
STT CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH GIÁ DV NAM NỮ

Dấu hiệu sinh tồn 

Chỉ số cân nặng, chiều cao (BMI)

Khám tổng quát (Khám Nội Ngoại Tổng Quát, Khám Răng hàm mặt, Tai mũi họng, 
Cơ Xương Khớp, Da Liễu,…)

Tư vấn , kết luận tình trạng sức khỏe

3 Đo điện tim ( ECG ) miễn phí miễn phí miễn phí 

X QUANG

X-Quang Phổi KTS (Đánh giá các bệnh lý của phổi: viêm phổi, lao phổi, bệnh phổi tắc 
nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi…. Không chụp X-quang khi mang thai hoặc 
nghi ngờ mang thai.)

130,000 x x

SIÊU ÂM

Siêu âm màu bụng tổng quát ( Đánh giá tổng quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy, lách, 
phát hiện các khối u hoặc sỏi, … siêu âm đối với phụ nữ giúp đánh giá phần phụ 
khoa: tử cung và buồng trứng.)

130,000 x x

Siêu âm Tim 210,000 x x

Siêu âm tuyến giáp 130,000 x không

Siêu âm vú 130,000 không x
XÉT NGHIỆM
Tổng phân tích nước tiểu ( 10 thông số ) 60,000 x x

Xét nghiệm huyết đồ 18 thông số  ( hồng cầu , tiểu cầu , bạch cầu ….)
(Tầm soát các bệnh lý về máu: như thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, nhiễm trùng,…)

80,000 x x

XÉT NGHIỆM TIỂU ĐƯỜNG
Đường huyết 60,000 x x
XÉT NGHIỆM KHỚP
Uric Acid (Gout)( Phát hiện sớm bệnh Gout) 50,000 x x
BỘ MỠ MÁU ( Đánh giá nguy cơ các bệnh về tim, mạch…)
Total Cholesterol 70,000 x x
Triglyceride 70,000 x x
HDL - Cholesterol 70,000 x x
LDL - Cholesterol 70,000 x x
CHỨC NĂNG THẬN
Creatinine 60,000 x x

CHỨC NĂNG GAN (Đánh giá tổn thương chức năng gan)

SGOT/AST 70,000 x x
SGPT/ALT 70,000 x x
TẦM SOÁT VIÊM GAN B
Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan siêu vi B (HBsAg) 110,000 x x
TẦM SOÁT VIÊM GAN C
HCV 160,000 x x
TẦM SOÁT UNG THƯ
Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến (PSA - định tính) 195,000 x không
Tấm soát ung thư cổ tử cung (Pap'smear) 150,000 không x

14 KHÁM PHỤ KHOA 150,000 không x
14 TỔNG KẾT HỒ SƠ Miễn phí Miễn phí 

1,895,000      2,000,000     

1,207,000    1,260,000   
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GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2019

1 miễn phí miễn phí miễn phí 

2 100,000 x x
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Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm
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TỔNG CỘNG  

ƯU ĐÃI ( GIẢM 40%)



677,200                 








