
 Bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới nói 
chung và tại Việt Nam nói riêng. 
 Hàng năm, nước ta có không ít người mắc bệnh tim mạch và đột quỵ 
do thiếu cảnh giác. Mỗi người cần chủ động khám tim mạch khi gặp các 
triệu chứng bất thường, đồng thời cần tầm soát tim mạch 2 lần/năm để 
phát hiện, phòng ngừa và giảm thiểu tối đa các biến chứng do bệnh gây 
ra. Bởi nếu bệnh nhân không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn 
đến các biến chứng nặng nề: nhồi máu cơ tim, suy tim và thậm chí dẫn đến 
tử vong đột ngột.

 Dấu hiệu bệnh lý tim mạch:
- Đau ngực, nặng ngực
- Khó thở, mệt mỏi
- Hồi hộp, choáng, chóng mặt, ngất…
- Cảm giác tim đập mạnh…
 Ai cần nên tầm soát? 
- Cao huyết áp    - Béo phì
- Đái tháo đường    - Hút thuốc lá
- Rối loạn mỡ máu   - Tuổi > 45
- Tiền căn gia đình có bệnh lý về tim mạch.
 Tầm soát các bệnh lý tim mạch sẽ phát hiện ra:
- Bệnh lý thiếu máu cơ tim  - Tăng huyết áp
- Suy tim     - Các bệnh lý tim bẩm sinh
- Các bệnh lý cơ tim   - Rối loạn nhịp tim
- Các bệnh lý van tim: hẹp, hở van tim
 Cần lưu ý gì khi thực hiện gói khám?
- Nhịn ăn từ 6 đến 8 giờ để lấy máu xét nghiệm
- Đặt lịch hẹn sẽ giúp quá trình thăm khám được thuận tiện và chủ động 
hơn.  

Là bệnh viện chuyên khoa sâu về Đột quỵ Tim mạch, S.I.S sẽ giúp bạn 
tầm soát sớm các bệnh lý tim mạch, để giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh!

TẦM SOÁT BỆNH LÝ TIM MẠCH

 
 

Thông tin chi tiết về gói khám vui lòng liên hệ số điện thoại: 02923.789.911 
Địa chỉ: 397 Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ  Email: cskh@dotquy.vn     
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DANH MỤC NÂNG CAO TIÊU CHUẨN
Dịch vụ Khám, tư vấn chuyên gia, kết luận, theo dõi, điều trị  

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Định lượng Glucose  

Định lượng HbA1c  

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)  

MỠ MÁU
Định lượng Cholesterol toàn phần  

Định lượng Triglycerid  

Định lượng LDL-C  

Định lượng HDL-C  

CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP
Định lượng FT3  

Định lượng FT4  

Định lượng TSH  

CHỨC NĂNG THẬN - GAN
Định lượng Creatinin  

Định lượng Urê máu  

Đo hoạt độ AST (GOT)  

Đo hoạt độ ALT (GPT)  

Đo hoạt độ GGT  

Siêu âm màu bụng tổng quát  

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)  

Định lượng Calci ion hoá 

Điện giải đồ (Na, K, Cl)  

Định lượng Acid Uric Máu 

CHỨC NĂNG TIM MẠCH - HÔ HẤP
Định lượng Troponin I hs 

BNP (B - Type Natriuretic Peptide) 

Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực  

Chụp Xquang ngực thẳng  

Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới 

Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh/Đốt sống 

Điện tim thường (TDCN)  

MỨC PHÍ 3.760.000 2.370.000

TẦM SOÁT TIM MẠCH 

Lưu ý: Bảng giá trên có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế. 


