


Phòng khám Đa khoa Olympus Gia Mỹ tọa lạc ở số 33 Nguyễn Huy Lượng - 
một vị trí chiến lược ngay tại khu trung tâm chăm sóc y tế lớn nhất ở cửa ngõ 
phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. 

Là một trong những phòng khám đa khoa được phép triển khai dịch vụ khám 
sức khỏe theo TT14/2013 của Bộ Y tế, Olympus Gia Mỹ tự hào sở hữu đội 
ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, coi trọng y đức và có 
triết lý hành nghề nhân văn. Cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, các kỹ 
thuật luôn cập nhật từ các nền y khoa tiến bộ của các nước tiên tiến, chi phí 
hợp lý và phong cách phục vụ tận tâm, chu đáo, chuyên nghiệp, Olympus Gia 
Mỹ triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, thăm khám kỹ càng, chẩn 
đoán chính xác, từ đó tư vấn phương pháp phòng ngừa hợp lý, theo dõi sâu sát 
và điều trị hiệu quả, đáp ứng được sự hài lòng và mong đợi của Quý công ty.

Olympus Gia Mỹ hiện đang được giới chuyên môn đánh giá cao với Chương 
trình khám sức khỏe tổng quát dành cho doanh nghiệp (tại phòng khám hoặc 
khám tại trụ sở doanh nghiệp) được thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả. 
Phòng khám cũng cung cấp các gói khám chuyên biệt như: Tầm soát sớm ung 
thư và bệnh lý dạ dày, đại tràng, gan, tim mạch, ung thư cổ tử cung, ung thư 
vú, ung thư tiền liệt tuyến... được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, 
chuyên gia ung thư tư vấn tầm soát bệnh và điều trị.

Giới thiệu



KHÁM ĐIỀU TRỊ 
 • Ung bướu
 • Tiểu phẫu tổng quát, u bướu
 • Sinh thiết và chọc hút u bướu bằng 
kim nhỏ (FNA)
 • Tư vấn phẫu thuật
 • Nội khoa: Nội tổng quát, Tim mạch, 
Hô hấp, Tiêu hóa, Gan mật-Tụy, 
Viêm gan, Nội tiết, Tiểu đường, 
Thận, Bướu giáp, Nội thần kinh,  
Cơ xương khớp...

 • Ngoại khoa: Ngoại tổng quát, Tiết niệu, 
Nam khoa, Lồng ngực, Mạch máu, 
Bướu cổ, Trĩ, Hậu môn - trực tràng,  
Cột sống - Chấn thương chỉnh hình...
 • Nha khoa kỹ thuật cao
 • Sản - Phụ khoa
 • Nhi khoa
 • Tai - mũi - họng
 • Da liễu - chăm sóc da
 • Khám mắt - đo mắt

KHÁM SỨC KHỎE

 • Khám tầm soát phát hiện bệnh sớm
 » Định kỳ, theo yêu cầu
 » Cho mọi đối tượng: Trẻ em, người lớn 
và người cao tuổi 

 • Gói khám sức khỏe Tổng quát và 
chuyên sâu 

 • Khám đoàn (cơ quan, doanh nghiệp, 
xí nghiệp, trường học…) 
 » Tại phòng khám
 » Tại cơ quan...

 • Quản lý và theo dõi sức khỏe liên 
tục, toàn diện theo vòng đời
 » Cho cá nhân và gia đình 
 » Sử dụng bệnh án điện tử

 • Hướng dẫn bệnh nhân khám đúng 
chuyên khoa và chuyển viện hợp lý

 • Tư vấn sử dụng thuốc đúng, an toàn
 • Dịch vụ y tế tại nhà: 

 » Khám chăm sóc, Điện tim, Lấy máu, 
bệnh phẩm… tại nhà

CẬN LÂM SÀNG

 • Nội soi: Không đau, vô khuẩn  tuyệt đối 
với máy rửa tự động 
 » Nội soi nhi khoa
 » Nội soi viên nang (ruột non)
 » Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng
 » Nội soi đại tràng
 » Nội soi hậu môn - trực tràng 
 » Nội soi hầu - thanh quản
 » Nội soi tai - mũi - họng
 » Điều trị - sinh thiết qua nội soi

 • Siêu âm 
 » Siêu âm màu tổng quát
 » Siêu âm ung bướu - phần mềm
 » Siêu âm sản - phụ khoa
 » Siêu âm tim
 » Siêu âm Doppler mạch máu...

