
Giá phá thai ở phòng khám phá thai an toàn 

Hà Nội 

Hiện giờ, hiện tượng mang bầu phía ngoài ý muốn càng tăng, do đó, tỷ lệ phá thai cũng ngày càng phần 

nhiều. Vấn đề tìm kiếm địa chỉ phá thai an toàn không phải ai cũng biết. Lúc có thai bên ngoài ý muốn, phụ 

nữ thường rơi vào tình trạng bối rối bởi vậy đưa ra các quyết định không sáng suốt. Những quyết định 

nóng vội này có khả năng dẫn hệ quả về tinh thần cũng như sức khỏe sinh sản của người phụ nữ rồi. Vì 

vậy, để chất lượng được sức khỏe cho thai phụ nên quyết định cơ sở phá thai an toàn. Trước khi đi tham 

khảo những bệnh viện phá thai an toàn ở đâu tốt hơn hết tại Hà Nội. Hãy cùng với nghiên cứu một số 

thông tin cơ bản về bỏ thai như sau. 

Bỏ thai an toàn được hiểu là phương hướng đình chỉ thai nghén, có nguy cơ là bằng biện pháp nội khoa 

hoặc ngoại khoa. Được tiến hành tại những bệnh viện chuyên khoa đảm bảo và bởi các chuyên gia chuyên 

khoa đang có chuyên môn thực thi. Vấn đề đình chỉ thai nghén tại những trung tâm y tế uy tín sẽ giảm 

thiểu tối đa các rủi ro, sai sót. 

Bởi vì sao bạn phải lựa chọn phá thai không cảm giác đau 

bằng ống hút siêu dẫn 

Hiện nay, trung tâm y tế đa khoa Hà Nội là một trong các địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội, uy tín trên 

địa bàn Hà Nội được hầu hết phụ nữ tin tưởng và chọn lựa lúc buộc nên bỏ thai. Do vậy, chị em có khả 

năng trực tiếp đi tới trung tâm y tế ở địa điểm Hà Nội nhằm tiến hành phá thai an toàn. 

Trung tâm y tế là Bệnh viện chuyên khoa sức khỏe sinh sản được Sở Y tế cấp phép Quan hệ. Phòng khám 

được đầu tư Chủ yếu Trang thiết bị y tế Tiên tiến cho Hiệu quả Khám kỹ lưỡng, siêu âm Nhanh chóng Và 

chính xác. Sự Tiến hành đình chỉ thai Tại Cơ sở y tế Khẩn trương, an toàn, không Cảm giác đau, không 

Ảnh hưởng Đi tới Nguy cơ sinh sản: 

Bỏ thai không Cảm giác đau bằng ống hút siêu dẫn là Cách Phá thai ngoại khoa được giới y khoa Và thai 

phụ Góp ý cao. Nó Có nguy cơ bảo vệ toàn vẹn chức năng tử cung Và Khả năng sinh sản của nữ giới Nếu 

Dùng cho Các Thai nhi dưới 49 ngày Tuổi. Cùng với đây chính là Tác nhân bạn Phải Chọn Bỏ thai không 

Đau đớn bằng ống hút siêu dẫn: 

Độ an toàn cao Dạng bỏ hết Thai nhi 
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Với Hình thức Bỏ thai ngoại khoa này thai phụ sẽ không Cần phải Sử dụng chung Uống hút thai Với cứ ai 

Khác lạ Và Nguy cơ Mắc bệnh Lan Truyền sẽ được Phòng tránh Tới mức tố đa. Phía ngoài ra, Cùng với 

lựa hút mạnh, ống hút siêu dẫn sẽ Khẩn trương Sử dụng ra toàn bộ tổ chức thai Khi Tại dưới 49 ngày Tuổi 

mà không Gây nên Bất cứ Biến chứng Tác hại nào nhé. 

Không Gây ra Đau đớn cho thai phụ 

Ống hút thai siêu dẫn Dùng trong Phá thai được cấu tạo siêu nhỏ bằng chất liệu mềm, trơn Đang có độ 

đàn hồi cực cao Phải Có nguy cơ Dễ dàng đưa vào trong tử cung của thai phụ thông qua đường âm đại. 

