Chi phí hút thai hết bao nhiêu tiền?
Hút thai chân không hết bao nhiêu tiền? Ngoài việc nghiên cứu quy trình thực hiện và Khu vực uy tín đủ tiêu
chuẩn an toàn thì giá tiền là điều mà rất nhiều chị em phụ nữ hết sức để ý. Câu hỏi dễ hiểu của rất nhiều chị em
đang quan tâm là chi phí hút thai hết bao nhiêu tiền? Để tư vấn được thắc mắc này, hãy cùng tìm hiểu trong bài
viết dưới đây.

Nghiên cứu về biện pháp hút thai chân không?
Hút thai gọi với tên đầy đủ hút thai chân không là cách bỏ thai ngoại khoa được áp dụng bằng phương pháp bác sĩ
sử dụng thuốc gây tê và dụng cụ ngoại khoa hút thai chân không chuyên dụng (máy hút thai không,…) can thiệp
ngoại khoa qua cổ tử cung hút thai ra Ngoài chấm dứt thời kỳ thai nghén.
Phương pháp hút thai chân không nên đánh giá tác dụng tốt đến 95% và được áp dụng rộng rãi ở cơ sở y tế chuyên
phụ khoa. Để hút thai an toàn cần phải được thực hành tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín bởi bác sĩ giỏi chuyên môn
thực hiện trong điều kiện đầy đủ thiết gặp phải y tế hiện đại; phòng thủ thuật và những dụng cụ y tế hoàn toàn vô
trùng- vô khuẩn.

Khi nào áp dụng biện pháp hút thai chân không?
Hút thai chân không được áp dụng khi con gái mang bầu Cùng với ý muốn, tính mạng không giúp phép mang thai,
gặp phải vỡ kế hoạch,….nhưng chỉ áp dụng khi tuổi thai 6-12 tuần tuổi.
Chống chỉ định: hút thai không không chống chỉ định đối với bạn gái mang tahi nhiễm phải nội khoa cấp tính (bệnh
huyết áp, tim mạch,…), dị dạng đường dinh dục và nếu như nhiễm phải viêm nhiễm sản phụ khoa (viêm vùng kín,
viêm cổ tử cung,…) thì cần tiêu viêm ổn định trước khi hút thai.
Ưu điểm của phương pháp hút thai: hút thai được đánh giá là cách an toàn, tỷ lệ thành công đến 95-98%, không
đau trong quá trình làm.
Hút thai chân không hết bao nhiêu tiền?
Để đảm bảo an toàn trong và sau khi phá thai thì quy trình bỏ thai phải được thực hiện nghiêm ngặt đúng quy định
của Bộ Y Tế, tiến hành như sau:
Trước khi thực hiện hút thai
Chị em nữ giới cần thiết chuẩn bị tâm lý thật tốt và tư tưởng thoải mái.
Tránh quan hệ tình dục và phải giữ giúp âm hộ sạch sẽ.
Chuyên gia thực hiện kiểm tra tổng thể sức khỏe bạn gái để loại bỏ những yếu tố chống chỉ định của giải pháp hút
thai chân không.
Siêu âm xác định chính xác tuổi thai và tình trạng của thai nhi, thực hành một số thăm khám cần để đảm bảo an
toàn giúp giai đoạn làm theo hút thai.
Trong giai đoạn hút thai
Sau khi thực hiện kiểm tra và làm theo xét nghiệm cụ thể, nếu kết quả đàn bà đủ điều kiện hút thai, các bác sĩ
chuyên khoa sẽ làm hút thai an toàn bằng những bước:
Bước 1: thực hiện gây tê cho bà mẹ nhằm không gây đau đớn trong giai đoạn thực hiện thủ thuật.

Bước 2: dùng những dụng cụ hút thai chân không chuyên dụng được vô trùng, vô khuẩn để đưa qua cổ tử cung vào
tử cung hút thai ra Ngoài chấm dứt thai nghén. Thời kỳ hút thai xảy ra khá nhanh chóng 15-20 phút. Kết thúc quy
trình hút thai
Sau khi hút thai
Sau hút thai, chuyên gia sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của phụ nữ sau 1-2h ở Khu vực y tế: theo dõi huyết áp,
nhiệt độ, mạch, tình trạng ra máu bộ phận sinh dục, …tình trạng ổn định, bạn nữ có thể ra về.
Trước đó bác sĩ sẽ chỉ định phụ nữ dùng thuốc tiêu viêm dưới hút thai và căn dặn chị em nữ giới về chế độ chăm
sóc, chế độ dinh dưỡng và kiêng khem. Dưới đó 2 tuần nên tái khám theo lịch hẹn của chuyên gia.