 • X-Quang kỹ thuật số
 • Điện tim kỹ thuật số (ECG)
 • Đo loãng xương
 • Xét nghiệm: Huyết học, Sinh hóa, 
Miễn dịch (hệ thống hoàn toàn tự động)

Các chuyên khoa và dịch vụ của Olympus Gia Mỹ



Đội ngũ y bác sĩ

BS CKII BÙI YÊN TRÌNH
 • Phụ trách chuyên môn Olympus Gia Mỹ
 • Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Phân Hội đồng Giám định  
Y khoa Trung ương I, Bộ Y tế; Nguyên bác sĩ phụ 
trách khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy; Bác sĩ cao cấp  
Bệnh viện Chợ Rẫy

ThS. BS. Phan Lương Ánh Linh, Nội tổng quát 
BS. CKII Bùi Yên Trình, Nội tổng quát 
TS. BS. Phan Minh Trí, Tiêu hóa gan mật - Phẫu thuật tổng quát
BS. CKII Lưu Hiếu Thảo, Chẩn đoán hình ảnh
BS. Phạm Quốc Cường, Chuyên gia Ung bướu 
BS. Tạ Thanh Liêu, Chuyên gia Ung bướu
BS. Trương Thành Trí, Chuyên gia Ung bướu 
BS. Nguyễn Văn Thịnh, Xét nghiệm
BS. Lâm Đặng Quỳnh Hoa, Xét nghiệm
BS. Ngũ Thị Hoàng Yến, Chẩn đoán hình ảnh
BS. Hoàng Dương Bảo Khánh, Răng - hàm - mặt
BS. Võ Thúy Vân, Răng - hàm - mặt
BS. CKI Nguyễn Anh Tuấn, Ngoại khoa
BS. CKI Hồ Văn Hân, Ngoại tổng quát - Nội soi
BS. Trần Anh Tuấn, Nội tổng quát - Nội soi
BS. Nguyễn Kinh Doanh, Nội tổng quát - Nội soi
BS. Nguyễn Thiên Như Ý, Nội tổng quát - Nội soi
BS. Võ Nguyễn Mân, Nhãn khoa
BS. Lê Quốc Tú, Tai - mũi - họng
BS. Trần Anh Tân, Sản - Phụ khoa

Thế mạnh của Olympus Gia Mỹ là có một đội ngũ bác sĩ đầy đủ 
chuyên khoa, chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, coi 
trọng y đức, có triết lý hành nghề nhân văn.

Phòng khám Đa khoa Olympus Gia Mỹ có sự hợp tác chặt chẽ với các 
bác sĩ chuyên khoa và chuyên gia đầu ngành từ bệnh viện lớn trong 
thành phố như: Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 
Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM...



Trang thiết bị
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM
Thực hiện tất cả các xét nghiệm nhằm chẩn 
đoán, theo dõi các bệnh lý và tầm soát, phát 
hiện sớm bệnh, đặc biệt là các bệnh lý về 
ung thư và các bệnh hiểm nghèo.
 • Máy xét nghiệm huyết học HbA1C 
HLC-723GX của Tosoh (Nhật Bản)
 • Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 
COBAS e 411 của Roche (Đức) 
 • Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 
OLYMPUS AU 640 (Nhật Bản)
 • Test hơi thở chẩn đoán HP



Trang thiết bị
NỘI SOI
Hệ thống nội soi ống mềm thế hệ mới 
OLYMPUS - EVIS LUCERA CV-260SL. 
Quy trình xử lý vô khuẩn tuyệt đối theo 
tiêu chuẩn châu Âu với hệ thống máy rửa 
tự động.
 • Nội soi không đau
 • Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng 
qua đường mũi
 • Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng 
qua đường miệng
 • Nội soi đại tràng
 • Nội soi đại tràng chậu hông (Sigmoid)
 • Nội soi hậu môn - trực tràng
 • Nội soi thắt trĩ
 • Nội soi ruột non (Capsule endoscopy)
 • Nội soi hầu - thanh quản ống mềm
 • Nội soi tai - mũi - họng
 • Nội soi sinh thiết và can thiệp điều trị

Nội soi là phương pháp tốt nhất để chẩn 
đoán, tầm soát sớm bệnh và ung thư đường 
tiêu hóa (dạ dày, đại tràng - trực tràng…)

Hệ thống 
máy rửa 
tự động



Trang thiết bị
SIÊU ÂM
Máy siêu âm doppler màu 4D 
LOGIQ F6 - GE Healthcare - Mỹ

 • Siêu âm bụng tổng quát
 • Siêu âm phụ khoa
 • Siêu âm thai
 • Siêu âm vùng cổ
 • Siêu âm tuyến giáp
 • Siêu âm tuyến vú - nách
 • Siêu âm bìu - tinh hoàn 
 • Siêu âm phần mềm, khớp
 • Siêu âm tim, siêu âm doppler mạch máu
 • Sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm (sinh 
thiết lõi, FNA…)

Thực hiện tất cả các kỹ thuật siêu âm và can 
thiệp sinh thiết, chọc hút tế bào bằng kim 
nhỏ (FNA) để chẩn đoán tế bào, vi thể, từ 
đó bệnh được chẩn đoán chính xác.