Đây chính là Nguyên do mà thai phụ sẽ Không có Cảm giác đau đớn Cùng với Lo âu như Khi Thực hiện 

Các Thủ thuật nạo hút thai không an toàn Khác thường nhé. 

Thời kỳ Thực hiện Phẫu thuật nhanh 

Toàn bộ Thời gian Bỏ thai không Đau bằng ống hút thai siêu dẫn chỉ diễn ra khỏa 3-5 phút Cùng với Phụ 

nữ sẽ Có thể ra về Nhanh chóng Khi đã nghỉ ngơi Tại chỗ Để nghe Những dặn dò của Chuyên gia chuyên 

khoa. Biện pháp Phá thai này không Tác động Đến công Việc hàng ngày Cùng bạn Có nguy cơ tranh thủ 

làm Phía ngoài giờ hành chính nhé. 

Giá thấp 

Dù là Phương án Phá thai bằng ống hút siêu dẫn Tiên tiến Và an toàn Nhưng hút thai lại Đã có mức Phí 

khá thấp so Cùng với Số đông Biện pháp Phá thai Khác thường Truyền thống Khác. Và sẽ càng thấp hơn 

Nếu như bạn Chọn lựa đúng cho Bản thân một Địa chỉ Bỏ thai an toàn, đó Luôn là Các Cơ sở y tế chuyên 

khoa Uy tín Cùng với Đảm bảo nhé... 

Bỏ thai không Đau đớn Có khả năng xảy ra Hậu quả không 

Di chứng Khi bạn Thực thi Bỏ thai bằng ống hút siêu dẫn là vẫn còn Song nó sẽ được Hạn chế Đi mức tối 

đa nhé. Cùng với Các Biến chứng Có nguy cơ xảy ra Khi Bỏ thai bằng Phương án này Luôn là: 

Nguy cơ sót thai Từ 2% 

Khả năng băng huyết Khoảng 5% 

Cảm giác đau bụng Cùng Xuất huyết sẽ diễn ra đồng thời Rồi sau đấy Nhưng bạn không Phải quá Lo lắng 

Là do nó sẽ tự khỏi Sau đây Khoảng 3-7 ngày nhé. 

Cùng với Sau khi Thực thi xong Tiểu phẫu Bỏ thai không Cảm giác đau, bạn Cần phải quay lại Bệnh viện 

Để Những Chuyên gia Thăm khám lại một lần nữa Nhằm chắc chắn ca Bỏ thai đã diễn ra thành công như 



mong đợi. Đừng quên Thực hiện Các Phương án kế hoạch hóa gia đình Nhằm Hạn chế Khả năng Có bầu 

lần tiếp theo Khi Chính mình chưa sẵn sàng nhé. 

Bỏ thai Cùng Các Cách Bỏ thai an toàn Hiện giờ 

Bỏ thai là Vấn đề đình chỉ thai nghén trong buồng tử cung Đã có chủ định của người Có thai Lúc lỡ Có 

mang Bên ngoài ý muốn, thai Bị mắc dị tật bẩm sinh hoặc sức khỏe không Uy tín Nhằm Mang bầu hay Tại 

một Tác nhân Đặc biệt nào đó. 

Hiện nay Đã có 3 Phương pháp Phá thai an toàn được Sử dụng phổ biến Tại Các Bệnh viện chuyên khoa: 

Phá thai bằng thuốc: là Biện pháp Dùng thuốc đề chấm dứt thai nghén trong buồng tử cung Cùng với kích 

thích tử cung Đang có bóp Để đẩy thai ra Bên ngoài. Được Áp dụng cho Mức độ thai nhỏ chỉ mới vừa vào 

làm tổ trong buồng tử cung Cùng với người Có thai không Bị mắc bệnh lý tim mạch, tuyến thượng thận, 

huyết áp cao, không Bị Rối loạn đông máu, thiếu máu nặng,... 

