
DANH MỤC GÓI KHÁM CHUYÊN SÂU ĐƯỢC GIẢM 10% SAU KHI 

KHÁM TỔNG QUÁT 

 

STT Tên gói phụ Dịch vụ trong gói 

Giá gói 

khi chưa 

giảm 

Đối tượng  áp dụng 

1 

Sàng lọc 

ung thư vú 

2D 

- Siêu âm vú 2D 

-Chụp x. Quang tuyến vú 
1.100.000 

Phụ nữ trên 40 tuổi có ngu cơ 

trung bình, KH có nhu cầu 

2 
SLUT dạ 

dày  

- Nội soi dạ dày (Máy nội soi 

phóng đại + NBI- CV 190) có 

gây mê,  có bao gồm VTTH 

2.500.000 
Nam, nữ trên 40 tuổi, KH có 

nhu cầu 

3 
SLUT đại 

tràng 

- Nội soi đại tràng (Máy nội soi 

phóng đại + NBI- CV 190) có 

gây mê,  có bao gồm VTTH 

3.400.000 
Nam, nữ trên 50 tuổi, KH có 

nhu cầu 

4 
SLUT cổ tử 

cung 

- Xét nghiệm phiến đồ CTC âm 

đạo (ThinPr.) 

- Xét nghiệm HPV 

1.500.000 Dành cho nữ từ 21- 65 tuổi 

5 

Tai mũi 

họng chuyên 

sâu 

- Khám  chuyên sâu Tai mũi 

họng (Đã bao gồm nội soi 

TMH) 

- Chụp CLVT xoang 

2.200.000 
Theo tư vấn của bác sĩ hoặc 

KH có nhu cầu 

6 Tim mạch 

- Khám Bs CK Tim mạch 

- Siêu âm tim 

- Điện tâm đồ 

1.200.000 

Có yếu tố nguy cơ tim mạch, 

có chỉ định kiểm tra bệnh lý, 

KH có nhu cầu 

7 Hô hấp 

- Khám chuyên khoa hô hấp 

- Chụp phổi liều thấp tầm soát 

u và các bệnh lý nhu mô phổi 

- Đo chức năng hô hấp 

2.300.000 

Có yếu tố nguy cơ ung thư 

phổi, có chỉ định kiểm tra 

bệnh lý, KH có nhu cầu 

8 
Kiểm tra 

tuyến giáp 

- Siêu âm tuyến giáp 

- FT3, FT4 

- TSH, TG, anti TG 

2.000.000 

Có yếu tố nguy cơ ung thư 

tuyến giáp, có chỉ định kiểm 

tra bệnh lý, KH có nhu cầu 

9 

Chụp CLVT 

phổi liều 

thấp tầm 

soát u  

 (không tiêm 

thuốc) 

Chụp CLVT phổi liều thấp tầm 

soát u (không tiêm thuốc) 
1.500.000 

Tầm soát u và các bệnh lý nhu 

mô phổi, KH có nhu cầu 

10 

Chụp CLVT 

ổ bụng (có 

tiêm thuốc) 

 

Chụp CLVT ổ bụng (có tiêm 

thuốc) 

 

3.100.000 

Có chỉ định kiểm tra, phát 

hiện những bệnh lý bất thường 

trong ổ bụng(Gan mật, thận 

tiết niệu, ống tiêu hóa…), KH 

có nhu cầu 

11 

Chụp cộng 

hưởng từ  

tiểu khung 

(với nữ): 

Không tiêm 

thuốc 

Chụp cộng hưởng từ  tiểu 

khung (với nữ): Không tiêm 

thuốc 

2.200.000 

Có chỉ định kiểm tra bệnh lý 

tử cung, phần phụ, KH có nhu 

cầu 

12 

Chụp cộng 

hưởng từ  

tiểu khung 

Chụp cộng hưởng từ  tiểu 

khung tiểu khung(với nam): 

không tiêm thuốc 

2.000.000 

Có chỉ định kiểm tra bệnh lý, 

của tiền liệt tuyến, KH có nhu 

cầu 



tiểu khung 

(với nam): 

không tiêm 

thuốc 

13 

Chụp CLVT 

tầm soát 

toàn thân có 

tiêm thuốc 

Chụp CLVT tầm soát toàn thân 

có tiêm thuốc 
4.600.000 

Có chỉ định kiểm tra tầm soát 

bệnh lý, KH có nhu cầu 

14 

Chụp cộng 

hưởng từ 

não - động 

mạch não 

không tiêm 

thuốc 

Chụp cộng hưởng từ não - 

động mạch não không tiêm 

thuốc 

3.000.000 

Có yếu tố nguy cơ đột quị, có 

chỉ định kiểm tra bệnh lý, KH 

có nhu cầu 

15 
Đo độ loãng 

xương  
Đo độ loãng xương 300.000 

Dịch vu đo loãng xương 

khuyến cáo cho khách hàng từ 

độ tuổi 50 trở lên, KH có nguy 

cơ cao, KH có nhu cầu 

16 
Cơ xương 

khớp 

Khám chuyên khoa Nội cơ 

xương khớp 

Đo độ loãng xương 

Định lượng 25OH Vitamin D3 

Định lượng Calci ion hóa 

Định lượng Calci toàn phần 

840.000 

KH có yếu tố nguy cơ, có chỉ 

định kiểm tra bệnh lý xương 

khớp hoặc khách hàng có nhu 

cầu 

 

Danh mục chữ viết tắt: 

SLUT: Sàng lọc ung thư 

KH: Khách hàng 

CLVT: Cắt lớp vi tính 

 

 

 


