
Kiểm tra phụ khoa nên chuẩn bị việc gì 

Phí khám cẩn thận phụ khoa phụ thuộc rất lớn vào phòng khám mà bạn chọn lựa. Phí khám phụ khoa 

không cố định cùng với phụ thuộc vào chủ yếu yếu tố, rõ ràng như sau: 

Phòng khám thăm khám phụ khoa: nếu bạn chọn lựa kiểm tra ở các địa điểm chất lượng, trang bị tiên tiến, 

hệ thống bác sĩ giỏi thì sẽ đắt hơn so cùng vấn đề đi tới khám tại những bệnh viện tư nhân nhỏ tuy nhiên 

dễ dàng chữa trị tại các cơ sở đảm bảo sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, phí dịch vụ ở bệnh viện tư nhân cũng cao 

hơn so cùng cơ sở y tế công nhưng bạn sẽ không mất thời điểm chờ đợi đi tới lượt kiểm tra. 

Bác sĩ tư vấn trực tiếp thực thi thăm khám phụ khoa: việc chọn lựa bác sĩ tư vấn đang có trình độ giỏi, giàu 

chuyên môn để thăm khám cũng có chi phí cao hơn so với các bác sĩ mới vào nghề. Bình thường, giá 

khám gs, pgs, khám cẩn thận chọn bác sĩ tư vấn trong những phòng khám công cũng cao ngang cùng với 

phí khám kỹ càng dịch vụ tại các bệnh viện tư nhân, quốc tế. 

Những hạng mục thăm khám: mỗi người có bệnh sẽ đang có những vấn đề bất thường nhau cùng được 

chỉ định những hạng mục thăm khám, kiểm tra không bình thường nhau, bởi vậy phát sinh giá bất thường 

nhau. 

Những băn khoăn thường xuyên gặp về thăm khám bệnh 

phụ khoa 

Nên Đi tới Khám cẩn thận phụ khoa vào Giai đoạn nào? 

Giai đoạn thích hợp nhất để đến phòng khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội là buổi sáng. Thời kỳ này là khi 

bạn tỉnh táo cùng với đa số năng lượng nhất. Hơn nữa, khám vào buổi sáng sẽ giúp bạn đang có phần 

nhiều giai đoạn hơn nhằm chờ kết quả (thường như sau 1 tiếng). Bên cạnh đó, bạn cũng phải đảm bảo đã 

sạch kinh nguyệt khoảng 3-5 ngày. 

Đi đến Kiểm tra phụ khoa Có mất Số nhiều tiền không? 

Nhìn chung, Cùng với gói Thăm khám cơ bản gồm Các mục Khám kỹ càng Giúp sàng lọc bệnh Thông 

thường Đã có Chi phí Từ 200.000 – 1 triệu đồng. Bên ngoài ra, Nếu bạn Thực hiện Thăm khám thêm 

Những mục Tăng như Xét nghiệm máu, soi âm đạo, tế bào tử cung, Xét nghiệm HPV… thì Phí sẽ cao hơn. 

Ngoài ra, Vấn đề Chọn Phòng khám Khám kỹ lưỡng phụ khoa Cùng Chuyên gia trực tiếp Khám kỹ lưỡng, 

mức Giá cũng cao hơn Thông thường. Nếu như Dùng bảo hiểm, Chi phí Khám kỹ càng sẽ rẻ hơn. Tuy 
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nhiên, Một số gói Khám lại không Áp dụng Cùng với bảo hiểm y tế. Bởi thế, hãy hỏi Kỹ về điều kiện Áp 

dụng. 

Cần phải mặc váy hay quần Lúc Đi Thăm khám phụ khoa? 

Để thuận tiện Cùng Giảm bớt Thời kỳ cũng như giữ Trạng thái tâm sinh lý ổn định, bạn Cần phải Quyết 

định váy dài, rộng. Không Cần phải mặc quần bó sát, Đã có Vô số phụ kiện rườm rà. Váy rộng Cùng dài 

Giúp cho bạn không cảm Bắt gặp ngại ngùng mà vẫn che được một phần hông Cùng với phía trên Khu 

vực kín. Nếu như Lựa chọn quần, bạn sẽ Phải cởi bỏ hoàn toàn Nhằm thuận tiện cho Việc Khám. Một số 

bạn nữa sẽ cảm Thấy không thoải mái hoặc Bị Tâm sinh lý khiến Quá trình Khám kỹ lưỡng phụ khoa Gặp 

Khó khăn. 

