
STT Dịch vụ Diễn giải
Giá

 Nam Nữ

I Khám chuyên khoa

1

Đo chiều cao, cân nặng, chỉ số 
BMI,  đếm mạch nghe huyết áp, 
nghe tim phổi...

Giúp đánh giá tình trạng thể lực chung, 
các chỉ số mạch, huyết áp...

165,000 165,000

Khám nội tổng quát

Khám lâm sàng phát hiện các biểu hiện 
bệnh tật chung, các bệnh liên quan đến 
yếu tố nghề nghiệp, tư vấn khám, xét 
nghiệm bổ sung theo chuyên khoa

Khám phụ khoa, khám vú

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

Khám Nam khoa Khám phát hiện các bệnh viêm nhiễm 
đường sinh dục 120,000

II Chẩn đoán hình ảnh

2 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

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

III Xét nghiệm

4 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

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

6 Chức năng gan: SGOT, SGPT, GGT Các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mạn, tổn 
thương nhu mô gan... 80,000 80,000

7 Chức năng thận: Urea- Creatinine Bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm 
cầu thận cấp, mạn, tắc mật 60,000 60,000

8
Bộ mỡ máu: Cholesterol, 
Triglyceride/ LDL - Cholesterol, 
HDL-Cholesterol

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

9 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

GÓI KHÁM TIỀN HÔN NHÂN



10 HBsAg miễn dịch tự động - Kháng 
nguyên viêm gan B

Phát hiện bệnh viêm gan B 100,000 100,000

11 Anti HCV - Kháng thể viêm gan 
siêu vi C Phát hiện bệnh viêm gan C 150,000 150,000

12 Nhóm máu (ABO+Rh) Để xác định nhóm máu 100,000 100,000

13 Syphilis (Anti-TP) Xét nghiệm giang mai 100,000 100,000

14 Heroin - Morphine Xét nghiệm chất gây nghiện 100,000 100,000

15 Rubella IgG / IgM Phát hiện bệnh Rubella 250,000

16 Test HIV Xét nghiệm sàng lọc HIV 100,000 100,000

17 SCC Tầm soát ung thư cổ tử cung 230,000

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

Tổng cộng 1,540,000 2,290,000


