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lập GĐ 

Nữ đã 
lập GĐ

I Khám tổng quát

1 Kiểm tra lâm sàng và tư vấn tổng 
quát

Dấu hiệu sinh tồn: Đo mạch, huyết áp, 
chiều cao, cân nặng, BMI

165,000 165,000 165,000

Khám và tư vấn với bác sĩ đa khoa: Bệnh 
sử cá nhân và gia đình, Đầu - mặt - cổ, Tim 
mạch - Hô hấp - Nội tiết, Thần kinh - Tâm 
thần, Tiêu hóa - Tiết niệu, Da liễu, Hệ vận 
động cơ xương khớp, Tai - mũi - họng...

Kiểm tra thị lực

Kiểm tra răng miệng

II Chẩn đoán hình ảnh

2 Chụp X quang tim phổi thẳng

Phát hiện các bất thường các bệnh của 
phổi (viêm phổi, hen phế quản, viêm 
phế quản, áp xe phổi), lao phổi, u phổi… 
Phát hiện các bất thường các bệnh của 
tim, màng phổi, và lồng ngực

100,000 100,000 100,000

3 Điện tim (ECG)
Phát hiện các bệnh thiếu máu cơ tim, rối 
loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ 
tim, ngoại tâm thu...

80,000 80,000 80,000

4 Siêu âm bụng

Phát hiện các cấu trúc bất thường, phát 
hiện các khối u, polype, nang, sỏi... trong 
ổ bụng
Phát hiện các bất thường ở gan, mật, tụy, 
thận, tử cung, buồng trứng...

150,000 150,000 150,000

III Xét nghiệm

5 Tổng phân tích tế bào máu

Xác định các chỉ số tế bào máu: số lượng 
hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các chỉ số 
liên quan
Phát hiện sớm các bệnh lý về máu, các 
bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc...

80,000 80,000 80,000

6 Đường huyết Xác định chỉ số đường huyết, giúp phát 
hiện sớm bệnh tiểu đường... 30,000 30,000 30,000

7

Bộ xét nghiệm về mỡ trong máu

Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển 
hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, 
tăng huyết áp nhồi máu cơ tim, thận hư 
nhiễm mỡ...

155,000 155,000 155,000

Cholesterol toàn phần

HDL-Cholesterol

LDL - Cholesterol

Triglycerides

8

Xét nghiệm về chức năng gan

Các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mạn, tổn 
thương nhu mô gan... 80,000 80,000 80,000

AST/SGOT

AST/SGPT

GGT

GÓI KHÁM TỔNG QUÁT TIÊU CHUẨN



9

Xét nghiệm chức năng thận
Bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm 
cầu thận cấp, mạn, tắc mật 60,000 60,000 60,000Creatinine

Urea

10 Xét nghiệm xương khớp: Acid 
uric Tầm soát bệnh Gout 30,000 30,000 30,000

11 Tổng phân tích nước tiểu
Theo dõi điều trị các bệnh như tiểu 
đường, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết 
niệu (UTI), bệnh cao huyết áp...

50,000 50,000 50,000

IV Các dịch vụ dành cho nữ

12 Khám phụ khoa 

Khám phát hiện các bệnh viêm nhiễm 
đường sinh dục dưới, phát hiện sớm ung 
thư, tư vấn sức khỏe sinh sản...
Tư vấn cách điều trị  và phòng tránh các 
bệnh phụ khoa

120,000 120,000

13 Siêu âm vú Phát hiện các bệnh lý tuyến vú như ung 
thư, u hạch, xơ nang tuyến vú... 150,000 150,000

14 Soi tươi huyết trắng Xét nghiệm phát hiện và chẩn đoán các 
bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa 120,000 120,000

15 Pap smear / Xét nghiệm tế bào cổ 
tử cung Tầm soát ung thư cổ tử cung 120,000

V Báo cáo Y khoa 

16 Báo cáo cá nhân Bao gồm 1 folder hồ sơ đầy đủ kết quả 
dành cho các cá nhân Miễn phí Miễn phí Miễn phí

17 Báo cáo tổng hợp Báo cáo tổng kết hồ sơ của từng cá nhân 
đóng thành cuốn dành cho công ty Miễn phí Miễn phí Miễn phí

18 Tư vấn sau khám BS tư vấn kết quả qua điện thoại hoặc trực 
tiếp tại PK theo yêu cầu của khách hàng Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Tổng cộng 980,000 1,370,000 1,490,000


