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Chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền? BẢNG
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Nhiều chị em lo lắng vì không biết chi phí khám phụ khoa bao nhiều tiền, khi khám thì có những hạng mục nào
hay địa chỉ khám phụ khoa nào tốt. Những thông tin sau đây có thể giúp chị em hiểu rõ hơn.

KHÁM PHỤ KHOA GỒM NHỮNG HẠNG MỤC NÀO?
Thông thường khám phụ khoa tổng quát thì bác sĩ sẽ kiểm tra tất cả những bất thường trong cơ quan sinh sản của
chị em bao gồm các cơ quan bên ngoài cho tới bên trong, từ âm đạo, tử cung, buồng trứng…
Bác sĩ sẽ hỏi về tình trạng cá nhân của chị em như là đã kết hôn hay chưa, có quan hệ tình dục không, có phá thai
bao giờ chưa…
Đầu tiên bác sĩ kiểm tra những bất thường ở cơ quan sinh dục khu vực âm đạo, sau đó là khám xác định cổ tử cung
và buồng trứng, tìm hiểu xem bệnh nhân có bị các bệnh như u xơ tử cung, ung thư cổ tử cung, lạc nội mạc tử
cung…
Tiếp sau đó là các xét nghiệm như dịch âm đạo, nước tiểu, máu và tế bào cổ tử cung…

KHÁM PHỤ KHOA BAO NHIÊU TIỀN?
Tùy theo cơ thể mỗi người lại khác nhau và tình trạng sức khỏe cũng không gióng nhau nên với mỗi người lại phải
chịu mức phí khác nhau. Để xác định được phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền thì chị em cần cho biết nhu cầu
khám của mình là gì. Phí khám sẽ dao động từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu tùy theo ca bệnh và tùy cơ sở.
Trong đó, phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền sẽ bao gồm các dịch vụ tương ứng như tiền khám, khám phụ khoa,
siêu âm, xét nghiệm dịch âm đạo, xét nghiệm tế bào… Tiền thuốc thì tùy theo mỗi người lại có mức giá nhiều hay
ít. Để kết luận được phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền ta dựa theo một số yếu tố sau:

Chất lượng phòng khám phụ khoa
Bệnh nhân nên lựa chọn những cơ sở y tế có dịch vụ khám uy tín, các bác sĩ tại đó là những người chuyên môn cao,
tay nghề giỏi, thao tác khéo léo. Ngoài ra cần chú ý đó cơ sở vật chất, trang thiết bị tại những nơi đó cũng phải
đảm bảo khang trang sạch sẽ. Tất nhiên những nơi có dịch vụ uy tín thì sẽ tốn nhiều tiền khám hơn nhưng cũng
không có chênh lệch nhiều, nhưng lại đem lại chất lượng khám chữa tốt hơn hẳn.

Các xét nghiệm trong quá trình khám phụ khoa
Thông thường nếu người bệnh không yêu cầu đích danh khám như thế nào thì các bác sĩ sẽ khám tổng quát đầy đủ
bao gồm xét nghiệm dịch âm đạo, nước tiểu, máu và xét nghiệm tế bào ở tử cung... Tất cả những quá trình này
nhằm xác định xem bệnh nhân có bị viêm nhiễm gì không. Ngoài ra, có thể bệnh nhân sẽ muốn khám theo yêu cầu,
theo lịch hẹn, phí khám phụ khoa trong trường hợp này thường cao hơn nhưng giúp tiết kiệm thời gian và ra kết
quả nhanh hơn.

Tiền thuốc và tiền thủ thuật chữa bệnh
Trong trường hợp sức khỏe tốt sẽ không tốn kém thuốc men hay phải chữa bệnh, ngược lại nếu chị em bị viêm
nhiễm, nhẹ thì là các loại thuốc uống hay đặt, nặng thì phải tiến hành thủ thuật. Khi đó thì không phải khám phụ
khoa bao nhiêu tiền mà chị em sẽ phải lo lắng chi phí chữa bệnh phụ khoa đắt hay rẻ? Để hạn chế nguy cơ bị mắc
bệnh hoặc có bệnh thì phát hiện sớm, giúp giảm thiểu chi phí khám chữa, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa
định kỳ 4 – 6 tháng/lần, hoặc ít nhất thì cũng 1 năm/lần.
Một số bệnh thông thường chị em dễ mắc có thể kể đến như viêm âm đạo, viêm tử cung, viêm phần phụ, viêm lộ
tuyến cổ tử cung, viêm vùng chậu, u xơ cổ tử cung, kinh nguyệt không đều… Dấu hiệu khi mắc các bệnh này
thường là tình trạng ngứa ngáy ở vùng kín, khí hư bất thường, có màu sắc hay mùi lạ, sủi bọt hoặc vón cục. Ngoài
ra, những cơn đau bất thường xuất hiện ở vùng kính, vùng bụng dưới cũng có thể là biểu hiện bệnh phụ khoa cần
được khám chữa sớm.

ĐỊA CHỈ KHÁM PHỤ KHOA TẠI BẮC NINH UY TÍN
Hiện nay có quá nhiều địa chỉ khám phụ khoa tại Bắc Ninh như vậy thì đâu là địa chỉ mà chị em có thể tin tưởng?
Phòng khám đa khoa Thành Đô tại 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh tự tin là một địa chỉ khám phụ khoa tại
Bắc Ninh uy tín.
Phòng khám có đội ngũ bác sĩ với rất nhiều năm kinh nghiệm, họ đã từng công tác tại những cơ sở y tế có tiếng, cho
nên việc thăm khám và chẩn đoán sẽ chính xác, nhanh chóng, đảm bảo không mất thời gian của người bệnh. Đây là
cơ sở khiến phòng khám trở thành một trong những địa chỉ khám phụ khoa tại Bắc Ninh uy tín.
Song song với hàng ngũ bác sĩ có tay nghề là hệ thống máy móc hiện đại cùng phương pháp chẩn đoán cũng như
điều trị tiên tiến, hỗ trợ cho bác sĩ chẩn đoán nhanh chóng. Đây là một phần không thể thiếu để tạo dựng lên một địa
chỉ khám phụ khoa tại Bắc Ninh uy tín.
Chi phí điều trị thì phái đẹp hãy yên tâm bởi chi phí thực hiện có niêm yết công khai, lấy với giá thành sát với giá mà
Bộ Y tế đưa ra. Bên cạnh đó, phòng khám còn có nhiều gói khám tổng quát với ưu đãi vô cùng có giá trị, nhằm tiết
kiệm chi phí cho người bệnh. Yếu tố này đánh giá rằng địa chỉ khám phụ khoa tại Bắc Ninh có thật sự tốt hay không.
Một điều không thể thiếu ở một địa chỉ khám phụ khoa tại Bắc Ninh uy tín, đó là dịch vụ y tế. Phòng khám đa khoa
Thành Đô có dịch vụ y tế chuyên nghiệp mà không phải cơ sở y tế nào cũng có được. Đó là việc xử lý thủ tục thăm
khám nhanh chóng, cùng với đó là làm việc cả ngoài giờ hành chính, nên khá tiện cho những chị em làm văn phòng.

Địa chỉ khám phụ khoa tại Bắc Ninh đảm bảo thì không thể thiếu được chế độ bảo mật thông tin người bệnh. Đây
là khám phụ khoa, vùng kín của nữ giới nên việc cần bảo mật thông tin bệnh nhân tối đa để tránh ảnh
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