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Khám tổng quát (GE):

1
Khám Tổng quát các cơ quan

Tư vấn tiêm ngừa (Health Mainternance)

Kiểm tra các thông số chung: Mạch, HA, chiều cao, Cân 

nặng. Đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI)

Khám Tim mạch, hô hấp, bụng, RHM, TMH, Mắt,… Tư 

vấn chủng ngừa

X X

2 Khám phụ khoa

Đánh giá tình trạng phụ khoa (bao gồm cả khám ngực), 

giúp phát hiện các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, bệnh lý 

cổ tử cung, nang vú, khối bất thường tuyến vú,…

X

Xét nghiệm máu (Lab):

3 Công thức máu (CBC)
Tầm soát các bệnh lý về máu: thiếu máu, ung thư máu, 

suy tủy, nhiễm trùng, nhiễm siêu vi, ký sinh trùng,…
X X

4 Đường huyết lúc đói (Fasting Glucose) Phát hiện đái tháo đường X X

5 Chức năng thận (Urea, Creatinine) Đánh giá chức năng thận, phát hiện suy thận X X

6 Men gan (AST, ALT) Đánh giá men gan, phát hiện tăng men gan, viêm gan X X

Xét nghiệm nước tiểu (Urine test)

7
Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

(UA)
Phát hiện nhiễm trùng tiểu, bệnh lý thận, đái tháo đường X X

X quang (X ray):

8 X quang Tim - Phổi (Chest PA)

Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính, viêm phổi, u phổi, tràn dịch, tràn khí 

MP,… 

X X

9
Bác sĩ tư vấn kết quả, tiêm ngừa, kê toa 

thuốc
X X

10
Tổng kết hồ sơ gói khám sức khoẻ 

định kỳ tiết kiệm
X X
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