
DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE 

1. Thông tin chung: 

Với phương châm: “Khách hàng là thượng đế”, chăm sóc sức khỏe là mục tiêu 

hàng đầu, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đưa ra các loại dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe đảm bảo chất lượng - uy tín - hài lòng của khách hàng như sau: 

- Khám sức khỏe tổng quát theo nhu cầu của khách hàng. 

- Khám sức khỏe xin việc. 

- Khám sức khỏe lái xe. 

- Xét nghiệm theo yêu cầu: ngoài các xét nghiệm chi tiết được trình bày ở bảng 

dưới, Bệnh viện còn nhiều xét nghiệm chuyên sâu và chuyên khoa khác phục 

vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lí đa khoa và da liễu.  

2. Thông tin chi tiết 

Stt Tên dịch vụ Ý nghĩa của  dịch vụ 

Nam Nữ 

Chi 

phí/ 

người 
(x 1.000đ) 

Khám lâm sàng 

1 Khám tổng quát: 

 Nội khoa, Ngoại khoa, 

Cơ xương khớp, Mắt, 

Răng hàm mặt, Tai mũi 

họng, Tuyến giáp, Sản 

phụ khoa, Da liễu... 

Khám phát hiện các bệnh lí 

liên quan các cơ quan trong 

cơ thể. 

x x 120 

Xét nghiệm 

2 Xét nghiệm cơ bản    473,4 

2.1 Tổng phân tích tế bào 

máu ngoại vi bằng máy 

đếm laser (CTM) 

- Kiểm tra bất thường liên 

quan bệnh về máu. 

- Phát hiện các bất thường 

(nếu có) để góp phần chẩn 

đoán bệnh. 

x x 46,2 

 

 

 

2.2 
Tổng phân tích nước tiểu  

Tầm soát các bệnh lí ở thận, 

tiết niệu và nội tiết. 
x x 27,4 

2.3 Bilan lipid ( mỡ máu )    107,6 

 Triglycerid - Mỡ máu bình thường hay x x 26,9 



Cholesterol toàn phần 
bất thường (tăng hoặc giảm, 

đơn thuần hay phối hợp). 
x x 

26,9 

 

HDL-Cholesterol 

- Mỡ máu cao hay thấp. 

(Thấp trong bệnh cảnh rối 

loạn mỡ máu) 

x x 

26,9 

LDL-Cholesterol 

- Mỡ máu cao hay thấp. 

(Cao trong bệnh cảnh rối 

loạn mỡ máu) 

x x 26,9 

2.4 
Chức năng gan, xét 

nghiêm virus viêm gan 
    

 

AST (GOT) - Chức năng gan bình thường 

hay tăng. 

x x 21,5 

AST (GPT) x x 21,5 

GGT  

- Chức năng gan bình thường 

hay tăng. (áp dụng thêm cho 

người bệnh lí đường mật, 

uống nhiều bia rượu). 

x x 19,2 

HBsAg (miễn dịch tự 

động) 

Phát hiện nhiễm virus viêm 

gan B: có hay không. 
x x 74,7 

HBsAb (miễn dịch tự 

động) 

Định lượng kháng thể kháng 

lại virus viêm gan B (sau 

tiêm phòng vacin) 

x x 112 

HCV (Test nhanh) 
Phát hiện nhiễm virus viêm 

gan C: có hay không. 
x x 53,6 

HAV (Test nhanh) 
Phát hiện nhiễm virus viêm 

gan A: có hay không. 
x x 60 

HEV (Test nhanh) 
Phát hiện nhiễm virus viêm 

gan E: có hay không. 
x x 60 

2.5 Chức năng mật    43 

 

Bilirubin toàn phần Đánh giá tình trạng tắt mật 

vàng da  

 

x x 21,5 

Bilirubin trực tiếp x x 21,5 

2.6 Chức năng thận    43 

 

Creatinin 
Đánh giá chức năng lọc của 

thận, bệnh lý thận  
x x 

21,5 

Ure 

Hỗ trợ đánh giá chức năng 

thận, đánh giá hiệu quả sau 

chạy thận nhân tạo. 

x x 

21,5 



2.7 Đường máu    122,5 

 

Glucose 

- Đường máu bình thường, 

tăng hay giảm. 

- Chẩn đoán tiểu đường, rối 

loạn dung nạp đường máu. 

x x 21,5 

HbA1C 

- Đường máu trung bình của 

3 tháng trước: bình thường, 

tăng hay giảm. 