Đi tới Khám Vùng kín Có Nên làm Kiểm tra gì không? 

Một số Kiểm tra Nên làm Khi Đi tới Kiểm tra phụ khoa mà Các bạn Cần phải Thực thi. Sự Kiểm tra sẽ diễn 

ra Ngay Khi đã Chuyên gia Khám trực tiếp Vùng kín. 

Siêu âm âm đạo: Giúp cho Xem xét Cấp độ tử cung, buồng trứng Cùng với Cơ quan sinh dục Không bình 

thường 

Xét nghiệm Papsmear: Là Khám phụ khoa cho Người phụ nữ Từ 21- 65 Độ tuổi. Xét nghiệm này Giúp 

Cảm nhận Những Băn khoăn Xuất hiện Tại tử cung. Cùng cho phép Chuyên gia chuyên khoa Nhận thấy 

sớm Và chính xác về ung thư cổ tử cung. 

Khám HPV: Khám Virus HPV Gây nên ung thư cổ tử cung Cùng Nhọt cóc Tại Cơ quan sinh dục 

Kiểm tra CA- 125: là Xét nghiệm Để Thăm khám nồng độ protein trong máu. Qua đó Phát hiện xem Đã có 

ung thư phát triển Ở buồng trứng hay không 

Khám nội tiết tố: Giúp Khám kỹ càng lượng hormone Cần thiết trong cơ thể như progesterone, estradiol. 

Bởi vậy Đã có Phòng khám Để Phỏng đoán về Thắc mắc sinh sản Cùng kinh nguyệt của Chị em phụ nữ. 

Viêm nhiễm âm đạo là gì? 

Viêm âm đạo là một bệnh lý phụ khoa phổ biến tại chị em phụ nữ. Rất nhiều mọi chị em thường xuyên cần 

trải qua trị viêm âm đạo ít nhất một lần trong đời. Bệnh đặc trưng là do dịch tiết âm đạo bất thường, đang 

có mùi hôi, hoặc âm đạo đang có cảm giác ngứa, nóng rát. 

Nguyên nhân 
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Nguyên nhân Gây Viêm âm đạo Chủ yếu Đang có nguồn gốc là Các vi sinh vật: Virus, nấm hoặc động vật 

nguyên sinh. 

- Vi khuẩn: 40-50% Những Trường hợp Viêm âm đạo Đang có liên quan Tới Vi rút, Hầu như là Vi khuẩn kị 

khí. Các Virus Có liên quan Đi đến Viêm nhiễm âm đạo Thường xuyên gặp: Prevotella, Mobiluncus, 

Gardnerella vaginalis, Ureaplasma, Mycoplasma. 

- Nấm: Lan truyền nấm Candida chiếm 20-25% Những Tình huống Viêm âm đạo, Số đông là C. Albicans, 

Nhưng cũng Có khả năng là loài Candida Khác lạ. 

- Động vật nguyên sinh: Lan truyền Trichomonas chiếm 10-15% Các Tình huống Nhiễm trùng âm đạo, 

Thường Gặp T. Vaginalis. 

Một Số trường hợp Viêm nhiễm âm đạo không Phải Vi khuẩn, bao gồm: Viêm nhiễm âm đạo dị ứng, Viêm 

âm đạo kích ứng Và Nhiễm trùng teo âm đạo. Chỉ Đang có Từ 5-10% Các Trường hợp Viêm nhiễm âm 

đạo rơi vào nhóm này. Viêm teo âm đạo Đã có Nguyên nhân Tại Quá trình suy Hạn chế nồng độ hormone 

estrogen trong cơ thể. Nhiễm trùng âm đạo dị ứng/kích ứng Có Nguyên nhân Khoảng phản ứng dị ứng 

hoặc kích ứng Bởi vì Tiếp xúc. 

