có gần
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhất là đình chỉ thai. Bác sĩ Loan từng giải đáp và tiến hành hàng trăm ca bỏ
thai an toàn cho các chị em. Nếu bạn muốn được bác sĩ Loan trực tiếp lời giải và thăm khám thì đăng ký đặt hẹn bác sĩ Nguyễn
Thị Thoàn qua SĐT 0379.544.317

https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/chi-phi-pha-thai-nao-hut-thai-het-bao-nhieu-tien-bang-gia
https://thaihaclinic.webflow.io/tin-tuc/thoi-diem-pha-thai-an-toan-va-tot-nhat

