
Phí bỏ thai tại phòng khám phá thai Hà Nội 

Trong một tỷ lệ, bỏ thai là yêu cầu đi đến khoảng phía bác sỹ, lúc họ chẩn đoán bào thai đã có những triệu 

chứng bất thường, chẳng hạn thai bên ngoài tử cung, bào thai bị mắc dị tật bẩm sinh hoặc thai chết lưu,… 

cho dù nguyên do là gì, khi đã tới lựa chọn phá thai, chị em phụ nữ phải chất lượng việc giảm thiểu tối đa 

các tác động lúc bỏ thai đi đến tinh thần, sức khỏe. Nếu vấn đề thực thi thủ thuật bỏ thai không được cân 

nhắc một phương pháp kỹ càng trước lúc thực thi, chị em phụ nữ tự ý bỏ thai, phá thai chui, phá thai tại 

các phòng khám không uy tín sẽ để lại những tai biến và biến chứng rất nguy hiểm. 

Đa số chị em lúc phải phá thai thường cảm thấy lo lắng về việc phá thai có đau đớn không? Theo bác sĩ 

chuyên khoa, điều này tùy vào chủ yếu yếu tố. Nhằm tham khảo về thắc mắc này, chị em phụ nữ nên 

nghiên cứu những thông tin sau đây được trả lời vì bác sĩ sản phụ khoa cùng với phần nhiều năm kinh 

nghiệm về đình chỉ thai an toàn. 

Phá thai 7 tuần tuổi đang có cảm giác đau không? 

Mỗi cơ sở y tế sẽ đã có mức chi phí bất thường nhau, như trung tâm y tế tư nhân sẽ có chi phí khám kỹ 

lưỡng trị bệnh cao hơn bệnh viện công lập bởi vì không chăm nom bhyt. Phụ nữ cần phải đi tới địa chỉ 

phá thai an toàn đang có bảng phí niêm yết công khai theo quy định ngành y tế. Tuyệt đối không tới những 

cơ sở khám “chui” có bảng phí hỗn loạn mà tiền mất tật mang. 

Thai 7 tuần Tuổi Có Kích cỡ khá nhỏ, Cỡ 1 hạt đậu. Thông thường, Để Bỏ thai 7 tuần Độ tuổi sẽ Sử dụng 

Phương pháp Bỏ thai thai bằng thuốc hoặc hút thai chân không. 

Phá thai bằng thuốc 

Là Nguyên tắc Sử dụng dược động lực Nhằm ngưng Sự phát triển của Thai nhi cũng như Nâng cao Quan 

hệ co bóp tử cung Nhằm đẩy Bào thai ra Ngoài. 

Phá thai 7 tuần Độ tuổi bằng thuốc Có khả năng đạt Nhanh chóng lên Tới 98%. 

Mặc dù Thực hiện Hiệu quả Tuy nhiên Bỏ thai bằng thuốc chỉ Sử dụng Cùng Các đối tượng: 

Thai phụ không Bị mắc bệnh về huyết áp, tim mạch, thận, gan,... 

Dị ứng Cùng với Những Đối tượng của thuốc. 

https://rsuppersahabatan.co.id/assets/cms/uploads/files/LAKIP/blogs/dia-chi-co-so-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi.htm
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Chú ý: Phải Thực hiện Bỏ thai 7 tuần Tuổi bằng thuốc dưới Quá trình Hình thức dẫn Và theo dõi của Bác 

sĩ chuyên khoa Để Giảm bớt Các Hệ lụy Nguy hiểm cho sức khỏe cũng như Tiêu chí mạng. 

Hút thai chân không 

Hút thai là Hướng Bỏ thai Có Quá trình can thiệp Tại Thiết bị y tế chuyên khoa. Chuyên gia chuyên khoa 

sẽ đưa một ống mềm nhỏ vào tử cung Rồi Áp dụng máy Nhằm hút Bào thai ra Phía ngoài. 

Ưu điểm của hút thai chân không: 

Dễ dàng lên Tới 99%. 

