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BÁO GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Quý công ty 

STT DANH MỤC KHÁM TT14
GIÁ THEO GIỚI
NAM NỮ

I. KHÁM THỂ LỰC

1 Khám thể lực
Đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, chỉ số BMI Free Free

II. KHÁM LÂM SÀNG TT14 100000 100000

1

Khám nội tổng quát
Khám nội tổng quát: Đo chỉ số cơ thể (BMI), mạch, huết áp, hỏi bệnh sử, 
khám tim mạch hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh... 
Kết luận về sức khỏe. 

2
Khám Tai - Mũi - Họng
Tư vấn và điều trị các bệnh về viêm xoang, viêm thanh quản, 
viêm Amidan...

3
Khám chuyên khoa Răng
Phát hiện sâu răng mới, viêm lợi, các bệnh về răng miệng,
Viêm quanh răng, Viêm nha chu, bệnh về tủy răng...

4
Kiểm tra thị lực (mắt)
Phát hiện các bệnh lý về mắt, 
tư vấn phòng ngừa và điều trị các bệnh lý về mắt.

5
Khám ngoại - Da liễu
Phát hiện các bệnh lý về da cơ địa,
Viêm da trứng cá, xuất huyết ngoài da, nấm...

6

Khám chuyên khoa sản
Khám phát hiện các bệnh lý viêm nhiễm đường sinh dục dưới, 
Tư vấn sức khỏe sinh sản
Phòng tránh các bệnh phụ khoa...

III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1
Chụp X quang ngực thẳng 
(IN ĐĨA CD/DVD KẾT QUẢ)
Phát hiện, theo dõi các bệnh lý về phổi

TT14 60000 60000

2 Siêu âm ổ bụng tổng quát 2D
Phát hiện các bệnh lý về gan mật, tụy, thận... 60000 60000

3
Siêu âm tuyến giáp
Phát hiện, theo dõi các bệnh lý về u nang, u xơ, biểu nhân tuyến giáp. 
Những bất thường về tuyến giáp như hạch...

60000 60000

IV. XÉT NGHIỆM



1
Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
Kiểm tra các bệnh về đái tháo đường, đái nhạt, 
Bệnh gan thận, viêm đường tiết niệu...

TT14 30000 30000

2 Tổng phân tích máu bằng máy tự động (Công thức máu)
Bệnh lý về máu, cơ quan tạo máu, thiếu máu, suy tủy, sốt do nhiễm trùng... TT14 30000 30000

3 Xét nghiệm đường trong máu (Glucose máu)
Chẩn đoán các bệnh về đái tháo đường, hạ dường huyết... TT14 30000 30000

4 Xét nghiệm Viêm gan A
Kiểm tra xét nghiệm viêm gan A 70000 70000

5 Xét nghiệm Viêm gan E
Kiểm tra xét nghiệm viêm gan E 80000 80000

6
Xét nghiệm cấy phân
Xét nghiệm cấy phần tìm vi trùng gây bệnh
(Cấy phân tại Khoa vi sinh - Bv Thanh Nhàn)

180000 180000

7 Xét nghiệm mỡ máu (Cholesterol, Tryglycerid)
Kiểm tra mỡ máu 80000 80000

8 Báo cáo từng cá nhân Free Free

9 Báo cáo tổng kết cho công ty Free Free

TỔNG CỘNG 780000 780000

ƯU ĐÃI SAU KHÁM SỨC KHỎE (01 lần)
- Miễn phí 01 lần khám chuyên khoa với khách hàng có hồ sơ khám sức khỏe 
  tại PKDK Việt Hàn
- Giảm 20% các dịch vụ cận lâm sàng: siêu âm, xét nghiệm, nội soi, X quang...
Lưu ý
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 20/4/2019. Để biết thêm thông tin về dịch vụ và giá cả, xin quý
  khách liên hệ theo số điện thoại sau: ĐT: 039-96-13577 (Mr Phúc)
- Quý khách có thể lựa chọn và xây dựng gói khám theo yêu cầu riêng.
- TT14 : Gói khám bắt buộc theo Thông tư 14/2013/TT-BYT
- Báo giá trên đã bao gồm hóa đơn tài chính VAT."

TM Công Ty

Giám đốc
Nguyễn Thị Hương