- Chẩn đoán tiểu đường, rối 

loạn dung nạp đường máu. 

x x 101 

2.8 Acid Uric 
- Acid Uric bình thường 

hoặc tăng trong bệnh Gout.  
x x 21,5 

2.9 Định nhóm máu ABO Biết được nhóm máu   39,1 

3 
Xét nghiệm chuyên 

khoa 
    

3.1 Tim mạch    567 

3.1.1 Troponin I 
Phát hiện chẩn đoán sớm các 

trường hợp nhồi máu cơ tim.  
x x 190 

3.1.2 CK-MB 

Phát hiện chẩn đoán bổ sung 

các trường hợp nhồi máu cơ 

tim.  

x x 37,7 

3.2 Dị ứng     

 Định lượng IgE Sàng lọc yếu tố cơ địa dị ứng  x x 64,6 

3.3 Bệnh tự miễn     

 ANA 

Sàng lọc bệnh tự miễn (lupus 

ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, 

viêm bì cơ…) 

x x 288 

3.4 
Bệnh tuyến giáp (bướu 

giáp) 
    

3.4.1 T3 

Đo chức năng tuyến giáp 

bình thường, tăng (cường 

giáp, nhiễm độc giáp), giảm 

(suy giáp, thiểu năng vùng 

dưới đồi yên) 

x x 64,6 

3.4.2 FT4 

Đo chức năng tuyến giáp 

bình thường, tăng (cường 

giáp, nhiễm độc giáp), giảm 

(suy giáp, thiểu năng vùng 

x x 64,6 



dưới đồi yên) 

3.4.3 TSH 

Đo chức năng tuyến giáp 

bình thường, tăng ( suy 

giáp), giảm ( cường giáp) 
x x 59,2 

3.5 

Nhóm bệnh lí viêm 

nhiễm do vi khuẩn, 

virus, kí sinh trùng 

 

   

3.5.1 
Helicobacter pylori – 

test thở C14 CO2  

Phát hiện sự hiện diện của H 

pylori – vi khuẩn gây viêm 

loét dạ dày tá tràng 

x x 650 

3.5.2 
Helicobacter pylori – Ab 

(test nhanh) 

Phát hiện kháng thể H pylori 

– vi khuẩn gây viêm loét dạ 

dày tá tràng 

x x 230 

3.5.3 HIV Ag/Ab (test nhanh) 
Phát hiện virus HIV: có hay 

không. x x 98,2 

3.5.4 HPV-PCR 

Phát hiện nhiễm virus HPV: 

có hay không (virus gây 

nguy cơ ung thư cổ tử cung). 

x x 379 

Test đa giun ( 6 loại)     

3.5.5 Giun đũa chó 
Phát hiện nhiễm KST giun 

đũa chó: có hay không. x x 90 

3.5.6 Giun lươn 
Phát hiện nhiễm KST giun 

lươn: có hay không. x x 90 

3.5.7 Giun đầu gai 
Phát hiện nhiễm KST giun 

đầu gai : có hay không. x x 90 

3.5.8 Sán lán gan lớn 
Phát hiện nhiễm KST sán lá 

gan lớn: có hay không. x x 90 

3.5.9 Sán gạo heo 
Phát hiện nhiễm KST sán 

gạo heo: có hay không. x x 90 

3.5.10 Amip 
Phát hiện nhiễm KST amip: 

có hay không. x x 90 

4 Xét nghiệm ma túy Khám sức khỏe  lái xe oto    

4.1 
Sàng lọc và định tính 5 

loại ma túy 

Phát hiện THC (Bồ Đà), 

Heroin-Morphine-Opiate, 

MDMA (Thuốc Lắc), 

x x 300 



Methamphetamine (Tổng hợp-

Đá) và Cocain: có hay không. 

4.2 
Sàng lọc và định tính 

morphin 

Phát hiện morphin: có hay 

không. x x 60 

5 
Xét nghiệm chỉ điểm 

ung thư 

 
   

5.1 Định lượng AFP 
Sàng lọc và đo lường ung 

thư gan 
x x 120 

5.2 
Định lượng PSA toàn 

phần 

Sàng lọc và đo lường ung 

thư tiền liệt tuyến 
x  120 

5.3 Định lượng CEA 

Sàng lọc và đo lường ung 

thư tế bào biểu mô (phổi, đại 

tràng…) 

x x 120 

5.4 Định lượng CA -125 
Sàng lọc và đo lường ung 

thư buồng trứng 
 x 139 

5.5 Định lượng CA – 15.3 
Sàng lọc và đo lường ung 

thư vú 
 x 120 

5.6 Định lượng CA – 72.4 
Sàng lọc và đo lường ung 

thư dạ dày 
x x 190 

5.7 
Phiến đồ tế bào tử cung – 

âm đạo (Paps mear) 

Tầm soát, phát hiện ung thư 

cổ tử cung. 
 x 322 

 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

6.1 
Chụp Xquang ngực 

thẳng 

Thăm dò hình ảnh đánh giá 

bệnh lý về phổi và các cấu 

trúc khác ở lồng ngực 

x x 65,4 

6.2 
Nội soi thực quản dạ dày 

thường 
 x x 244 

6.3 
Nội soi dạ dày kết hợp 

test H.pylori 
 x x 410 

6.4 
Kỷ thuật Nội soi dạ dày 

có gây mê (Clo test) 
 x x 1.020 

6.5 

Kỷ thuật Nội soi dạ dày 

có gây mê (Không Clo 

test) 

