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STT 
DANH MỤC 

KHÁM 
Ý NGHĨA NAM NỮ 

I KHÁM BỆNH  

1 Khám nội tổng quát 

Khám, kiểm tra tư vấn và phát 

hiện một số bệnh lý hô hấp, thần 

kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp, 

tim mạch, thận tiết niệu, nội tiết 

… và kết luận bệnh. 

Khám thể lực (Cân đo, chiều cao, 

cân nặng, HA) nhằm đánh giá 

nguy cơ bệnh lý,đánh giá thể lực. 

O O 

2 
Khám Ngoại - Da 

liễu 

Khám, phát hiện các bệnh lý 

ngoại khoa - Da liễu 
O O 

3 Khám sản phụ khoa 

Khám, phát hiện một bệnh lý về 

sản phụ khoa, tư vấn sức khỏe 

sinh sản 

  O 

4 
Khám chuyên khoa 

mắt 

Khám, phát hiện một số bệnh lý 

về mắt: tật khúc xạ, bệnh về mắt 

như cận loạn thị, viêm kết mạc, 

viêm bờ mi 

O O 

5 
Khám nội soi  Tai 

mũi họng 

Kiểm tra tư vấn các vấn đề về tai 

mũi họng 
O O 

6 
Khám chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Khám, phát hiện các bệnh lý của 

Răng, Hàm, Mặt:  viêm lợi, cao 

răng, viêm nha chu, bệnh về tủy 

răng,.. 

O O 

II CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  

7 
Chụp Xquang ngực 

thẳng 

Phát hiện bất thường ở phổi, bóng 

tim 
O O 

8 
Siêu âm ổ bụng tổng 

quát 

Xác định hình ảnh của gan, mật, 

thận, tụy, lách, bàng quang, hạch 

ổ bụng; Tử cung, buồng trứng 

(với nữ) Tiền liệt tuyến (với nam) 

O O 

III XÉT NGHIỆM  

9 Định lượng Urê 
Phát hiện và đánh giá bất thường 

chức năng thận 

O O 

10 
Định lượng 

Creatinin 
O O 

11 Định lượng Glucose 
Phát hiện bệnh tiểu đường, rối 

loạn dung nạp đường máu 
O O 

12 HBsAg test nhanh Phát hiện nhiễm virus viêm gan B O O 

13 

Tổng phân tích 

nước tiểu (Bằng 

máy tự động) 

Phát hiện một số bệnh lý về thận 

tiết niệu sinh dục 
O O 

14 

Tổng phân tích tế 

bào máu ngoại vi 

(bằng máy đếm tổng 

trở) 

Phát hiện một số bệnh lý về máu 

và cơ quan tạo máu, tình trạng 

nhiễm trùng 

O O 

15 
Đo hoạt độ AST 

(GOT) Kiểm tra men gan, đánh giá viêm 

gan và các bệnh lý gan 

O O 

16 
Đo hoạt độ ALT 

(GPT) 
O O 

 