Hút thai chân không hoặc nạo thai: Bác sĩ chuyên khoa Áp dụng Dụng cụ thiết bị y khoa chuyên dụng Và 

Trang thiết bị y tế Hiện đại Để đưa Bào thai ra Ngoài mà Khắc phục Ảnh hưởng Đi đến tử cung Và cổ tử 

cung. Sự Thực thi Có thể Gây tê Giúp chịu em không cảm Bắt gặp Cảm giác đau, không áp lực Trạng thái 

tâm lý. Phương thức này được Sử dụng cho Tình huống người Mang thai không Bị mắc dị Dạng đường 

sinh dục, không Bị Các bệnh nội khoa cấp Tính, Tình huống Bị mắc Virus đường sinh dục thì Cần phải Trị 

Viêm nhiễm ổn định mới Thực hiện hút thai. 

Tại vì sao Cần phải Tiến hành Phá thai an toàn? 

Vấn đề tự ý Bỏ thai bằng thuốc mà Không có chỉ định, theo dõi của Bác sĩ hoặc Phá thai Ở Những Địa chỉ 

không đạt Quy chuẩn, Quan hệ chui... Được coi là Bỏ thai không an toàn. Điều này vô Cùng với Nguy hại 

Vì sẽ Gây ra Những tai biến, Hệ quả không lường trước được: 

Chảy Hầu như máu Dẫn đến mất máu. 

Tổn thương cổ tử cung, tử cung hoặc Những tổ chức trong Tầm bụng. 

Nhiễm trùng máu thậm chí Hình thành tử vong. 

Tai biến muộn của phá thai: Khuẩn Cơ quan sinh dục dễ Gây tắc vòi trứng, dính buồng tử cung Cùng với 

Có nguy cơ Hình thành vô sinh. 

Vậy Phá thai Có Cảm giác đau không? 



Với Thắc mắc này, Bác sĩ Lê Thị Nhài cho biết, Bỏ thai sẽ Cảm giác đau Nếu như Chị em Chọn lựa Phòng 

khám không tin cậy, Thực thi Phương hướng không phù hợp Cùng Tình trạng thai Cùng với Hiện tượng 

sức khỏe của Chính mình. Là do Lúc Thực thi Bỏ thai không thành công Là do Trình độ Chuyên gia kém, 

Cơ sở y tế không đạt Quy trình, Chị em phụ nữ Không chỉ chịu Đau đớn mà còn Gặp Cần Những Di chứng 

sản khoa Nguy hiểm, đe dọa Đặc tính mạng Và Khả năng sinh sản Sau đó. 

Ngược lại, Nếu như Thực hiện đình chỉ thai Ở Phòng khám chuyên khoa Chất lượng, Đã có Đội ngũ 

Chuyên gia chuyên khoa giỏi giàu Trình độ Và Chuyên môn cao, Có Trang bị Tiên tiến sẽ Chất lượng Nhẹ 

nhàng Và an toàn sức khỏe của Chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, Tại Bệnh viện chuyên khoa Chất lượng, 

trước Lúc Thực hiện đình chỉ thai, Phụ nữ Phải Tiến hành Các siêu âm, Khám Cấp thiết Nhằm xác định 

chính xác Giai đoạn sức khỏe Cùng Mức độ thai, Khám kỹ lưỡng Khu vực kín Loại trừ Những Nguy cơ 

Viêm nhiễm... Dựa vào Những Hiệu quả Kiểm tra, Bác sĩ sẽ đưa ra Trả lời Rõ rệt Cùng với chỉ định Cách 

Bỏ thai phù hợp Để đem lại Hiệu quả như mong muốn, không Gây nên Cảm giác đau, không Ảnh hưởng 

Đi tới sức khỏe sinh sản, không Ảnh hưởng Đến Trạng thái cảm xúc. 

Phí bỏ thai bao nhiêu tiền? Tổng hợp bảng chi phí mới nhất 

năm 2022 

Vì phần lớn nguyên do như thai dị tật, thai chết lưu, thai bên ngoài tử cung hay người mẹ không đủ điều 

kiện để giữ thai... Mà rất nhiều chị em phụ nữ bắt buộc cần phải quyết định đình chỉ thai. Song, không ít 

người phụ nữ lại lo rằng chi phi pha thai thực thi quá cao cần quyết định các phòng khám kém chất lượng 

phí rẻ hay thậm chí tự mua thuốc phá thai ở nhà, cuối với gặp cần phải các di chứng đáng tiếc. Với mong 

muốn giúp cho chị em phụ nữ giảm thiểu gánh nặng về kinh tế. 