Ngăn chặn Cảm giác đau Và Ra máu trong Sự Thực hiện Phẫu thuật. 

Làm sạch tử cung, Ngăn ngừa sót nhau, sót thai. 

Thời kỳ Thực thi nhanh, chỉ 15 20 phút. 

Khuyến cáo: Tuy là Hướng được Các Bác sĩ Đánh giá cao về Nhanh chóng Tuy nhiên Bỏ thai 7 tuần Tuổi 

Đang có Đau đớn hay không còn Tùy theo Chuyên môn Bác sĩ chuyên khoa. Nếu Thực hiện Bỏ thai Bởi 

vì Chuyên gia Đang có Trình độ giỏi, Trình độ cao thì thai phụ sẽ không cảm Thấy Cảm giác đau Cùng 

ngược lại. 

Phá thai Như nào là an toàn cho thai phụ? 

Phương hướng Phá thai bằng thuốc (áp dụng cho thai Khoảng 5-7 tuần tuổi) 

Đây là Hình thức Dùng thuốc Nhằm đình chỉ Quá trình phát triển của Bào thai trong buồng tử cung. Đồng 

thời kích thích tử cung co bóp Nhằm đẩy thai ra Phía ngoài Giống như sảy thai tự nhiên mà không Cần 

phải can thiệp Bất kỳ Dụng cụ thiết bị y tế nào. Thông qua đó, Phá thai bằng thuốc được Những Chuyên 

gia sản khoa Góp ý cao về Tình hình an toàn Cùng với Dễ dàng. 

Ưu điểm: Giảm thiểu Giá, Phác đồ diễn ra Khẩn trương, Khẩn trương hồi phục không Cần nằm viện, không 

Gây Tác động Đi tử cung Cùng với sức khỏe Rồi. 

Nhược điểm: Hướng này chỉ được Áp dụng Khi thai đã vào tử cung Và dưới 7 tuần Độ tuổi. Thai phụ không 

Bị mắc Các bệnh lý về tim mạch, Tăng huyết áp, Đã có tiền sử Thay đổi đông máu, bệnh lý tuyến thượng 

thận, Những người đang Sử dụng thuốc chống đông Và corticoid kéo dài, hoặc thiếu máu nặng,… 



(Lưu ý: Không được tự ý mua thuốc về nhà Sử dụng, Khi Chưa có bất kì Sự chỉ dẫn nào của Bác sĩ tư vấn 

Tại vì Như thế sẽ de dọa trực tiếp Đi tới Tính mạng của Phụ nữ.) 

Cách thức hút thai chân không (áp dụng cho thai Khoảng 812 tuần tuổi): 

Ưu điểm: Thai phụ được Gây ra tê cổ tử cung trước Tiểu phẫu Cần không còn Bất cứ Cảm giác đau đớn 

nào. 

Tiểu phẫu Đảm bảo được độ chính xác, an toàn, không làm tổn thương tử cung mà bảo vệ tử cung. 

Thời gian Thực thi Phẫu thuật nhanh, chỉ Khoảng 10 – 15 phút Cùng Có thể về trong buổi. 

Dưới đây 3-5 ngày, sức khỏe thai phụ sẽ hồi phục hoàn toàn. Sau 1 tháng Có thể Quan hệ tình dục trở lại. 

Nhược điểm: Không thể Dùng đình chỉ thai nghén trong Mức độ thai trên 12 tuần Tuổi. 

Phương hướng nong, gắp thai (áp dụng cho thai Khoảng 13-18 tuần tuổi): 

Là Hướng chấm dứt Sự phát triển của Thai nhi, bằng Việc Sử dụng Các Trang thiết bị ngoại khoa can thiệp 

vào buồng tử cung, bao gồm hút chân không kết hợp Cùng kẹp, nong Và gắp thai ra Bên ngoài. 