Trang thiết bị
X-QUANG KỸ THUẬT SỐ
Hệ thống máy X-Quang kỹ thuật số 
HIMADZU R-20J (Nhật Bản) giúp giảm liều 
chiếu xạ trên bệnh nhân, in bằng phim khô, 
không sử dụng hóa chất, không ảnh hưởng 
môi trường.
Thực hiện hầu hết các kỹ thuật chụp X-Quang, 
hình ảnh được lưu trên máy tính, độ phân giải 
cao, có thể điều chỉnh độ tương phản, có phần 
mềm đọc kết quả trên máy giúp bác sĩ chẩn 
đoán kịp thời, chính xác.



NHA KHOA KỸ THUẬT CAO KHÁM MẮT - ĐO MẮT
Máy đo khúc xạ tự động NIDEC (Nhật Bản)
Kính sinh hiển vi (Slit lamp)
Do các bác sĩ chuyên khoa về mắt trực tiếp thực hiện

Trang thiết bị

Thực hiện các kỹ thuật cao cấp về 
nha khoa điều trị, nha khoa thẩm 
mỹ cao cấp



SẢN - PHỤ KHOA TIỂU PHẪU

Trang thiết bị

Bàn khám hiện đại, điều chỉnh tự động.
Thực hiện khám, tư vấn, tầm soát sớm, điều trị hầu hết 
các bệnh lý phụ khoa: 
 • Tầm soát ung thư cổ tử cung (Pap smear - phết tế bào cổ tử cung) 
hoặc làm xét nghiệm soi tươi huyết trắng

 • Tư vấn phòng ngừa, tiêm vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung 
HPV (Virus tên Human Papilloma)
 • Khám thai: Bao gồm khám tiền sản, chăm sóc thai phụ, 
khám thai định kỳ

Thiết kế tiêu chuẩn, đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, đảm 
bảo nguyên tắc vô trùng phòng mổ tuyệt đối.



Cơ sở vật chất
PHÒNG CHỜ RỘNG RÃI TẦNG 1SẢNH CHỜ TẦNG TRỆT

PHÒNG LƯU BỆNHPHÒNG KHÁM



Hiệu thuốc số 33 
6 ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA HIỆU THUỐC
 • Đạt chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP)
 • Có bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc miễn phí
 • Thuốc có nguồn gốc rõ ràng, từ các nhà sản xuất uy 

tín trong và ngoài nước, được giới y khoa tin dùng
 • Điều kiện bảo quản thuốc tốt nhất
 • Chính sách giá tốt nhất để hỗ trợ người bệnh
 • Cung cấp đầy đủ các loại thuốc nội - ngoại nhập, 

thực phẩm chức năng, đông dược



Liên kết Bảo hiểm
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách khám và chữa 
bệnh tại Olympus Gia Mỹ, chúng tôi đã tiến hành ký kết Hợp 
đồng với các hãng bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam để 
bảo lãnh viện phí cho Quý khách. Như vậy, khi quý khách có 
các thẻ bảo hiểm như sau, quý khách không cần phải thanh 
toán phí khám chữa bệnh và thuốc tại phòng khám theo danh 
mục dịch vụ được hãng bảo hiểm duyệt. 

Tuy nhiên, đối với các hãng bảo hiểm chúng tôi chưa ký kết 
Hợp đồng bảo lãnh viện phí, Quý khách cũng hoàn toàn yên 
tâm vì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ chứng từ để quý khách 
có thể yêu cầu bảo hiểm hoàn phí cho hồ sơ khám chữa bệnh 
của mình.
Danh sách các công ty bảo hiểm tham gia bảo lãnh viện phí 
sẽ được chúng Olympus Gia Mỹ cập nhật thường xuyên đến 
Quý khách.
Về bảo hiểm y tế của Chính phủ, hiện nay Phòng khám đã nhận 
được Giấy phép của Sở Y tế chấp thuận đủ điều kiện khám 
chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định hiện hành. Phòng 
khám đang tiến hành các thủ tục liên quan để sớm triển khai 
dịch vụ này để phục vụ Quý khách ngày càng tốt hơn.



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
OLYMPUS GIA MỸ 
33 Nguyễn Huy Lượng, P. 14,  
Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam 
Điện thoại: +84-8 3510 4846
Fax: +84-8 3510 7661
Hotline: +84 90 365 7276
Email: wecare@olympusgiamy.com.vn
Website: www.olympusgiamy.com.vn


