
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA  
OLYMPUS GIA MỸ

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ
DÀNH CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP



SỐNG VUI, SỐNG KHỎE CÙNG OLYMPUS GIA MỸ!

Phòng khám Đa khoa Olympus Gia Mỹ xin gửi đến Quý khách lời chào trân trọng! Chân thành 
cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và ủng hộ cho Phòng khám trong suốt thời gian qua!

Olympus Gia Mỹ xây dựng Chương trình khám sức khỏe định kỳ dành cho các cá nhân và doanh 
nghiệp dưới hai hình thức: Gói khám sức khỏe tổng quát cơ bản và Gói tầm soát chuyên sâu. Sự 
khác biệt mà các gói khám này mang lại là nhằm phát hiện sớm và kịp thời các bệnh đang gia 
tăng tại Việt Nam, giúp Quý khách có một đời sống mạnh khỏe, tươi vui và hạnh phúc để thực 
hiện được mọi kế hoạch trong tương lai.

Với các doanh nghiệp, đội ngũ Ban Lãnh đạo và nhân viên là nguồn vốn quý nhất, là chìa khóa 
để doanh nghiệp có thể đạt được các kỳ tích trong hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, chăm 
sóc sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ được xem là khoản đầu tư chiến lược để góp phần giữ chân 
nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo sự phát 
triển bền vững của cả tổ chức.

Thực tế cho thấy, khi chưa có triệu chứng gây khó chịu hoặc thậm chí còn đang cảm thấy khỏe 
mạnh, nhiều bệnh đã có thể đang âm thầm phát triển trong cơ thể của chúng ta. Khi cảm thấy 
đau, đi khám thì bệnh đã trở nặng, có bệnh đã đi vào giai đoạn cuối. Nghiên cứu của Viện K 
Trung ương cho thấy có đến 71,4% bệnh nhân ung thư đến viện khi đã ở giai đoạn 3 trở lên, 
khiến việc điều trị khó khăn, tốn kém và giảm hẳn hiệu quả. Báo cáo của Bệnh viện Nội tiết 
Trung ương cũng cho thấy có tới 65% số bệnh nhân bị mắc bệnh đái tháo đường mà hoàn toàn 
không biết mình đang bị bệnh.

Ung thư hay các bệnh hiểm nghèo khác không phải là dấu chấm hết, nhưng với điều kiện là 
phát hiện sớm. Vì thế, các chuyên gia y tế khuyến khích người dân có chế độ ăn uống lành 
mạnh, thể dục thể thao hợp lý và gặp gỡ bác sĩ để được tư vấn danh mục khám định kỳ phù hợp 
dựa trên nhu cầu riêng, độ tuổi, giới tính, tiền sử gia đình, tiền sử bản thân, chế độ sinh hoạt, 
thói quen ăn uống, các vấn đề sức khỏe hiện tại...

Trong gói khám tổng quát, dịch vụ xét nghiệm chiếm hơn 50% tổng chi phí. Do đó, việc lựa 
chọn một đơn vị có hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, quy trình kiểm soát chặt chẽ và tổ chức 
hoạt động ngoại kiểm, nội kiểm theo quy định quản lý chuyên môn của Bộ Y tế rất quan trọng 
trong công tác khám sức khỏe định kỳ. Tại Olympus Gia Mỹ, chúng tôi vận hành hệ thống máy 
xét nghiệm mới 100% hoàn toàn tự động được nhập từ Nhật Bản và Đức. Cùng với việc sử dụng 
hóa chất chính hãng, chúng tôi mang đến cho Quý khách kết quả xét nghiệm nhanh chóng, 
chính xác, độ tin cậy cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hiệu quả tầm soát.

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. Rất mong được đồng hành cùng Quý khách, gia 
đình và các doanh nghiệp trong hành trình chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Vui lòng gọi số (028) 3510 4846 - 0903 65 7276 - 0903 72 0306 để Phòng khám có thể tư vấn chi tiết.

Kính chúc Quý khách luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!

ĐỘI NGŨ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA OLYMPUS GIA MỸ



STT Dịch vụ Diễn giải
Giá

 Nam Nữ chưa 
lập GĐ 

Nữ đã 
lập GĐ

I Khám tổng quát

1 Khám và tư vấn với bác sĩ đa khoa

Bệnh sử cá nhân và gia đình

165,000 165,000 165,000

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...

