
Khám lâm sàng

1 Đo sinh hiệu Chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp x

2 Khám phụ khoa và khám ngực
Phát hiện hạch, u bất thường ở ngực; hướng dẫn cách khám ngực, Đánh giá tình trạng 

phụ khoa – viêm nhiễm, u bướu
x

Xét nghiệm

3 Nhuộm Gam – Soi tươi huyết trắng Xác định những tác nhân gây viêm âm đạo x

4 Soi cổ tử cung Phát hiện u ngực, nang ngực, thay đổi sợi bọc tuyến vú, hạch,… x

5 PAP'smear  Phát hiện ung thư cổ tử cung x

6 Công thức máu
Tầm soát các bệnh lý về máu: thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, nhiễm trùng, nhiễm 

siêu vi, ký sinh trùng,…
x

7 Nhóm máu Xác định nhóm máu cần thiết cho tuyền máu, chẩn đoán thiếu máu, tan huyết,… x

8 HBs Ag HOẶC Anti HBs
Đánh giá kháng nguyên, kháng thể kháng siêu vi viêm gan B, phát hiện viêm gan siêu 

vi B 
x

9 Xét nghiệm HPV tầm soát ung thư cổ tử cung Tầm soát ung cổ tử cung x

10 Xét nghiệm CMV IgG x

11 Xét nghiệm CMV IgM x

12 Xét nghiệm Rubella IgG x

13 Xét nghiệm Rubella IgM x

14 Xét nghiệm HIV Ag/Ab (Phát hiện kháng thể HIV có trong cơ thể x

15 Xét nghiệm VDRL (Tìm kháng thể giang mai trong máu) x
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GÓI KHÁM TIỀN THAI SẢN

STT TÊN DỊCH VỤ Ý NGHĨA GHI CHÚ

Phòng ngừa gây dị tật thai nhi

Phát hiện sớm khả năng miễn dịch chống lại bệnh sởi



Siêu âm

Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, tụy, lách, thận, tử cung, buồng 

trứng,…

Phát hiện các khối u hay sỏi (u xơ tử cung, u nang buồng trứng, phì đại tiền liệt tuyến)

17 Siêu âm vùng chậu qua ngã âm đạo
Đánh giá, theo dõi tình trạng cơ quan sinh dục, nội mạc tử cung,… phát hiện các bất 

thường
x

18 Bác sĩ tư vấn kết quả, tư vấn tiêm ngừa, kê toa x

19 Hồ sơ tổng kết gói khám tổng quát x

16 Siêu âm bụng tổng quát màu x