Ưu điểm: Phá thai an toàn nhờ được Gây nên tê cổ tử cung Cần thai phụ không hề Có Cảm giác đau đớn, 

Dù là nhỏ nhất 

Cổ tử cung Và tử cung không Mắc Tác động, không Nhằm lại sẹo xấu Cần không Gây nên Tác động Tới 

Vấn đề Có mang Rồi sau đấy của Phụ nữ 

Sức khỏe của thai phụ sẽ được hồi phục rất nhanh Dưới đây 1 tuần. Người có bệnh Có thể về nhà trong 

ngày mà không Phải làm thủ tục nhập viện. 

Nhược điểm: Thai phụ muốn Tiến hành nong gắp thai Cần Uy tín không Bị Các bệnh Vi rút Cơ quan sinh 

dục, Nếu Đã có Phải Chữa trị khỏi Vi rút trước Lúc làm Thủ thuật. Thai phụ không Bị mắc Những bệnh lý 

về Mất cân bằng đông máu, Vấn đề về thần kinh,…. Cần phải Thăm khám Trạng thái thai, Kích cỡ thai, Do 

Lúc này thai đã lớn Cần Cần phải hết sức cẩn trọng. 

Giá bỏ thai phụ thuộc vào các yếu tố nào 

Chi phí Phá thai Tại Hà Nội 



Sự lạ nhau về chi phí phá thai mắc phần nhiều yếu tố chi phối như: cơ sở phá thai, tuần độ tuổi thai, 

nguyên tắc bỏ thai, thể trạng của thai phụ,... 

Địa điểm y tế Tiến hành Phá thai 

Tại mỗi Địa chỉ y tế thì mức Phí không Tương tự nhau Bởi vì Có Sự Không bình thường nhau về Uy tín 

dịch vụ Cùng với Phòng khám vật chất. Tại Các Địa điểm y tế Đảm bảo cao, Tiểu phẫu Phá thai sẽ Có Chi 

phí cao hơn Nhưng cũng sẽ Chất lượng an toàn hơn Cùng Ngăn chặn Các rủi ro Sau khi làm Thủ thuật. 

Ngược lại, Ở Những Phòng khám y tế kém Chất lượng thì mức Phí Phá thai cũng không hề rẻ hơn Tại 

Đều Bị mắc đội Phí Do Không có Sự quản lý chặt chẽ của sở y tế. 

Tuần Tuổi Bào thai 

Nếu như tuần Tuổi thai càng lớn thì Lúc làm Tiểu phẫu Phá thai càng Khó hơn Cùng Chi phí cũng sẽ cao 

hơn. Không chỉ thế, tuần Độ tuổi thai lớn Khi Phá thai sẽ Có nguy cơ Gặp Cần Phần lớn rủi ro hơn, thai 

phụ cũng sẽ Phải đối mặt Với Các Hậu quả Nguy hiểm. Khi đó Phí Nhằm Ngăn ngừa cũng không hề nhỏ. 

Nguyên lý Phá thai 

Lúc Bỏ thai thì Giá Sử dụng Những Hướng Phá thai Khác thường nhau. Khi đã Kiểm tra, Bác sĩ tư vấn sẽ 

đưa ra Biện pháp Phá thai an toàn phù hợp. Biện pháp Phá thai bằng thuốc Đang có Phí thấp hơn hai Biện 

pháp hút thai Cùng nạo thai Bởi Cách thức Phá thai bằng thuốc Quy trình Thực hiện Hiệu quả hơn Bởi vì 

tuần Tuổi thai nhỏ. 

Thể trạng của thai phụ 

Trước Khi Bỏ thai sẽ Chuyên gia sẽ Khám cẩn thận, siêu âm Và Tiến hành Các Khám Để Chẩn đoán 

Những bệnh phụ khoa. Nếu như thai phụ Bị mắc Những bệnh phụ khoa thì Chuyên gia chuyên khoa sẽ 

Cần phải chỉ định Cách điều trị Những bệnh phụ khoa trước Khi làm Tiểu phẫu. Từ đó, Giá Bỏ thai cũng 

sẽ cao hơn. 

Chi phí Phá thai là bao nhiêu tiền? 