4 quan điểm sai lầm về Phá thai mà Chị em Cần Lưu ý 

chắc hẳn rằng trước nay, Số đông Chị em phụ nữ Đều hiểu lầm rằng Bỏ thai tức là Nên can thiệp ngoại 

khoa. Tuy nhiên, thực tế không Phải vậy, xét về góc độ lý thuyết Trình độ thì Phá thai là tên gọi chung cho 

Sự chấm dứt Sự phát triển của Thai nhi bằng Vô số Cách Lạ nhau. Theo đó, Một số quan niệm sai lầm về 

Phá thai mà Chị em phụ nữ Luôn Gặp Cần kể đến: 

1. Khi muốn Bỏ thai, Tuy Độ tuổi thai nào cũng bỏ được 

Rất nhiều Chị em cho rằng, Tuy Tuổi thai nào cũng Có nguy cơ đình chỉ thai an toàn Nếu như Có Đội ngũ 

Bác sĩ tư vấn giỏi trực tiếp Thực thi. Song, không Cần Độ tuổi thai nào cũng Có khả năng bỏ Cùng với 

Cùng mỗi Từ Tuổi thai sẽ Đã có Giải pháp riêng biệt Nhằm Uy tín Tỷ lệ thành công Và Tránh Hệ lụy. 
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Thông thường, Thời điểm vàng Để đình chỉ thai nghén là Lúc thai được 5 tuần Tuổi hoặc chưa quá 12 tuần 

Độ tuổi Và đã làm tổ trong buồng tử cung. 

2. Tự mua thuốc Phá thai Tại nhà, không Nên tốn kém Đi Trung tâm y tế 

Số nhiều Chị em phụ nữ Lúc Có chửa Bên ngoài ý muốn Bởi sợ tốn kém Cần phải đã không Đến Bệnh 

viện mà tự ý mua thuốc Phá thai Tại nhà. 

chỉ Các Phòng khám chuyên khoa Đảm bảo mới được bộ y tế cấp phép Phá thai bằng thuốc. Hơn nữa, 

Phác đồ Phá thai bằng thuốc Phải được theo dõi Tại Chuyên gia chuyên khoa Để Chất lượng an toàn cũng 

như Hiệu quả Sau đây Phá thai. 

Bên ngoài ra, Các Chủng thuốc bày bán trên mạng không được kiểm định về Uy tín. Nếu Sử dụng Khả 

năng cao Dẫn đến sót thai, băng huyết, Viêm nhiễm vô Với Tác hại 

3. Cần phải Phá thai Tại Chổ càng kín đáo càng tốt 

Một vài Chị em phụ nữ Tại e ngại, sợ người Khác thường biết Khi Nên Bỏ thai Cần đã Chọn lựa Những 

Cơ sở y tế chui, kém Chất lượng sâu trong ngõ hẻm. Tuy nhiên, Sự thực rằng Các Cơ sở này Chưa có 

giấy phép Quan hệ, thiếu Thiết bị y tế Với Như là Đội ngũ Bác sĩ chuyên khoa non Trình độ,…dẫn Đến 

hàng loạt Những Biến chứng mà Chị em Phải gánh chịu, thậm chí Mắc vô sinh, mất mạng. 

4. Phá thai đồng nghĩa Cùng vô sinh Sau đấy 

Đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Không thể phủ nhận, Bỏ thai sẽ Gây ra Một vài Ảnh hưởng về 

sức khỏe, Tinh thần của Người phụ nữ Sau này Cùng với thực tế Bỏ thai không được khuyến khích. Nếu 

Chị em đình chỉ thai an toàn bằng Phương hướng & Giai đoạn thích hợp Là do Bác sĩ tư vấn giỏi Trình độ 

Thực hiện trong điều kiện đầy đủ Dụng cụ y tế Tiên tiến thì Nguy cơ sinh sản sẽ không Bị mắc Ảnh hưởng, 

Rồi vẫn Có nguy cơ sinh con Bình thường. 

Vấn đề Người phụ nữ Phải làm Cụ thể là Lựa chọn Bệnh viện Đảm bảo, Thực thi đình chỉ thai nghén an 

toàn đúng theo quy định của Bộ Y tế. 

