
GÓI KHÁM TỔNG QUÁT DÀNH CHO NỮ  
DỊCH VỤ GÓI CƠ BẢN  

KHÁM LÂM SÀNG  

KHÁM BỆNH TỔNG QUÁT 
Khám Nội, Ngoại, Sản, Phụ, Răng, Cạo Vôi Răng.... 

X 

 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  

X-QUANG PHỔI 
Đánh giá các bất thường trong lồng ngực, các bệnh về phổi như khối u, viêm phế quản, 

viêm phổi, giãn phế quản - phế nang .... 
X 

 

SIÊU ÂM BỤNG TỔNG QUÁT 
Phát hiện các bất thường ở bụng như gan, mật lách, tụy thận, niệu quản, bàng quang, hệ 

sinh dục. 
X 

 

SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP 
Kiểm tra 1 phần chức năng tuyến giáp kết hợp xét nghiệm máu về tuyến giáp 

X 

 

CHỨC NĂNG TIM 
Kiểm tra, chẩn đoán các bệnh lí về tim mạch 

Đo điện tim (ECG) 
Phát hiện các vấn đề bất thường của nhịp 
tim, nguyên nhân gây đau tức ngực 

X 

 

Siêu âm tim 
Phát hiện suy van tĩnh mạch chi hoặc giãn 

tĩnh mạch từng tinh. Đánh giá các bệnh lý 

của mạch máu, tình trạng van tim, hẹp hay 

hở van tim, màng ngoài tim và dịch màng 
ngoài tim. Đo áp lực động mạch phổi    

XÉT NGHIỆM  

TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU 
Phát hiện một loại các rối loạn chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiểu, gan, thận, thận sỏi 

mật, sỏi thận.... 
X 

 

CÔNG THỨC MÁU 
Đánh giá sức khỏe tổng thể và phát hiện một loạt các rối loạn, bao gồm nhiễm trùng, thiếu 

máu và bệnh bạch cầu. 
X 

 

NHÓM MÁU 
Xác định được nhóm máu, một số bệnh lý liên quan đến hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ... 

X 

 

CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP 
Chẩn đoán bệnh tuyến giáp 

Free T3 (Free Triiodothyronine)    

Free T4 (Free Thyroxine)    

TSH (Thyroid Stimulating hormone)    



ĐƯỜNG MÁU 
Chẩn đoán bệnh tiểu đường 

Glucose 
Phát hiện những trường hợp tăng hoặc 

giảm đường huyết, giúp cho việc chẩn 

đoán và theo dõi bệnh tiểu đường. 

X 

 

HbA1C 
Đánh giá mức đường huyết trong khoản 2-

3 tháng vừa qua    

MỠ MÁU 
Kiểm tra nồng độ Cholesterol và Triglyceride 

trong máu (đây là những nguy cơ dẫn đến 

cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến bạch 

máu não, xơ vữa động mạch 

Triglyceride X  

Cholesterol TP X  

HDL - Cholesterol X  

LDL - Cholesterol 

   

THẬN 
Chẩn đoán và đánh giá chức năng thận 

Creatinin X  

Ure X  

GAN 
Kiểm tra chỉ số men gan (là chỉ số phản ánh 

tình trạng sức khỏe của gan) 

ATL/SGPT X  

AST/SGOT    

GGT X  

VIÊM GAN 
Kiểm tra và chẩn đoán viêm gan 

HBsAg (Kháng nguyên viêm gan B) 
Phát hiện bệnh viêm gan B 

X 
 

Anti - HBs (Kháng thể viêm gan siêu vi 

B) 
Đánh giá khả năng chống lại virus viêm 

gan B 

X 

 

Anti - HCV (Kháng thể viêm gan siêu vi 

C) 
Phát hiện bệnh viêm gan C 

X 

 

DẠ DÀY 
Vi khuẩn Hp (Helicobacter pylori, 

H.pylori) 
Phát hiện vi khuẩn Hp trong dạ dày. 

X 

 

GOUT 
Acid Uric 
Đánh giá nồng độ Acid Uric trong máu, 

giúp chẩn đoán bệnh gout.     

XÉT NGHIỆM HIV 
Xét nghiệm máu cho kết quả nhanh chính 

xác 
X 

 

BÁO CÁO Y KHOA - BÁC SĨ TƯ VẤN SỨC KHỎE X  

 


