
Giá tiền xét nghiệm sản phụ khoa hết bao tiền
Gói kiểm tra sản phụ khoa cơ bản cho bạn xét nghiệm tính mạng và sàng lọc các căn bệnh sản phụ
khoa thường gặp có chi phí tầm từ 280.000đ đến dưới 2.000.000 đồng. Ngoài gói kiểm tra cơ bản,
nếu tiến hành thăm khám sản phụ khoa nâng cao như: xét nghiệm máu, nước tiểu, khí hư, tế bào dạ
con… thì giá tiền xét nghiệm sản phụ khoa cũng sẽ cao hơn.

Cho nên việc chỉ ra một bảng giá kiểm tra sản phụ khoa chi bài tiết là điều không thể. Do giá tiền
thăm khám sản phụ khoa còn phụ thuộc vào nhiều lần nguyên nhân khác nhau, cụ thể như:

1. Phí khám phụ khoa lâm sàng

Thăm khám phụ khoa bao nhiêu tiền? Sẽ gồm giá tiền xét nghiệm tổng quát, thăm khám lâm sàng,
hỏi căn bệnh. Vì thế khi đặc tính chi phí khám sản phụ khoa bạn gái đừng quên các phí này.

2. Giá tiền thăm khám phụ khoa

Để nhận ra chuẩn xác căn bệnh thì bác sĩ sẽ chỉ định một số thăm khám cần thiết. Mỗi một bệnh lý lại
cần thiết làm theo các xét nghiệm chẩn đoán không giống nhau – mỗ kiểm tra sẽ có chi phí riêng. Giá
tiền thăm khám sản phụ khoa sẽ gồm giá tiền của những thăm khám mà bác sĩ thực hành.

3. Tình trạng của người

Nếu như bệnh nhân đến thăm khám sản phụ khoa với nhiều triệu chứng bất luôn, tình hình phức tạp
thì thời gian xét nghiệm sẽ lâu hơn. Đồng thời cũng sẽ phải thực hành nhiều xét nghiệm hơn những
người không có biểu hiện gì, chỉ kiểm tra để sàng lọc bệnh.

4. Hạng mục xét nghiệm

Khi làm theo xét nghiệm sản phụ khoa có nhiều lần phụ nữ có nhu cầu thăm khám ở một số vùng
nhất định như vùng kín thường cổ tử cung. Như vậy, giá tiền thăm khám sản phụ khoa sẽ thấp hơn
so với việc xét nghiệm tổng quan.



5. Địa chỉ kiểm tra phụ khoa

Bảng giá kiểm tra phụ khoa tại mỗi địa chỉ xét nghiệm phụ khoa cũng sẽ khác nhau. Xét nghiệm sản
phụ khoa hết bao nhiêu tiền? Điều đó sẽ phụ thuộc vào tin cậy của trung tâm y tế đó.

Nếu như bạn lựa chọn xét nghiệm tại những Cơ sở chuyên kiểm tra sản phụ khoa chất lượng, độ ngũ
bác sĩ kinh nghiệm, tay nghề cao, trang thiết mắc phải máy móc tiên tiến thì phí kiểm tra sản phụ
khoa sẽ cao hơn những Khu vực không có những nguyên nhân Trên đây.

Tuy nhiên, thế vì chọn những địa chỉ y tế nhỏ lẻ, kém chất lượng đối với phí thấp thì bạn nên lựa
chọn những Địa điểm tin cậy cao. Bởi tại đây bạn sẽ nhận được kết quả thăm khám chuẩn xác, ngay
lập tức và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

6. Một số chi phí thăm khám sản phụ khoa khác

Sau khi kiểm tra phụ khoa phát hiện ra bệnh lý và điều trị thì chị em sẽ phải trả thêm phí điều trị, giá
tiền kháng sinh men. Nếu bạn làm theo khám sản phụ khoa Cùng với giờ hành chính thì chi phí xét
nghiệm sản phụ khoa còn có thêm chi phí thực hành Bên cạnh giờ. Cùng với đó, nếu như bạn đặt
lịch đối với bác sĩ, chuyên gia giỏi thì cũng sẽ phải trả thêm phí.

Giá tiền kiểm tra phụ khoa tương đối quan trọng, hiểu được giá tiền chị em sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất
và yên tâm khám chữa bệnh. Nhưng mà, phụ nữ cũng đừng quá để ý đến phí mà bỏ lỡ khoảng thời
gian xét nghiệm sản phụ khoa tốt, phát hiện căn bệnh sớm và trị kịp thời.
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