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GÓI KHÁM SỨC KHỎE THAM KHẢO

Mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng. Đánh giá 
chỉ số khối cơ thể

Bác sĩ tư vấn:
・ Hệ tuần hoàn
・ Hệ hô hấp
・ Hệ tiêu hóa
・ Thận - Hệ bài tiết
・ Nội tiết
・ Cơ - xương - khớp
・ Thần kinh
・ Sức khỏe tâm lý
・ Ngoại khoa
・ Da liễu
Bác sĩ tư vấn cuối buổi khám sức khỏe

Bác sĩ chuyên khoa Mắt khám toàn diện bằng 
đèn khe chuyên dụng, bao gồm:
・ Đo thị lực 
・ Kiểm tra mù màu 
・ Các vấn đề hoặc bệnh về mắt

Bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn về vấn đề 
TAI MŨI HỌNG

Bác sĩ Nha khoa khám toàn diện về bệnh lý 
RĂNG MIỆNG

Điện tâm đồ

X quang tim phổi

Siêu âm bụng tổng quát màu

Siêu âm tuyến giáp

Siêu âm tuyến vú màu

Khám phụ khoa

Khám vú trên lâm sàng

Nhuộm soi huyết trắng

Phết tế bào cổ tử cung

Báo cáo y tế nhân viên

Báo cáo y tế toàn công ty

Nam Nữ
(Độc thân)

Nữ
(Kết hôn)

Nam Nữ
(Độc thân)

Nữ
(Kết hôn)

Nam Nữ
(Độc thân)

Nữ
(Kết hôn)

CƠ BẢN TIÊU CHUẨN TOÀN DIỆN

Các thông số chung

Khám 
tổng quát

Mắt

Tai - Mũi - Họng

Răng

Công thức máu

Đường máu lúc đói

HbA1c

Cholesterol toàn phần

Triglyceride

HDL (Cholesterol tôt)

LDL (Cholesterol xấu)

Chức năng gan

Men gan

Phosphatase kiềm

LDH

Xét nghiệm nồng độ Creatinine

Nồng độ Urea

Độ lọc cầu thận e GFR

Tầm soát bệnh Gout

Kháng nguyên viêm gan B

Kháng thể bề mặt viêm gan B

Kháng thể viêm gan C

Tổng phân tích nước tiểu

Tầm soát đái tháo 
đường

Bộ mỡ

Gan

Thận

Bệnh Gout

Miễn dịch

Phân tích 
nước tiểu

Khám lâm sàng

Các dịch vụ cho nữ

Chẩn đoán hình ảnh

Xét nghiệm

Dịch vụ chung

1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000 1.900.000 1.950.000 2.000.000

1.700.000 1.800.000 1.850.000 2.000.000 2.100.000 2.150.000 2.100.000 2.300.000 2.350.000

Các dịch vụ khám 
sức khỏe

NGUYÊN GIÁ

GIÁ ƯU ĐÃI
Doanh nghiệp có hơn 30 nhân sự

No. Các chức năng

Liên hệ với chúng tôi