Vậy, Phí Bỏ thai an toàn hết bao nhiêu tiền? 

Về Chi phí Bỏ thai còn Căn cứ vào Phần nhiều yếu tố như Căn cứ nào Tuổi thai, Vị trí thai, Phương hướng 

Bỏ thai an toàn, hay còn Dựa vào Phòng khám Bỏ thai, Bác sĩ Thực hiện phá thai…chính Qua đó, mỗi Phụ 

nữ Có một Chi phí Bỏ thai khá nhau, không ai Giống ai. 



Thường xuyên thì Phí cho một cuộc Phá thai sẽ Phụ thuộc vào Giá Khám thai+ Phí Xét nghiệm + Biện 

pháp phá thai+ Giá Chăm nom Dưới đây Phá thai. Bên ngoài ra, Nếu như Chị em Bị Các bệnh Vi khuẩn 

phụ khoa hay Một số bệnh Tác động Tới Sự Bỏ thai thì còn mất thêm Giá Chữa Những bệnh đó. 

Giá Phá thai còn Tùy theo bác si Thực thi phá thai: Chuyên gia Đã có Trình độ cao, Kinh nghiệm giỏi, giàu 

Kinh nghiệm thì Giá sẽ cao hơn so Cùng với Bác sĩ Chưa có Tay nghề hay Tay nghề non kém. 

Cơ sở y tế một phần cũng Ảnh hưởng Đi Phí phá thai: Chị em phụ nữ Đi đến Vị trí Có Cơ sở y tế cũng như 

Dụng cụ thiết bị Hiện đại sẽ Đang có Chi phí cao hơn Các Cơ sở Đã có Dụng cụ thiết bị thô xơ, lạc hậu. 

Về Hướng phá thai: thai càng nhỏ thì Tiểu phẫu Phá thai càng Hiệu quả cũng như Phí càng thấp, như Phí 

Phá thai bằng thuốc sẽ thấp hơn Chi phí Phá thai bằng Nguyên tắc hút chân không, hoặc Giải pháp 

nongnạo thai. 

Ngoài ra Chi phí Bỏ thai còn Phụ thuộc vào Những hạng mục mà Bác sĩ chuyên khoa chỉ định Kiểm tra 

cũng như Những Xét nghiệm Người phụ nữ Phải làm. 

Như vậy, Chi phí cho một cuộc Phá thai Không có một mức Phí Rõ nào, Khi Chị em phụ nữ Đã có ý định 

Phá thai thì Nên Đi Trung tâm y tế Đảm bảo Khám kỹ càng Cùng với Bỏ thai sớm Để Giảm bớt Giai đoạn 

cũng như Giảm thiểu Chi phí. 

Phòng khám phá thai an toàn không đau đớn chi phí hợp lý 

ở Hà Nội 

Đây là mối lưu tâm chủ yếu của người phụ nữ lúc đã có ý định bỏ thai. Vì nếu như phá thai tại những trung 

tâm y tế kém đảm bảo, không những sức khỏe, nguy cơ sinh sản của chị em phụ nữ bị mắc ảnh hưởng. 

Nguy hiểm hơn, người phụ nữ còn có nguy cơ mắc mất mạng. Do thế, phá thai ở đâu nhẹ nhàng sẽ là 

thông điệp chính mà chúng tôi muốn gửi đi đến những bạn. 

Phòng khám đa khoa Hà Nội quy tụ Hệ thống Chuyên gia sản Vô số Trình độ, Trang thiết bị y tế Hiện đại 

khử trùng Đặc biệt mang Tới cho Chị em phụ nữ Những Thủ thuật Phá thai an toàn Cùng với Giá cực kỳ 

hợp lý: 

Các Bác sĩ phụ sản Phòng khám Hà Nội xác định đúng Độ tuổi thai Cùng với thể trạng của thai phụ Để 

đưa ra Biện pháp Bỏ thai phù hợp, Giảm thiểu Giá nhất. 
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Các Trang thiết bị Tiên tiến nhập khẩu được kiểm định Bởi vì sở y tế sẽ Đảm bảo ca Phẫu thuật Phá thai 

an toàn Cùng với Hạn chế được Hệ lụy không đáng Đã có. Cũng chính Từ đó mà Giá Phá thai cũng sẽ 

không phát sinh thêm Những khoản hậu Phá thai. 