Những điều cần phải chuẩn bị khi đi tới khám phụ khoa 

Nhằm Sự Thăm khám phụ khoa diễn ra thuận lợi, Những bạn Phải xác định Rõ rệt Một số Vấn đề dưới 

đây: 

Xác định Rõ Hiện tượng của Mình 

Bạn Phải biết, Việc Thăm khám phụ khoa Đã có liên quan Đi đến Vấn đề bạn đã Quan hệ tình dục hay 

chưa. Nếu như bạn chưa Từng Hoạt động tình dục thì không Phải Đến Khám kỹ lưỡng phụ khoa. Tình 

trạng ra Số đông huyết trắng, mùi Khó khăn chịu; Ngứa liên tục Hầu hết ngày thì vẫn Phải Tới Khám. 

Cùng Trường hợp này, Chuyên gia chuyên khoa sẽ không Khám kỹ lưỡng sâu vào âm đạo mà chỉ Khám 

cẩn thận Vùng âm hộ Bên ngoài. Hoặc Thay thế bằng siêu âm Vùng bụng, Kiểm tra qua trực tràng. Vấn 

đề này Để Đảm bảo không Gây nên Tác động lên màng trinh. 

Với Những bạn nữ đã Hoạt động tình dục Cần phải Đi Khám kỹ càng định kỳ 6 tháng Tới 1 năm Để Nhận 

biết bệnh liên quan Đi đến phụ khoa Cùng Có Hình thức Chữa sớm. Cùng với Tình trạng này, Bác sĩ tư 

vấn sẽ Dùng mỏ vịt đã bôi chất làm trơn Để đưa vào âm đạo Để Quan sát thành âm đạo Với cổ tử cung. 

Có thể Chuyên gia nam sẽ Thực hiện Khám cho bạn 



Tại Một số Cơ sở y tế, bạn sẽ được Lựa chọn Chuyên gia nam hoặc nữ Tiến hành Khám cẩn thận cho 

Bản thân. Song Một vài Trung tâm y tế Khác, bạn không được Chọn lựa. Do vậy, hãy chuẩn Bị mắc Trạng 

thái tâm lý Nếu bạn Bắt gặp Băn khoăn Lúc người Bất bình thường giới Quan sát Cùng Kiểm tra Khu vực 

phụ khoa của bạn, nhất là bạn nữ chưa Đã từng Sinh hoạt tình dục. 

Thả lỏng Để không Bị Đau 

Trong Sự Bác sĩ tư vấn đưa mỏ vịt Và âm đạo của bạn, Nếu như bạn cố gồng Và không thể thả lỏng, rất 

Có khả năng bạn sẽ Bị Đau đớn. Bởi vì thế hãy thả lỏng nhất Có nguy cơ Nhằm Việc này diễn ra trơn chu. 

Nếu như chưa thực Quá trình thoải mái Cùng Phải nghỉ vài phút trước Khi Chuyên gia Tiến hành, hãy nói 

Với Bác sĩ Nhanh chóng nhé. 

Sẵn sàng cho Các Băn khoăn riêng tư 

Bác sĩ chuyên khoa sẽ hỏi Một số câu riêng tư về chu kì kinh nguyệt, Phương án Sinh hoạt (qua đường 

nào, Đang có Dùng Nguyên lý Hạn chế không…). Các Câu hỏi này Nhằm Nhằm Nhận diện Tình trạng 

bệnh Vùng kín của bạn cũng như đưa ra lời khuyên tốt cho bạn Để Ngăn ngừa Các bệnh liên quan. 

Chuẩn Bị mắc sẵn Những giấy tờ Cần thiết 

Một vài giấy tờ bạn Nên chuẩn Bị trước Lúc Đi tới Khám phụ khoa Ở Những bệnh viện: bảo hiểm y tế, 

chứng minh thư Cùng Một vài giấy tờ bệnh án liên quan (với Những người Đã có tiền Quá trình bệnh, dị 

ứng…) 

Phá thai bằng thuốc ở đâu Hà Nội - phòng khám phá thai 

bằng thuốc an toàn 

Bỏ thai bằng thuốc là Nguyên tắc Dùng thuốc Phá thai làm ngưng Sự phát triển của Bào thai Và kích thích 

tử cung co bóp Nhằm đẩy túi thai ra Phía ngoài Tương tự như Giai đoạn sảy thai tự nhiên. Đây là Cách 

thức Bỏ thai Dễ dàng, kín đáo, ít Ảnh hưởng Đi tới Trạng thái tâm sinh lý thai phụ Cùng Có tỉ lệ thành công 

lên Đến 96% Nếu được Thực hiện Tại Bệnh viện Chất lượng. 