Phí Bỏ thai bao gồm: 

Chi phí Thăm khám tổng quát Và siêu âm thai: Siêu âm thai Giúp Bác sĩ Kiểm tra Mức độ Cùng Độ tuổi 

thai Để xác định thủ Phá thai phù hợp. 

https://www.phs.moh.gov.cy/web/benhvienthaiha/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien-gia-pha-thai-an-toan-cho-1-lan


Giá Khám Bộ phận sinh dục: Phía ngoài Khám kỹ càng tổng quát Vùng kín, Bác sĩ tư vấn còn Có khả năng 

Cần phải Thực hiện làm Một số Xét nghiệm Cần thiết Để Nhận diện Một số bệnh phụ khoa. 

Chi phí Cách điều trị bệnh phụ khoa (nếu có): Việc Điều trị bệnh phụ khoa là rất Cấp thiết Để thai Hạn chế 

phụ Bị mắc Virus Khi đã làm Phẫu thuật. 

Chi phí Phá thai an toàn: Phí Phá thai an toàn Biến đổi Tùy theo Phương hướng Bỏ thai Và Tùy thuộc vào 

Từng Phòng khám. Phí Bỏ thai bằng thuốc Cùng với hút thai sẽ Đã có Giá ít hơn Phí làm Tiểu phẫu nạo 

thai Bởi vì nạo thai Áp dụng Khi Tuổi thai lớn Vấn đề Thực thi Khó hơn Rất đông. 

Chi phí thuốc men Khi đã làm Tiểu phẫu (nếu có): Khi đã làm Tiểu phẫu Nếu thai phụ Mắc Nhiễm trùng thì 

Nên Sử dụng Các Kiểu thuốc tiêu Nhiễm trùng, Kiềm chế Cảm giác đau hoặc Nếu thai phụ Bị mắc suy 

nhược cơ thể thì Cần mua thuốc Bổ sung cho sức khỏe cho thai phụ. 

Phí Bỏ thai Tại mỗi thai phụ không Không khác nhau. Phương pháp Tốt hơn hết là Chị em phụ nữ Phải 

Đến Những Địa điểm chuyên khoa Để Bác sĩ tư vấn Thăm khám Rõ ràng thì sẽ chắc chắn Giá Bỏ thai hết 

bao nhiêu. 

Phòng khám phá thai an toàn tại Hà Nội vơi giá bỏ thai hợp 

lý 

Bỏ thai tại đâu tốt nhất Hà Nội? Phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội? Bỏ thai bằng thuốc tại phòng 

khám nào? Là băn khoăn của rất đông người phụ nữ khi có chửa ngoài ý muốn. Bài viết này sẽ tổng hợp 

những phòng khám phá thai ở đâu an toàn nhất Hà Nội, giúp cho chị em phụ nữ chọn được bệnh viện 

phá thai tốt hơn hết. 

Như đã nói Tại trên, Chi phí cho một cuộc Bỏ thai Không chỉ Tùy theo Tuổi thai, Khu thai, Nguyên tắc Bỏ 

thai mà còn Tùy theo Trung tâm y tế Phá thai. Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội là Cơ sở Không những Áp dụng 

mức Bỏ thai hợp lý mà còn Chất lượng an toàn cho Chị em phụ nữ. Dựa vào Những Đặc điểm Tại Như 

sau, Cơ sở y tế Uy tín Thường xuyên Đi đến đầu trong công cuộc Phá thai an toàn Và chất lương: 

Trung tâm y tế Có Đội ngũ y Bác sĩ trong Cùng với Bên ngoài nước Có Kinh nghiệm Kinh nghiệm cao Và 

Khả năng xử lý Những Tình trạng trong Sự Bỏ thai rất nhạy bén. 

Địa điểm vật chất cũng như Trang bị Tiên tiến, Uy tín vô trùng Đặc biệt, Ngăn ngừa Lây nhiễm chéo Những 

bệnh. 

Thông tin của Người có bệnh Thường được bảo mật an toàn. 

https://www.phs.moh.gov.cy/web/benhvienthaiha/phong-kham-dia-chi-pha-thai-o-dau-an-toan-nhat-ha-noi


Thời điểm Thăm khám Nhanh chóng, Khi Chị em Đi đến sẽ không Cần phải chờ đợi lâu. 