 x x 850 

6.6 
Kỷ thuật Nội soi dạ dày 

không có gây mê  
 x x 650 



6.7 
Chụp cắt lớp vi tinh 

không thuốc cản quang 
 x x 522 

6.8 
Chụp cắt lớp vi tinh có 

thuốc cản quang 
 x x 907 

6.9 Siêu âm da  x x 43,9 

6.10 Siêu âm tuyến giáp màu 
Thăm dò hình ảnh tuyến giáp 

(bướu giáp) 
x x 87,8 

6.11 
Siêu âm tuyến vú 2 bên 

màu 
Thăm dò hình ảnh tuyến vú  x 87,8 

6.12 
Siêu âm tổng quát bụng 

màu 

Tầm soát các cơ quan: gan 

mật, tụy, lách, thận, bàng 

quang, tiền liệt tuyến đối với 

nam, tử cung, vòi trứng và 

phần phụ đối với nữ. 

x x 87,80 

6.13 
Siêu âm tuyến giáp  

Trắng đen 

Thăm dò hình ảnh tuyến giáp 

(bướu giáp) 
x x 43,900 

6.14 
Siêu âm tuyến vú 2 bên 

Trắng đen 
Thăm dò hình ảnh tuyến vú  x 43,900 

6.15 
Siêu âm tổng quát bụng 

Trắng đen 

Tầm soát các cơ quan: gan 

mật, tụy, lách, thận, bàng 

quang, tiền liệt tuyến đối với 

nam, tử cung, vòi trứng và 

phần phụ đối với nữ. 

x x 43,900 

6.16 Siêu âm tim màu Thăm dò hình ảnh tim x x 222 

6.17 Điện tim thường 

Thăm dò về mặt điện học 

của tim qua đó cung cấp 

thông tin về các bệnh lí ở tim 

(rối loạn dẫn truyền, thiếu 

máu cơ tim, các bệnh lí tăng 

gánh tâm thất…). 

x x 32,8 

6.18 Điện não đồ 

Phát hiện một số bệnh liên 

quan tới não ( rối loạn tiền 

đình, đau đầu…) 

x x 64,3 

 
SINH HỌC PHÂN TỬ  

   

7 

HBV-DNA realtime 

PCR định lượng 

Định lượng nồng độ DNA 

virus viêm gan B (tương ứng 

với số lượng bản sao) có 

trong 1ml huyết thanh. Chẩn 

x x 664 



đoán và theo dõi điều trị 

bệnh viêm gan B 

7.1 

HCV-RNA realtime 

PCR định lượng 

Định lượng nồng độ RNA 

virus viêm gan C (tương ứng 

với số lượng bản sao cDNA) 

có trong 1ml huyết thanh. 

Chẩn đoán và theo dõi điều 

trị bệnh viêm gan C 

x x 824 

7.2 

CMV (Cytomegalovirus) 

)- PCR 

Phát hiện DNA CMV bằng 

kỹ thuật Realtime PCR chẩn 

đoán nhiễm HHV, thường 

gặp trong hồng ban đa dạng, 

các bệnh suy giảm MD và 

phụ nữ có tiền sử sẩy thai. 

 x 734 

7.3 

EBV (Epstein-Barr 

Virus/Herpesvirus 4)- 

PCR 

Phát hiện DNA EBV bằng 

kỹ thuật Realtime PCR chẩn 

đoán nhiễm HHV, thường 

gặp trong hồng ban đa dạng, 

các bệnh suy giảm MD, K 

vòm họng  và phụ nữ có tiền 

sử sẩy thai. 

 x 734 

7.4 

HSV 1/2 (Herpes 

Simplex Virus) )- PCR 

Phát hiện DNA HSV1/2 

bằng kỹ thuật Realtime PCR 

chẩn đoán nhiễm HHV, 

thường gặp trong hồng ban 

đa dạng, các bệnh suy giảm 

MD và loét miệng, loét SD. 

x x 734 

7.5 

HPV (Human 

Papillomavirus) )- PCR 

Phát hiện DNA HPV bằng 

kỹ thuật Realtime PCR chẩn 

đoán nhiễm HPV, K vòm 

họng,  thường gặp trong sùi 

mào gà, viêm/K cổ tử cung, 

K da và các bệnh sùi da niêm 

khác 

x x 379 

7.6 

Định type HPV (Human 

Papillomavirus typing) - 

PCR 

Phân biệt type có nguy cơ 

cao liên quan đến ung thư cổ 

tử cung 
 x 1064 

 Neisseria gonorhoeae Chẩn đoán bệnh nhiễm trùng x x 734 



(lậu cầu khuẩn) PCR 

Chlamydia trachomatis 

(Ct) PCR, 

Ureplasma sp- PCR, 

Mycoplasma sp -PCR, 

lây truyền qua đường quan 

hệ tình dục trong hội chứng 

Tiết dịch ÂĐ - NĐ mà nuôi 

cấy không tìm được tác nhân 

gây bệnh 

 CHĂM SÓC DA MẶT     

8 Soi da mặt  x x 20 

8.1 Phân tích da mặt  x x 100 

 