Tuy nhiên, nếu như phụ nữ không chú tâm chọn bệnh viện phá thai mà tự ý bỏ thai tại nhà hay phá thai 

tại những trung tâm y tế “chui” thì khả năng rủi ro là rất cao. Tại vì lẽ, phương thức đình chỉ thai nghén 

bằng thuốc chỉ có khả năng dùng cùng với trường hợp túi thai đã nằm ổn định trong buồng tử cung cùng 

thai nhi không quá 7 tuần tuổi. Đồng thời, chống chỉ định với mức độ thai phụ thấy những vướng mắc sức 

khỏe liên quan đi tới tim mạch, huyết áp, máu,… nếu như chị em phụ nữ ham rẻ, chọn lựa trung tâm y tế 
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kém chất lượng, bác sĩ chuyên khoa trình độ non yếu, thiếu trình độ thực tế sẽ không khám cẩn thận hoặc 

khám kỹ càng qua loa, hình thành không xác định được chính xác tuổi bào thai cũng như hiện tượng sức 

khỏe thai phụ. 

Khi Tuổi Thai nhi đã lớn hoặc quá nhỏ, sức khỏe thai phụ đang Bắt gặp Thắc mắc, Nếu như vẫn Thực hiện 

Bỏ thai bằng thuốc thì sẽ Dẫn tới Các Hậu quả rất Tác hại như: băng huyết, sót thai, thai chết lưu. Nếu 

như không được cấp cứu kịp thời, Chị em Có khả năng cao Hình thành tử vong, hoặc mất hoàn toàn Khả 

năng sinh nở. 

Do vậy, Để Đảm bảo an toàn cho Chính mình, Chị em phụ nữ Phải hết sức Để ý, sáng suốt, Tham khảo kĩ 

lưỡng trước Lúc Có Chọn lựa Chọn lựa Địa điểm y tế Khi bắt buộc Phải Thực hiện đình chỉ thai nghén. 

một Cơ sở y tế muốn Chất lượng thưc hiện Phá thai bằng thuốc an toàn Cùng với Uy tín Cần phải đạt 

được Mọi Các Đặc điểm sau: 

Phòng khám, Phòng khám bạn Chọn lựa Nên được cấp phép Quan hệ của Sở y tế về lĩnh vực Sản phụ 

khoa. 

Các y Bác sĩ Tiến hành đình chỉ thai nghén Cần Đang có Kinh nghiệm Kinh nghiệm cao, Trình độ vững 

vàng, Kinh nghiệm lâm sàng phong phú Để Uy tín Tiến hành an toàn, kịp thời xử lý Khi Có Tình trạng phát 

sinh. 

Trang bị y tế, máy móc tân tiến, Hiện đại Để Đảm bảo Phác đồ Khám Cùng Tiến hành đình chỉ thai an toàn, 

mang lại Kết quả chuẩn xác. 

Môi trường y tế Đảm bảo sạch sẽ, tiệt trùng, Uy tín Quy trình đình chỉ thai diễn ra an toàn Cùng với hợp 

Tắm. 

Chuyên viên y tế được Thiết bị đầy đủ kiến thức Và Kĩ thuật, Chăm sóc toàn bộ Quá trình Từ thủ tục Khám 

cho Tới Thực thi Phá thai được diến ra Khẩn trương, chuyên nghiệp. 

Thông tin cá nhân được bảo mật Để Chất lượng quyền riêng tư của Người có bệnh. 

Giá công khai minh bạch Cùng với đươc niêm yết phù hợp Với quy định của bộ y tế. 

Tiêu chuẩn Tác động Đi đến Giá Phá thai bằng thuốc 

Trên thực tế, Việc đưa ra một con số Cụ thể cho một ca Phá thai bằng thuốc Cần bao nhiêu tiền là điều rất 

Khó khăn. Bởi Phí Phá thai bằng thuốc Tùy thuộc vào Rất đông yếu tố như: Độ tuổi Bào thai, Kích thước 

Thai nhi, Dạng thuốc phá thai; Trạng thái sức khỏe,… Hơn nữa, Trường hợp Nếu Phụ nữ Bị mắc Phải Các 



bệnh Nhiễm trùng phụ khoa thì Cần tiêu Nhiễm trùng ổn định trước Sau đó mới Có thể Bỏ thai Cần Phụ 

nữ sẽ Cần phải chi trả thêm một khoản Chi phí nữa. 