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

3 Đo thị lực Kiểm tra các vấn đề về mắt

4 Kiểm tra Răng hàm mặt Đánh giá các bất thường về Răng hàm 
mặt

5 Tư vấn kết quả sau khám với BS 
đa khoa hoặc BS chuyên khoa 

Tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu hoặc 
khách hàng trực tiếp đến Phòng khám

II Chẩn đoán hình ảnh

6 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

7 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

8 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...

200,000 200,000 200,000

III Xét nghiệm

9 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

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

11

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

GÓI KHÁM TỔNG QUÁT TIÊU CHUẨN



12

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

13

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

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

15 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

16 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

17 Siêu âm vú Phát hiện các bệnh lý tuyến vú như ung 
thư, u hạch, xơ nang tuyến vú... 200,000 200,000

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

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

V Báo cáo Y khoa 

20 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

21 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

Tổng cộng 1,030,000 1,470,000 1,590,000

*Ghi chú: Báo giá này có thể thay đổi ở thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ



STT Dịch vụ Diễn giải
Giá

 Nam Nữ chưa 
lập GĐ 

Nữ đã 
lập GĐ

I Khám tổng quát

1 Khám và tư vấn với bác sĩ đa khoa

Bệnh sử cá nhân và gia đình

165,000 165,000 165,000

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...

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

3 Đo thị lực Kiểm tra các vấn đề về mắt

4 Kiểm tra Răng hàm mặt Đánh giá các bất thường về Răng hàm 
mặt

5 Tư vấn kết quả sau khám với BS 
đa khoa hoặc BS chuyên khoa 

Tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu hoặc 
khách hàng trực tiếp đến Phòng khám

II Chẩn đoán hình ảnh

6 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

7 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

8 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...

200,000 200,000 200,000

9 Siêu âm tuyến giáp Phát hiện các cấu trúc bất thường, u, 
viêm ở tuyến giáp 200,000 200,000 200,000

10 Đo loãng xương Đánh giá tình trạng mật độ xương 70,000 70,000 70,000

III Xét nghiệm

11 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

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

13

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

GÓI KHÁM TỔNG QUÁT NÂNG CAO



14

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

15

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

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

17 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

18 HBsAg miễn dịch tự động - Kháng 
nguyên viêm gan B Phát hiện bệnh viêm gan B 100,000 100,000 100,000

19 Anti HBs - Kháng thể viêm gan 
siêu vi B

Đánh giá khả năng chống lại virus viêm 
gan B 100,000 100,000 100,000

20 Anti HCV - Kháng thể viêm gan 
siêu vi C Phát hiện bệnh viêm gan C 170,000 170,000 170,000

IV Các dịch vụ dành cho nữ

21 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

22 Siêu âm vú Phát hiện các bệnh lý tuyến vú như ung 
thư, u hạch, xơ nang tuyến vú… 200,000 200,000

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

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

V Báo cáo Y khoa 

25 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

26 Báo cáo tổng hợp
Dành cho công ty, bao gồm Báo cáo tổng 
kết hồ sơ của từng cá nhân đóng thành 
cuốn

Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Tổng cộng 1,670,000 2,110,000 2,230,000

*Ghi chú: Báo giá này có thể thay đổi ở thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ



GÓI KHÁM TỔNG QUÁT ƯU VIỆT

STT Dịch vụ Diễn giải
Giá

 Nam Nữ chưa 
lập GĐ 

Nữ đã 
lập GĐ

I Khám tổng quát

1 Khám và tư vấn với bác sĩ đa khoa

Bệnh sử cá nhân và gia đình

165,000 165,000 165,000

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...

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

3 Đo thị lực Kiểm tra các vấn đề về mắt

4 Kiểm tra Răng hàm mặt Đánh giá các bất thường về Răng hàm 
mặt

5 Tư vấn kết quả sau khám với BS 
đa khoa hoặc BS chuyên khoa 

Tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu hoặc 
khách hàng trực tiếp đến Phòng khám

II Chẩn đoán hình ảnh

6 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

7 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

8 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...