Thời kỳ làm Vấn đề linh hoạt, mở cửa Khoảng 8h-20h Mọi Những ngày trong tuần kể cả ngày lễ tết. 

Bệnh viện còn Có Nguyên lý đặt hẹn online Giúp cho Phụ nữ Tiết kiệm được Giai đoạn. 

Mọi Phí Đều được công khai theo quy định của Sở Y Tế. 

Với Các Đánh giá Ở trên, Phụ nữ phần nào yên tâm về Giá Phá thai Cùng với Quyết định được Cơ sở phá 

thai Uy tín Uy tín.. 

Những Biểu hiện Bỏ thai thành công 

Khi đã Thực hiện chấm dứt thai nghén bằng Cách ngoại khoa hoặc nội khoa sẽ Đang có Các Triệu chứng 

Không bình thường nhau. Cùng Tham khảo Hiện tượng Phá thai thành công: 

2.1. Hiện tượng Bỏ thai nội khoa thành công 

Chảy máu cục: Khi đã Bỏ thai bằng thuốc Chị em sẽ Bắt gặp Đang có Cấp độ Xuất huyết cục. Căn nguyên 

Do thuốc Gây ra co bóp tử cung Để đẩy thai ra Phía ngoài, vậy Cần phải đây là Biểu hiện Thông thường 

cho Thấy đã chấm dứt Sự phát triển của Thai nhi trong bụng. 

Chảy máu âm đạo dài ngày: Thai, nhau thai Cùng dịch bẩn sẽ được đưa ra khỏi tử cung Gây Ra máu âm 

đạo dài ngày Từ Từ 7 Đi 10 ngày. Những ngày đầu sẽ Chảy máu Hầu hết Cùng ít dần Rồi. 

Đau bụng dưới: Bởi vì tử cung co bóp Gây Đau bụng dưới Giống Với cơn Đau đớn bụng kinh. Những cơn 

Đau sẽ không kéo dài Cùng Đang có xu Phương hướng Kiềm chế dần. 

Sốt nhẹ: thuốc Bỏ thai sẽ Đang có Tác động Đi cơ thể Cùng Gây Tình hình sốt nhẹ, ớn lạnh. Đây Thường 

xuyên là Các Biểu hiện Bình thường cho Bắt gặp đã Thực hiện đình chỉ thai thành công. Dấu hiệu này sẽ 

hết Như sau 2 Đến 3 ngày. 

Que thử thai lên 1 vạch: Khi đã Phá thai Từ 10 Đi 14 ngày Có nguy cơ Sử dụng que thử thai Nhằm Khám 

cẩn thận lại Kết quả Bỏ thai thành công hay không. Nếu Thành quả hiện 1 vạch thì Có khả năng Gặp đã 

ngừng Sự phát triển của Bào thai. 

Căn cứ vào hiệu quả siêu âm: nhằm chắc chắn đã chấm dứt thai nghén hoàn toàn khi đã thực thi phá thai 

nội khoa thì chị em phụ nữ cần phải quay lại phòng khám đa khoa gần nhất nhằm được tái khám cẩn 

thận và siêu âm xem đang có thấy những vấn đề sót thai hay không. 

https://rsuppersahabatan.co.id/assets/cms/uploads/files/LAKIP/blogs/phong-kham-da-khoa-ha-noi-uy-tin.htm


2.2. Hiện tượng hút thai thành công 

Ra sản dịch: Sau khi hút thai sẽ Đang có Mức độ Xuất huyết âm đạo, lượng máu này không Nhiều Và Đều 

kéo dài Khoảng 1 Đi tới 2 tuần Phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. 

Cảm giác đau bụng: đây cũng là Hiện tượng cho Gặp đã hút thai thành công, Luôn Khi tử cung co bóp 

Chủng bỏ Những mảnh vỡ niêm mạc ra Bên ngoài sẽ khiến Phụ nữ cảm Thấy Cảm giác đau tức Vùng 

bụng, Mức độ này chỉ diễn ra trong vài ngày đầu Cùng sẽ tự thuyên Hạn chế. 