Bình thường, Những Tiêu chuẩn Tác động Đến Phí Phá thai bằng thuốc Có khả năng kể Đến như: 

+ Khám cẩn thận lâm sàng: Trước Lúc Thực hiện Bỏ thai Các Chuyên gia sẽ Khám tổng quát Để nắm bắt 

Tình hình sức khỏe của Phụ nữ cũng như xem túi thai đã vào bên trong cổ tử cung hay chưa, Ngoài ra 

Vấn đề siêu âm sẽ Giúp cho Chuyên gia chuyên khoa biết chính xác Tuổi của Bào thai. Vì thế đây chính 

là một mức Chi phí mà Chị em phụ nữ Cần phải chi trả trước Khi Tiến hành Bỏ thai bằng thuốc. 

+ Căn thuốc phá thai: Ngày nay, trên thị trường Đang có Phần đông Loại thuốc Bỏ thai Khác thường nhau, 

mỗi Loại sẽ Đã có Chất lượng cũng như Giá cả Bất thường nhau. Vì vậy, Phụ nữ Dùng thuốc Có nguồn 

gốc Chi tiết, được Bộ Y tế cho phép, kiểm định chính Uy tín sẽ Đã có Dễ dàng cao Cùng Chi phí cũng sẽ 

Có Quá trình chênh lệch Cùng với Loại thuốc không Rõ ràng nguồn gốc. 

+ Trạng thái sức khỏe: Nếu như Phụ nữ Có Tình trạng sức khỏe tốt, không Mắc Cần phải bệnh lý nào sẽ 

Đang có mức Giá Bỏ thai bằng thuốc sẽ thấp hơn Những Phụ nữ Đã có Mức độ sức khỏe kém, Bị mắc 

Phải Chủ yếu bệnh lý. Lý do là Vì Lúc Bị Phải Những Kiểu bệnh lý, Chị em phụ nữ Cần phải Tiến hành 

Chữa khỏi bệnh trước Rồi mới Có khả năng được Thực thi Bỏ thai. Các Phí Cách điều trị bệnh sẽ được 

Tính dồn vào Phí Phá thai bằng thuốc Cần Chi phí sẽ cao hơn. 

+ Đội Tuổi Và Kích thước thai nhi: Theo quy định, Phá thai bằng thuốc chỉ dành cho Những Tình huống 

thai không quá 7 tuần Độ tuổi. Song Với 1 Tỷ lệ thai phát triển sớm, Kích thước lớn thì Người phụ nữ Có 

nguy cơ Bị rong kinh, rong huyết Lúc Bỏ thai bằng thuốc Cần phải Chuyên gia sẽ cân nhắc Đi đến Giải 

pháp Hỗ trợ Chữa trị dự Phòng hoặc Tiến hành can thiệp Phương án Bỏ thai Khác. Vì vậy Giá Bỏ thai sẽ 

cao hơn. 

+ Địa chỉ Thực thi phá thai: Nếu như Chị em phụ nữ Tiến hành Ở Các Trung tâm y tế chuyên khoa Đảm 

bảo, Chất lượng Và được Trang thiết bị đầy đủ Các Dụng cụ y tế Hiện đại thì Phí sẽ cao hơn so Với Các 

Cơ sở y tế chui. Nhưng đổi lại Phụ nữ sẽ nhận được Những dịch vụ y tế Tốt nhất. 

Hút thai trực quan siêu dẫn đã có đau đớn không? 

Bỏ thai, giá hút thai? Phương án hút chân không là một trong các phương thức phá thai an toàn cùng phổ 

biến bây giờ nếu bạn thực thi can thiệp tại các phòng khám đảm bảo, chuyên môn chuyên môn chuyên gia 

cao cùng địa điểm kĩ thuật hiện đại. Thực thi bỏ thai áp dụng cách thức này mang lại đơn giản khá cao trên 

98%. 

https://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=32097&hut-thai-co-dau-khong.htm


Khi đã hút thai, bạn Cần nghỉ ngơi Tại Địa điểm đã hút thai Để Bác sĩ chuyên khoa theo dõi Tình trạng. 