200,000 200,000 200,000

9 Siêu âm tuyến giáp Phát hiện các cấu trúc bất thường, u, 
viêm ở tuyến giáp 200,000 200,000 200,000

10 Siêu âm tim
Để biết bệnh lý ở van tim, thành tim có 
dày không, vận động của các van tim và 
cơ tim, suy tim không...

250,000 250,000 250,000

11 Đo loãng xương Đánh giá tình trạng mật độ xương 70,000 70,000 70,000

III Xét nghiệm

12 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

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

14 HbA1C Xét nghiệm tương đối chính xác chẩn 
đoán bệnh tiểu đường 130,000 130,000 130,000



15

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

16

Xét nghiệm 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

17

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

Creatinine

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

19 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

20 HBsAg miễn dịch tự động - Kháng 
nguyên viêm gan B Phát hiện bệnh viêm gan B 100,000 100,000 100,000

21 Anti HBs - Kháng thể viêm gan 
siêu vi B

Đánh giá khả năng chống lại virus viêm 
gan B 100,000 100,000 100,000

22 Anti HCV - Kháng thể viêm gan 
siêu vi C Phát hiện bệnh viêm gan C 170,000 170,000 170,000

23 PSA  (đối với Nam giới) Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 150,000

IV Các dịch vụ dành cho nữ

24 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

25 Siêu âm vú Phát hiện các bệnh lý tuyến vú như ung 
thư, u hạch, xơ nang tuyến vú… 200,000 200,000

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

27 Thinprep Pap Test Tầm soát ung thư cổ tử cung công nghệ 
cao 650,000

V Báo cáo Y khoa & Tư vấn sau khám

28 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 

29 Báo cáo tổng hợp
Dành cho công ty, bao gồm Báo cáo 
tổng kết hồ sơ của từng cá nhân đóng 
thành cuốn

Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Tổng cộng 2,200,000 2,490,000 3,140,000

*Ghi chú: Báo giá này có thể thay đổi ở thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ



GÓI KHÁM TỔNG QUÁT TOÀN DIỆN

STT Dịch vụ Diễn giải
Giá

 Nam Nữ chưa 
lập GĐ 

Nữ đã 
lập GĐ

I Khám tổng quát

1 Khám và tư vấn với bác sĩ đa khoa

Bệnh sử cá nhân và gia đình

165,000 165,000 165,000

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...

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

3 Đo thị lực Kiểm tra các vấn đề về mắt

4 Kiểm tra Răng hàm mặt Đánh giá các bất thường về Răng hàm 
mặt

5 Tư vấn kết quả sau khám với BS 
đa khoa hoặc BS chuyên khoa 

Tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu hoặc 
khách hàng trực tiếp đến Phòng khám

II Chẩn đoán hình ảnh

6 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

7 Chụp X quang cột sống thắt lưng 
thẳng - nghiêng

Để biết cột sống thắt lưng có lệch vẹo 
không, các đốt sống có di lệch và hẹp 
khe khớp không, có gai xương ở thân đốt 
sống không

150,000 150,000 150,000

8 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

9 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...

200,000 200,000 200,000

10 Siêu âm tuyến giáp Phát hiện các cấu trúc bất thường, u, 
viêm ở tuyến giáp 200,000 200,000 200,000

11 Siêu âm tim
Để biết bệnh lý ở van tim, thành tim có 
dày không, vận động của các van tim và 
cơ tim, suy tim không...

250,000 250,000 250,000

12 Đo loãng xương Đánh giá tình trạng mật độ xương 70,000 70,000 70,000

III Xét nghiệm

13 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



10 HbA1C Xét nghiệm tương đối chính xác chẩn 
đoán bệnh tiểu đường 130,000 130,000 130,000

11

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

12

Xét nghiệm 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

13

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

Creatinine

Xét nghiệm độ lọc cầu thận eGFR Phát hiện sớm tình trạng suy thận 60,000 60,000 60,000

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

15 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

16 HBsAg miễn dịch tự động - Kháng 
nguyên viêm gan B Phát hiện bệnh viêm gan B 100,000 100,000 100,000

17 Anti HBs - Kháng thể viêm gan 
siêu vi B

Đánh giá khả năng chống lại virus viêm 
gan B 100,000 100,000 100,000

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

19 PSA  (đối với Nam giới) Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 150,000

20 CEA Tầm soát ung thư đại - trực tràng, phổi 150,000 150,000 150,000

21 CA 15.3 Tầm soát ung thư Vú 150,000 150,000

22 CA 12-5 Tầm soát ung thư buồng trứng 150,000 150,000

23 AFP Tầm soát ung thư Gan 150,000 150,000 150,000

IV Các dịch vụ dành cho nữ

24 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

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

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

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

15 HbA1C Xét nghiệm tương đối chính xác chẩn 
đoán bệnh tiểu đường 130,000 130,000 130,000

16

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

17

Xét nghiệm 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

18

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

Creatinine

Xét nghiệm độ lọc cầu thận eGFR Phát hiện sớm tình trạng suy thận 60,000 60,000 60,000

