
STT Danh mục khám Service list Giá Bệnh Viện Hồng Đức

Dành cho nữ

For female

 (Off 50%)

Dành cho nam

For male

(Off 50%)

1

Đo chỉ số sức khoẻ tổng quát

Nhân viên sẽ hỗ trợ phân tích chỉ số trên cơ thể như: lượng cơ, 

mở, protein,…

Body composition analyzer  x  x  x 

2
KSK_Khám nội đa khoa tổng quát

Bác sĩ nội đa khoa khám và tư vấn
General consultation and physical exam  x  x  x 

3
Khám kiểm tra mắt

Bác sĩ kiểm tra và tư vấn các vấn đề về mắt
Eyes vision and color vision check  x  x  x 

4
Khám kiểm tra Tai -Mũi- Họng

Bác sĩ kiểm tra và tư vấn các vấn đề về tai mũi họng
E-N-T  x  x  x 

5
Khám kiểm tra răng miệng

Bác sĩ kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng miệng
Oral dental check  x  x  x 

6
Kiểm tra các chỉ số về mạch, huyết áp, cân nặng nhằm phát hiện 

và đánh giá yếu tố nguy cơ  bệnh lý, đánh giá thể lực
Blood pressure and body mass index  x  x  x 

7
Khám phụ khoa

Khám phần phụ
Gynecology consultation  x  x 

1

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

Kiểm tra số lượng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin, 

...; đánh giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và 

rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu

Blood test: full blood count(FBC)  x  x  x 

2
Định lượng Creatinin, Định lượng Ure

Đánh giá bất thường về chức năng thận
Creatinine (Blood), Urea (Blood)  x  x  x 

3
Đo hoạt độ AST (GOT), Đo hoạt độ ALT (GPT)

Kiểm tra men gan, đánh giá chức năng gan
Liver function: ALT, AST  x  x  x 

4
Định lượng Glucose

Phát hiện sớm bệnh tiểu đường
Glucose fasting  x  x  x 

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

GÓI TIÊU CHUẨN
Đối tượng khuyến cáo áp dụng: Nam nữ trên 18 tuổi, Nhu cầu kiểm tra sức khỏe cơ bản.

Dựa trên cơ sở Phiếu Khám sức khỏe theo thông tư 14 của Bộ y tế, sau khám có thể cấp được kết luận Chứng nhận sức khỏe.

Khách hàng có thể được Bác sỹ chỉ định làm thêm các Xét nghiệm ( nếu cần) phụ thuộc vào khám, đánh giá yếu tố nguy cơ, nguyện vọng của bản thân Khách hàng.

Lưu ý: Gói khám không dành cho doanh nghiệp mục đích làm hồ sơ khám sức khoẻ tổng quát định kỳ cho nhân viên.

Khám lâm sàng (Clinical Examinations)

Xét nghiệm (LABORATORY)



5
Xét nghiệm H.Pylory qua máu

Phát hiện vi khuẩn gây đau dạ dày
H.Pylory  x  x  x 

6
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)

Phát hiện bệnh lý đường tiết niệu
Urine analysis  x  x  x 

1
Chụp Xquang tim phổi thẳng

Kiểm tra và phát hiện các vấn đề bất thường của bóng tim phổi
Chest - Xray ( face protection)  x  x  x 

2

Siêu âm bụng tổng quát (gan mật, tụy, lách, thận, bàng 

quang)

Phát hiện các bệnh lý về gan, mật, tụy, thận, lách,tiểu khung 

(nữ) và tiền liệt tuyến (nam),…

Abdominal Ultrasound  x  x  x 

3 Siêu âm sản phụ khoa Gynecology (Pelvic) Ultrasound  x  x 

Giá trọn gói (VNĐ)                       1,700,000                              850,000                             850,000 

Chẩn đoán hình ảnh (Image Diagnostics)