Sau khi sức khỏe ổn định Cùng với Nhận dạng Không có Hệ quả thì Có thể về nhà nghỉ ngơi theo Quá 

trình Nguyên lý dẫn của Bác sĩ. 

Ngược lại, Nếu bạn Tiến hành hút thai chân không Tại Cơ sở y tế kém Chất lượng hoặc không tuân thủ 

Những chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa sẽ khiến bạn dễ Bắt gặp Cần Những Hệ quả Nguy hiểm như: sót 

thai, Khuẩn, dính tử cung, thủng tử cung, ... Vô Cùng với Tác hại, Ảnh hưởng Đi sức khỏe, Nguy cơ sinh 

sản Và thậm chí Nguy hại Đi Đặc điểm mạng. 

Trong Quá trình hút thai chân không Bác sĩ sẽ Thực thi Gây mê Và tiêm vào cơ thể thai phụ thuốc tê, thuốc 

Kiềm chế Cảm giác đau Giúp Vấn đề Bỏ thai diễn ra an toàn, ít Cảm giác đau. Song, Sau khi hút thai thuốc 

tê hết tác dụng Phụ nữ sẽ cảm Gặp Đau Nhanh chóng Rồi sau đấy, Tuy nhiên Tình hình Đau đớn không 

đáng kể. Dưới đây Một số tiếng sẽ hết Đau Và Có thể Đi tới lại 1 – 2 ngày Rồi. 

Khi đã hút thai Khoảng 4 Đi đến 8 tuần thì bạn sẽ Đã có kinh trở lại. Cùng với Những người Có sức khỏe 

tốt thì Khoảng 4 tuần là Đang có kinh trở lại. Một số Khác thường thì tối đa là 8 tuần. Nếu 8 tuần mà bạn 

Không có kinh trở lại thì Cần phải Đi tới Kiểm tra Để Bác sĩ chuyên khoa Có khả năng xử lý kịp thời. Thông 

qua đó, hút thai bằng Phương pháp hút chân không không Ảnh hưởng ít Đi tới sức khỏe sinh sản, bạn sẽ 

Có chửa Tại lần Đi Nếu như đã chuẩn Bị mắc đầy đủ Trạng thái cảm xúc Và sức khỏe tốt. 

Song, Nếu như bạn hút thai Hầu hết lần, Tuy là Tại Biện pháp nào thì cũng sẽ Ảnh hưởng Đi tới sức khỏe 

sinh sản, Tuy nhiên sẽ Hạn chế được tối đa Những Ảnh hưởng đó Nếu như bạn Tiến hành Tại Bệnh viện 

chuyên khoa Chất lượng Với Dụng cụ thiết bị y tế Hiện đại, Đội ngũ Chuyên gia giỏi. 

Thăm khám sức khỏe định kỳ gồm Các gì? 

Xã hội càng phát triển, Vấn đề Chăm nom sức khỏe ngày càng được Lưu tâm. Mô hình bệnh tật cũng Mất 

cân bằng. Phía ngoài Những bệnh cấp Tiêu chuẩn, Những bệnh lý Nhiễm trùng Thường Bắt gặp, thì Các 

Chủng bệnh diễn tiến thầm lặng như bệnh lý tim mạch, Những bệnh lý chuyển hóa ngày càng Đa số. Đối 

với Những Dạng bệnh này, Vấn đề Phát hiện sớm rất Cần thiết trong Trị Cùng Phòng ngừa. Khám kỹ càng 

sức khỏe định kỳ hàng năm là Cách hữu hiệu nhất Nhằm bảo vệ sức khỏe, Tuyệt đối là Ở nhóm người 

đang nghĩ “mình đang hoàn toàn khỏe mạnh” 

Thông qua Khám cẩn thận định kỳ, Các Khác thường về sức khỏe sẽ được Nhận dạng kịp thời. Bệnh lý 

được can thiệp sớm Phải Dễ dàng Cách chữa cao, Kiềm chế Khả năng Biến chứng, Giảm bớt Giá Điều 

trị. Người Khám cẩn thận sức khỏe cũng được Tư vấn về chế độ dinh dưỡng, điều chỉnh chế độ làm Việc, 

Biến đổi lối sống Nhằm Loại bỏ Các yếu tố Nguy cơ Gây bệnh, Phòng tránh bệnh Dễ dàng. 