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

20 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

21 HBsAg miễn dịch tự động - Kháng 
nguyên viêm gan B Phát hiện bệnh viêm gan B 100,000 100,000 100,000

22 Anti HBs - Kháng thể viêm gan 
siêu vi B

Đánh giá khả năng chống lại virus viêm 
gan B 100,000 100,000 100,000

23 Anti HCV - Kháng thể viêm gan 
siêu vi C Phát hiện bệnh viêm gan C 170,000 170,000 170,000

24 PSA  (đối với Nam giới) Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 150,000

25 CEA Tầm soát ung thư đại - trực tràng, phổi 150,000 150,000 150,000

26 CA 15-3 Tầm soát ung thư vú 150,000 150,000

27 CA 125 Tầm soát ung thư buồng trứng 150,000 150,000

28 AFP Tầm soát ung thư gan 150,000 150,000 150,000

IV Các dịch vụ dành cho nữ

29 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

30 Siêu âm vú Phát hiện các bệnh lý tuyến vú như ung 
thư, u hạch, xơ nang tuyến vú… 200,000 200,000



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

32 Thinprep Pap Test Tầm soát ung thư cổ tử cung công nghệ 
cao 650,000

V Báo cáo Y khoa & Tư vấn sau khám

33 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 

34 Báo cáo tổng hợp
Dành cho công ty, bao gồm Báo cáo 
tổng kết hồ sơ của từng cá nhân đóng 
thành cuốn

Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Tổng cộng 2,710,000 3,300,000 3,950,000

*Ghi chú: Báo giá này có thể thay đổi ở thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ



GÓI KHÁM TỔNG QUÁT HOÀN HẢO

STT Dịch vụ Diễn giải
Giá

 Nam Nữ chưa 
lập GĐ 

Nữ đã 
lập GĐ

I Khám tổng quát

1 Khám và tư vấn với bác sĩ đa khoa

Bệnh sử cá nhân và gia đình

165,000 165,000 165,000

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...

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

3 Đo thị lực Kiểm tra các vấn đề về mắt

4 Kiểm tra Răng hàm mặt Đánh giá các bất thường về Răng hàm 
mặt

5 Tư vấn kết quả sau khám với BS 
đa khoa hoặc BS chuyên khoa 

Tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu hoặc 
khách hàng trực tiếp đến Phòng khám

II Chẩn đoán hình ảnh

6 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

7 Chụp X quang cột sống thắt lưng 
thẳng - nghiêng

Để biết cột sống thắt lưng có lệch vẹo 
không, các đốt sống có di lệch và hẹp 
khe khớp không, có gai xương ở thân đốt 
sống không

150,000 150,000 150,000

8 Chụp X quang cột sống thắt lưng 
thẳng - nghiêng

Để biết cột sống thắt lưng có lệch vẹo 
không, các đốt sống có di lệch và hẹp 
khe khớp không, có gai xương ở thân đốt 
sống không

150,000 150,000 150,000

9 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

10 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...

200,000 200,000 200,000

11 Siêu âm tuyến giáp Phát hiện các cấu trúc bất thường, u, 
viêm ở tuyến giáp 200,000 200,000 200,000

12 Siêu âm tim
Để biết bệnh lý ở van tim, thành tim có 
dày không, vận động của các van tim và 
cơ tim, suy tim không...

250,000 250,000 250,000

13 Đo loãng xương Đánh giá tình trạng mật độ xương 70,000 70,000 70,000



III Xét nghiệm

14 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

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

16 HbA1C Xét nghiệm tương đối chính xác chẩn 
đoán bệnh tiểu đường 130,000 130,000 130,000

17

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

18

Xét nghiệm 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

19

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

Creatinine

Xét nghiệm độ lọc cầu thận eGFR Phát hiện sớm tình trạng suy thận 60,000 60,000 60,000