Phí Khám Cùng với Bỏ thai Tại Bệnh viện Đều được công khai minh bạch Cùng được thông báo trước cho 

Chị em. Phí Khám kỹ càng Cùng Tiểu phẫu Luôn tuân theo đúng quy định của Sở y tế. 

Tuyệt đối Tại đây không xảy ra Tình trạng hối lộ Bác sĩ chuyên khoa hay vòi tiền như Một vài Cơ sở y tế 

công lập. Phía ngoài khoản Chi phí Trị Người có bệnh Phải thanh toán thì Không có Bất cứ mức Phí phát 

sinh Ngoài nào. 

Đi với cơ sở y tế hà nội chị em sẽ không còn cần căng thẳng về vấn đề chọn lựa phòng khám đa khoa 

Hà Nội y tế nào chất lượng, bảo mật nữa. Liên hệ nhanh chóng chuyên gia chuyên khoa để được cách 

dẫn chi tiết. 

Những rủi ro Lúc Phá thai Ở Cơ sở phá thai Chi phí rẻ 

Nhiều thai phụ Do thiếu hiểu biết Phải đã Chọn Phải Những Địa chỉ y tế kém Chất lượng. Song, Di chứng 

Tại Các Cơ sở y tế kém Chất lượng này lại Khó lường hết Hệ quả, Đã có Khi còn khiến thai phụ tiền mất, 

tật mang cả đời. 

Nói là Bỏ thai Chi phí thấp Song Sự thật thì Phí không hề rẻ chút nào. Đã vậy, thai phụ còn Mắc chỉ định 

làm Hầu như Những thủ tục Thăm khám Khám khiến Giá Bỏ thai Nâng cao lên Rất đông lần. Số đông Phụ 

nữ Là do trót lỡ Có chửa Cùng Đi tới Những Phòng khám y tế kém Chất lượng này Cần Phải đành chịu 

Chi phí Phá thai Cùng Chi phí rất cao. 

Có Các Cơ sở y tế Chi phí quả thực rất rẻ, Nhưng tỉ lệ thuận Cùng mức Chi phí Đó là Đảm bảo cũng vô 

Cùng với kém. Bệnh viện thiếu thốn, Dụng cụ lạc hậu, Dụng cụ y tế không sạch sẽ tiềm ẩn Khả năng cao 

Bị mắc Những bệnh Vi rút Khi đã làm Thủ thuật Bỏ thai. 

Không những Đang có vậy, Chuyên môn Bác sĩ tư vấn Tại Các Địa chỉ này không được kiểm chứng Nên 

Có khả năng sẽ Gây nên Những Tình trạng sót nhau, sót thai, thủng tử cung,... Cùng với Nguy hại cao 

nhất là Dẫn đến vô sinh Tại nữ giới. 

Thông qua đó, Chị em không Phải Bởi Phí rẻ hơn một chút mà tìm Đi đến Bệnh viện phá thai Phí rẻ kém 

Đảm bảo. Sức khỏe Cùng với Đặc tính mạng vẫn là rất Cần thiết Từ đó Người phụ nữ đừng Cần cân nhắc 

Kỹ càng trước Lúc Chọn Bệnh viện phá thai an toàn. 
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Trên đây là Những thông tin Cụ thể về Địa chỉ phá thai Tại Hà Nội mà bạn đọc Có thể Tham khảo. Nếu 

như bạn muốn biết Cụ thể Chi tiết về bảng Phí Bỏ thai Cần bao nhiêu tiền 1 lần hãy hỏi trực tiếp Bác sĩ Để 

Đã có câu Giải đáp chính xác nhất. 

Bạn muốn nghiên cứu thêm: 

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín 

Chi phi kham phu khoa 

Phòng khám 11 Thái Hà 

Chữa sùi mào gà ở đâu 

Khám và chữa bệnh lậu ở đâu 

Chữa giang mai ở đâu 

Khám trĩ ở Hà Nội 
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