Khám cẩn thận lâm sàng 

Người Khám kỹ lưỡng sức khỏe sẽ được Khám kỹ càng thể lực bao gồm đo chiều cao, cân nặng, Vòng 

bụng, Đặc tính chỉ số BMI, Khám kỹ càng mạch, đo huyết áp. Tiếp theo, Bác sĩ sẽ Khám cẩn thận, Khám 

kỹ lưỡng tổng quát Các Bộ phận trong cơ thể Nhằm Nhận ra Những bệnh lý hô hấp, tim mạch, thần kinh, 

tiêu hóa, thận-tiết niệu, cơ xương khớp,... 

Sau khi Khám tổng quát, người Thăm khám sức khỏe sẽ được Khám cẩn thận bệnh Các chuyên khoa, 

bao gồm: 

Khám kỹ càng mắt: Khám mắt gồm Số nhiều bài Thăm khám thị lực Và đo thị lực dưới kính hiển vi Nhằm 

Nhận xét thị lực, Nguy cơ nhìn. Khám mắt Giúp Nhận dạng sớm Những Khả năng Bị bệnh, tật về mắt Để 

Chữa trị kịp thời, Tránh làm tổn thương thị giác hay Các diễn biến xấu Có thể xảy ra làm mất thị lực. 

Khám cẩn thận tai mũi họng: Tai mũi họng là Các Bộ phận trong cơ thể Có liên quan mật thiết Cùng nhau. 

Có nguy cơ bệnh lý tai mũi họng không quá như Tác hại Hầu hết Căn bệnh Không bình thường, Song lại 

Thường kéo dài dai dẳng Cùng với tái phát. Khi Thăm khám sức khỏe định kỳ, Bác sĩ tư vấn sẽ Chia sẻ 

chức năng tai mũi họng, Nếu Có Các Bất bình thường sẽ Chữa dứt điểm Tức khắc Từ đầu. 

Khám răng: Khám kỹ càng sức khỏe răng miệng Nhằm Cảm nhận sớm Các bệnh lý như hôi miệng, sâu 

răng, vôi răng, nha chu,.. Để Trị kịp thời. Phía ngoài ra, người Đi đến Kiểm tra sẽ được Bác sĩ tư vấn 

Phương hướng bảo vệ răng đúng Phương thức, Chăm sóc răng khoa học. 

Thăm khám da liễu: Thăm khám da liễu Để Cảm nhận Những Rối loạn về da như Viêm da, dị ứng, Khuẩn 

da Bởi vi-rút, Khuẩn, nấm,... 

Khám kỹ càng phụ khoa: Bác sĩ tư vấn sẽ Khám kỹ càng Cùng Khám kỹ lưỡng Vòng soát Những bệnh lý 

phụ khoa như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng, Vi rút sinh dục,... 

Địa điểm khám kỹ càng sức khỏe tổng quát tốt nhất tại Hà 

Nội 

Tại Hà Nội có những trung tâm y tế đa khoa đảm bảo nào là câu hỏi được chủ yếu người có bệnh chú ý 

ngày nay. Bởi vì việc chọn đúng những địa điểm uy tín không chỉ giúp người bị bệnh uy tín kiểm tra trị bệnh 

đơn giản mà còn yên tâm về giá cách chữa bệnh. Hãy với tìm hiểu Top phòng khám ở Hà Nội nhanh 

chóng sau đây, thông qua đó chọn cho chính mình một phòng khám phù hợp nhất. 

tổng hợp Những Địa điểm Kiểm tra sức khỏe tổng quát Dựa trên 3 Tính sau: 

https://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=31850&phong-kham-da-khoa-ha-noi.htm


Phí Kiểm tra, Phí Khám cẩn thận hợp lý 

Có Bác sĩ chuyên khoa Chủ yếu Trình độ Cùng với máy móc, Dụng cụ Tiên tiến 

Dịch vụ tốt Và tiện lợi Khi đặt Khám cẩn thận, Đi Khám cẩn thận 

1. Trung tâm y tế 108 - Trung tâm Khám kỹ lưỡng sức khỏe định kỳ 

Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Thời điểm Khám kỹ càng tổng quát: Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 17h30 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là Phòng khám Khám tổng quát Uy tín Cùng chuyên nghiệp Chủ yếu 

Ở Hà Nội. BV 108 cũng là một trong số ít Phòng khám công lập Có triển khai Những gói Kiểm tra Đã có 

sẵn cho khách hàng cá nhân Và tổ chức, doanh nghiệp. 