Giá tiền hút thai chân không hết bao nhiêu tiền?
Trao đổi với chúng tôi, các bác sỹ Nguyễn Thị Nga – chuyên ngành phụ khoa ở Bệnh viện Thái Hà giúp biết rằng:
Khi chưa xét nghiệm và siêu âm xác định được tuổi thai, tính mệnh của bà bầu thì không thể đưa ra một mức chi
phí hút thai cụ thể cho việc đình chỉ thai, do phí này phụ thuộc vào không ít yếu tố như: tuổi thai, tình trạng tính
mệnh của thai phụ, cơ sở y tế lựa chọn, đội ngũ bác sỹ, nhu cầu của từng người,…
Nếu nữ giới có tính mạng tốt, không bị viêm nhiễm sản phụ khoa, làm bỏ thai đúng tuổi thai quy định tại những
đơn vị y tế uy tín, bởi đội ngũ bác sỹ chuyên ngành sản phụ khoa trực tiếp làm theo, dịch vụ y tế tốt,… thì sẽ yên
tâm về mặt chất lượng, nhanh chóng hồi phục tính mạng, hạn chế những tai biến tới mức thấp nhất cần phải chắc
chắn chi phí sẽ khác so với việc phụ nữ thực hành ở những địa chỉ không đáp ứng đầy đủ các yếu tố này.
Hiện nay, theo quy định của Bộ Y tế các trung tâm y tế tư nhân sẽ không được bỏ thai Trên 6 tuần tuổi (tương
đương với thời gian dưới trễ kinh 2 tuần) Vì vậy có rất nhiều địa chỉ y tế làm bỏ thai chui giá tiền rất cao mà lại
không an toàn. Tuy nhiên, có rất nhiều đàn bà vẫn thực hiện đình chỉ thai nghén tại các cơ sở y tế tư nhân và bị
những hậu quả như: viêm nhiễm, nhiễm trùng, chảy máu tử cung, thủng tử cung, dính tử cung, vô sinh – hiếm
muộn…. Khi tuân thủ phá thai quá tuổi thai quy định tại những cơ sở y tế kém chất lượng.
Do đó, phụ nữ không nên quá quan trọng hóa và đặt nặng về thắc mắc phí, điều quan trọng nhất là đảm bảo tính
mệnh, xác suất sinh sản và tính mạng của bản thân sau khi làm theo đình chỉ thai nghén.
Để biết cụ thể giá tiền nạo hút thai là bao nhiêu tiền thì con gái cần xét nghiệm, siêu âm xác định chính xác tuổi
thai và làm theo các kiểm tra cần. Sau khi nắm bắt được tình trạng của con gái, những bác sỹ sẽ trả lời về giải
pháp đình chỉ thai nghén an toàn, phù hợp, lợi ích tốt và thông báo mức giá tiền cụ thể.
Bình thường chi phí phá thai phụ thuộc vào:
Tuổi thai: Thai càng lớn thì ca phá thai càng phức tạp, từ đó tỉ lệ gây ra cao hơn, đồng thời chi phí cũng cao hơn so
với bỏ thai nhỏ. Bỏ thai sau 4 tuần tuổi được đánh giá an toàn cao, phí thấp.
Tính mệnh thai phụ: thai phụ bỏ thai lần đầu, tính mạng tốt thì ca phá thai an toàn, tuân thủ nhanh và giá tiền
thấp. Trường hợp chị em phụ nữ tính mệnh yếu, từng phá thai nhiều lần thì đòi hỏi sự phức tạp của ca bỏ thai nên
phí sẽ cao hơn.
Mẹo phá thai: bỏ thai bằng thuốc có phí thấp hơn so với những mẹo như nạo hút thai, nong gắp thai…Quy trình bỏ
thai càng phức tạp thì chi phí càng cao bởi đòi hỏi trang thiết gặp phải hiện đại, bác sĩ trình độ chuyên môn cao.
Khu vực phá thai: phá thai ở các bệnh viện uy tín, được cơ quan khả năng cấp phép hoạt động sẽ đảm bảo phí phù
hợp. Nếu ham rẻ tới những địa chỉ kém chất lượng có thể gây “tiền mất tật mang”, phát sinh chi phí, thậm chí gây
ra thủ thuật.
Bác sĩ Nguyễn Thị Nga khuyên rằng: “Chi phí hút thai chân không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đàn bà cần đi khám
để chuyên gia đánh giá tình trạng thai nhi, tính mệnh thai phụ, từ đó sẽ tư vấn cụ thể nhất. Tuyệt đối không ham
rẻ tới những Địa điểm bỏ thai kém chất lượng, không được cấp phép hoạt động để tránh các biến chứng nghiêm

trọng.”
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