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

21 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

22 HBsAg miễn dịch tự động - Kháng 
nguyên viêm gan B Phát hiện bệnh viêm gan B 100,000 100,000 100,000

23 Anti HBs - Kháng thể viêm gan 
siêu vi B

Đánh giá khả năng chống lại virus viêm 
gan B 100,000 100,000 100,000

24 Anti HCV - Kháng thể viêm gan 
siêu vi C Phát hiện bệnh viêm gan C 170,000 170,000 170,000

25 PSA  (đối với Nam giới) Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 150,000

26 CEA Tầm soát ung thư đại - trực tràng, phổi 150,000 150,000 150,000

27 CA 15-3 Tầm soát ung thư vú 150,000 150,000

28 CA 12.5 Tầm soát ung thư buồng trứng 150,000 150,000

29 AFP Tầm soát ung thư gan 150,000 150,000 150,000

30 CA 19-9 Tấm soát ung thư đường tiêu hóa 150,000 150,000 150,000

31

Xét nghiệm chức năng tuyến giáp 

Đánh giá chức năng tuyến giáp 310,000 310,000 310,000
TSH

FT3

FT4



32 H.Pylori ( IgM, IgG ) Phát hiện nhiễm H.Pylori dạ dày 260,000 260,000 260,000

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

IV Các dịch vụ dành cho nữ

34 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

35 Siêu âm vú Phát hiện các bệnh lý tuyến vú như ung 
thư, u hạch, xơ nang tuyến vú... 200,000 200,000

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

37 Thinprep Pap Test Tầm soát ung thư cổ tử cung công 
nghệ cao 650,000

V Báo cáo Y khoa & Tư vấn sau khám

38 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

39 Báo cáo tổng hợp
Dành cho công ty, bao gồm Báo cáo 
tổng kết hồ sơ của từng cá nhân đóng 
thành cuốn

Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Tổng cộng 3,680,000 4,270,000 4,920,000

*Ghi chú: Báo giá này có thể thay đổi ở thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ



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...

200,000 200,000

3 Siêu âm vú Phát hiện các bệnh lý tuyến vú như ung 
thư, u hạch, xơ nang tuyến vú... 200,000

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 170,000 170,000

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 210,000

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

17 SCC Tầm soát ung thư cổ tử cung 250,000

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

Tổng cộng 1,610,000 2,390,000

*Ghi chú: Báo giá này có thể thay đổi ở thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ



GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE DẠ DÀY

STT Dịch vụ Giá

1 Khám lâm sàng, tư vấn 120,000

2 Siêu âm bụng (để loại trừ các bệnh liên quan) 200,000

3 Đo điện tim 80,000

4 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (có thể sinh thiết)  hệ thống máy Olympus - Nhật Bản 1,200,000

5 Xét nghiệm giải phẫu bệnh (hình ảnh mô học) - tùy trường hợp cụ thể

Tổng cộng 1,600,000

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE ĐẠI TRÀNG

STT Dịch vụ Giá

1 Khám lâm sàng, tư vấn  120,000

2 Siêu âm bụng (để loại trừ các bệnh liên quan) 200,000

3 Đo điện tim 80,000

4 Nội soi đại tràng với hệ thống máy Olympus - Nhật Bản 2,000,000

5 Cắt polyp hoặc sinh thiết - tùy trường hợp cụ thể 

Tổng cộng 2,400,000

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE DẠ DÀY - ĐẠI TRÀNG

STT Dịch vụ Giá

1 Khám lâm sàng, tư vấn  120,000

2 Siêu âm bụng (để loại trừ các bệnh liên quan) 200,000

3 Đo điện tim 80,000

4 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (có thể sinh thiết)  hệ thống máy Olympus - Nhật Bản 1,200,000

5 Nội soi đại tràng với hệ thống máy Olympus - Nhật Bản 2,000,000

6 Cắt polyp hoặc sinh thiết - tùy trường hợp cụ thể 

Tổng cộng 3,600,000



GÓI TẦM SOÁT BỆNH LÝ TIM MẠCH

STT Dịch vụ Giá

1 Khám lâm sàng, tư vấn 120,000

2

Xét nghiệm

Công thức máu 80,000

Điện giải đồ: Na+, K+, Cl-, Ca 120,000

CRP 80,000

Bộ mỡ máu: Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Triglycerides 155,000