Thay đổi kinh nguyệt: Tình trạng này Thường xuyên Bắt gặp Đối với người lần đầu Tiến hành hút thai. Tắc 

kinh, chậm kinh ít nhất 2 tuần Khi đã hút thai. 

Ra dịch âm đạo nhiều: Dịch âm đạo Sau khi hút thai thành công Đều ra Rất nhiều Và Chưa có mùi, chỉ kéo 

dài Khoảng 1 Tới 3 ngày đầu. 

Buồn nôn, sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi, tiêu chảy,… 

Những Chú tâm Khi đã Bỏ thai thành công 

Phá thai là hành động không được khuyến khích. Tuy nhiên, Nếu như Người phụ nữ Bởi vì Số nhiều Căn 

nguyên bất đắc dĩ buộc Cần Tiến hành đình chỉ thai nghén thì Cần Lưu tâm Dưới đây Phá thai Cần Chăm 

nom thật tốt Nhằm Hạn chế Ảnh hưởng Đến sức khỏe sinh sản Dưới đây này: 

Tắm rửa Vùng kín Đều bằng dung dịch Tắm rửa Chị em phù hợp, Uy tín cho Vùng kín Luôn sạch sẽ, khô 

thoáng. 

Kiêng Hoạt động tình dục theo chỉ định của Chuyên gia cho Tới Sau khi bình phục sức khỏe hoàn toàn Và 

không còn Ra máu. 

Xây dựng chế độ ăn Sử dụng, nghỉ ngơi khoa học, hợp lý, Chất lượng Bổ sung đầy đủ dưỡng chất Cần 

thiết, không làm Vấn đề quá sức hay bê vác vật nặng. 

Ẳn đủ chất dinh dưỡng Cần thiết như đạm, Thức ăn chứa sắt Nhằm cung cấp vitamin bổ máu, rau xanh 

Cùng với hoa quả. Một số Thực phẩm được khuyên Áp dụng là thịt, trứng, sữa, rau xanh, bí đỏ, Những 

Kiểu đậu, v.v. 

Kiêng ăn Thức ăn Nhiều dầu mỡ, rượu bia, cà phê, Đồ ăn nhanh, trong Tình trạng đầu Như sau sảy thai 

cũng Cần kiêng ăn hải sản, Bởi vì đây là Kiểu Đồ ăn lạnh dễ Gây ra Đau bụng, rong kinh hơn. Thức ăn 

làm Từ đậu nành cũng không được khuyến khích Áp dụng Vì chúng làm Hạn chế hấp thu sắt Cùng với 

Tác động Đi tới Sự tạo máu. 



Lúc Có Hoạt động tình dục trở lại, em hãy Áp dụng triệt Để Các Phương hướng Tránh thai. Bạn Nên đợi 

thai ít nhất Khoảng 3-6 tháng Nhằm tử cung Đang có Giai đoạn phục hồi. 

Trên đây là Mọi Thông tin về Hiện tượng Phá thai thành công Cùng Giúp cho bạn Giải đáp Vấn đề làm Thế 

nào Để biết Phá thai thành công. Hy vọng đã Giúp cho Phụ nữ Có khả năng Các kiến thức Và Có nguy cơ 

Nhận dạng được Những Biểu hiện Bình thường hoặc Bất thường Khi đã Bỏ thai Nhằm kịp thời xử lý, Ngăn 

ngừa Ảnh hưởng Đến sức khỏe Cùng với Khả năng sinh sản Rồi. 

Bạn muốn tìm hiểu thêm: 

Khám phụ khoa tốt ở Hà Nội 

Kham phu khoa bao nhieu tien 

Đa khoa Thái Hà 

Chữa bệnh sùi mào gà ở đâu 

Chữa bệnh lậu ở đâu tốt nhất 

Địa chỉ chữa bệnh giang mai 

Khám bệnh trĩ ở đâu 
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