Năm 2018, Cơ sở y tế 108 đã thành lập Trung tâm Khám kỹ lưỡng sức khỏe định kỳ đáp ứng nhu cầu 

Thăm khám sức khỏe tổng quát Người mắc bệnh. Ngày càng Đã có Số đông người biết Đi tới Trung tâm 

này Và được review rất tốt. 

Phía ngoài Hệ thống Chuyên gia giỏi, Trang bị Khám kỹ càng Tiên tiến, thì Trung tâm Khám sức khỏe định 

kỳ cung cấp dịch vụ Khám sức khỏe định kỳ theo gói Kiểm tra được thiết kế sẵn Tại Hầu như mức, phù 

hợp Với nhu cầu đa Chủng của khách hàng. 

Trung tâm y tế Bạch Mai - Khoa Khám cẩn thận bệnh 

Địa chỉ: Số 78 Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Giai đoạn khám: Thứ 2 - Thứ 7: 6h30 - 17h30 

Khi Tới Thăm khám Tại Phòng khám Bạch Mai, bạn Có nguy cơ Lựa chọn Đi đến Kiểm tra tổng quát Ở 

Khoa Khám kỹ lưỡng bệnh hoặc Khoa Khám cẩn thận bệnh theo yêu cầu. Nhưng, trong bài này, Phòng 

khám khuyên bạn Đến Khám kỹ càng Tại Khoa Khám kỹ càng bệnh. Vì Kiểm tra tổng quát Tại Khoa Khám 

kỹ càng bệnh Giúp cho bạn Giảm thiểu được Phí. 

Cho Tới Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai Chưa có gói Kiểm tra được thiết kế sẵn, mà Người bệnh Cần phải 

đăng ký Thăm khám Với Bác sĩ tư vấn Nội, Sau này Bác sĩ tư vấn sẽ đưa ra chỉ định Cùng với Những 

danh mục Phải Thực hiện. Như vậy, Bệnh nhân sẽ không biết trước được Những danh mục Cần làm là gì, 

Phải không chủ động được Phí. 



Bằng Trình độ Hỗ trợ Đi đến Thăm khám Tại Phần đông đơn vị Không bình thường nhau, Cơ sở y tế dự 

đoán Chi phí Đi đến Khám cẩn thận sức khỏe tổng quát (với danh mục Khám, chụp chiếu cơ bản) Ở Khoa 

Kiểm tra bệnh - Bệnh viện Bạch Mai dao động Khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/lần. Với Các yêu cầu cao hơn 

như Khám chỉ số ung thư, Giá sẽ cao hơn Phần đông. 

Trung tâm y tế Đại học Y Hà Nội - Trung tâm Đào tạo Và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Tòa nhà A5, số 1 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7: 6h30 - 17h30 

Thời gian gần đây, Cơ sở y tế Đại học Y Hà Nội mới triển khai thêm dịch vụ Khám kỹ lưỡng tổng quát theo 

yêu cầu. Nhưng, Trung tâm chỉ nhận Khám cẩn thận cho Những công ty Và doanh nghiệp. 

Đối với công ty, Trung tâm y tế Đại học Y Đang có thiết kế Những gói Khám sẵn, công ty Cần liên hệ trước 

Để sắp xếp Giai đoạn Và Chọn gói Kiểm tra phù hợp. 

Riêng Cùng với cá nhân muốn Thăm khám tổng quát Tại Trung tâm y tế Đại học Y Hà Nội, Phải đăng ký 

Khám cẩn thận chuyên khoa Nội Tại Khoa Khám kỹ lưỡng bệnh (nhà A2),sau đó Giao tiếp về nhu cầu 

Kiểm tra Nhằm Bác sĩ tư vấn Cùng với đưa ra danh mục Khám kỹ lưỡng phù hợp. 
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