Chức năng gan: AST, ALT 60,000

Chức năng thận: Ure, Creatinine 60,000

Đường huyết lúc đói 30,000

Acid uric 30,000

Tổng phân tích nước tiểu 50,000

3 Đo điện tim 80,000

4 Chụp X - quang tim phổi 100,000

5 Siêu âm tim 250,000

6 Siêu âm Doppler động mạch cảnh sống 250,000

Tổng cộng 1,465,000

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE  TUYẾN VÚ

STT Dịch vụ Giá

1 Khám lâm sàng, tư vấn 120,000

2 Định lượng CA 15 -3 150,000

3 Chụp X-quang tuyến vú 2 bên 100,000

4 Siêu âm tuyến vú 2 bên 200,000

5 FNA (Khi có chỉ định) 

6 Chụp nhũ ảnh (Khi có chỉ định) 

Tổng cộng 570,000



GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE TIỀN LIỆT TUYẾN

STT Dịch vụ Giá

1 Khám lâm sàng, tư vấn 120,000

2 Tổng phân tích nước tiểu 50,000

3 Thực hiện xét nghiệm PSA 150,000

4 Siêu âm tiền liệt tuyến 200,000

Tổng cộng 520,000

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE TUYẾN GIÁP

STT Dịch vụ Giá

1 Khám lâm sàng, tư vấn 120,000

2 Xét nghiệm chức năng tuyến giáp: FT3 - FT4 - TSH 310,000

3 Siêu âm tuyến giáp 200,000

4 FNA (Khi có chỉ định) 

Tổng cộng 630,000

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE CỔ TỬ CUNG

STT Dịch vụ Giá

1 Khám với BS sản phụ khoa 120,000

2 Nội soi cổ tử cung 200,000

3

Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung 

Lựa chọn 1: Thực hiện xét nghiệm Pap smear 120,000

Lựa chọn 2: Thực hiện xét nghiệm Thinprep Pap Test: 650.000 VNĐ 

4 Xét nghiệm HPV-DNA ( Dành cho phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi) 550,000

Tổng cộng 990,000

*Ghi chú: Báo giá này có thể thay đổi ở thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ



10 TIỆN ÍCH DÀNH CHO QUÝ CÔNG TY KHÁM SỨC KHỎE

Đến với Phòng khám Đa khoa Olympus Gia Mỹ, Quý công ty có thể có được những 
tiện ích và ưu đãi như sau: 

1. Chế độ chăm sóc sức khỏe VIP và miễn phí toàn bộ dịch vụ sau gói khám dành cho Ban Tổng 
Giám đốc công ty trong suốt 12 tháng kể từ ngày khám.

2. Miễn phí lấy máu tại trụ sở công ty trước một tuần để bác sĩ tư vấn kết quả trực tiếp khi khám.

3. Người nhà nhân viên công ty được áp dụng cùng gói giá ưu đãi trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày ký hợp đồng.

4. Công ty có thể bảo lưu gói khám trong vòng 12 tháng đối với các nhân viên đang nghỉ thai 
sản hoặc bận công tác không thể sắp xếp đến khám theo lịch trình hai bên đã thống nhất.

5. Hồ sơ điện tử 100%, lưu giữ kết quả theo hệ thống, dễ dàng theo dõi cho những lần khám 
tiếp theo của nhân viên công ty.

6. Báo cáo kết quả cho từng thành viên bằng bản in & hồ sơ điện tử cùng với Báo cáo tổng kết 
toàn bộ đợt khám cho công ty.

7. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, nếu công ty yêu cầu sẽ có một bác sĩ đến tư vấn trực tiếp 
tại công ty (dành cho công ty có số lượng nhân viên trên 50 người).

8. Nếu buổi gặp như Nội dung 7 không thực hiện, nhân viên có thể gọi điện hoặc đặt hẹn với 
bác sĩ phòng khám để được tư vấn về kết quả (hoàn toàn miễn phí). Với các nhân viên phát 
hiện bệnh, Phòng khám sẽ tổ chức hội chẩn với các chuyên gia y tế hàng đầu của thành phố 
để giúp quá trình điều trị được thực hiện nhanh chóng, liên tục và hiệu quả.

9. Nhân viên được giảm giá 10% trên giá công bố cho các dịch vụ làm thêm ngoài gói khám 
tổng quát (ngoại trừ thuốc).

10. Nhân viên của công ty có thể đến khám vào tất cả các buổi sáng trong tuần (để thuận tiện 
cho việc lấy máu và bệnh phẩm) mà không cần phải đợi đến lịch khám chung của cả công ty.



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA OLYMPUS GIA MỸ
33 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3510 4846 - 3510 7661  |  Hotline: 0903 720 306 - 0903 657 276
Email: wecare@olympusgiamy.com.vn  |  Website: www.olympusgiamy.com.vn

CHI PHÍ HỢP LÝ,
MINH BẠCH

BẢO HIỂM
QUỐC TẾ

HỒ SƠ SỨC KHỎE
ĐIỆN TỬ

NHÀ THUỐC 
ĐẠT CHUẨN GPP

DỊCH VỤ Y TẾ
 CHẤT LƯỢNG

BÁC SĨ TẬN TÂM,
KINH NGHIỆM

TRANG THIẾT BỊ 
HIỆN ĐẠI 

Chăm sóc hôm nay, sức khỏe ngày mai


