
 Ung thư là nỗi ám ảnh của mỗi người, nó không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là gánh nặng 
của gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Theo thống kê, ung thư đường tiêu hoá là 1 trong 
4 loại ung thư gây tử vong nhiều nhất hiện nay. Nước ta có tới 17.527 trường hợp mắc mới 
ung thu dạ dày và 14.733 ca mắc ung thu đại trực tràng (năm 2018). 
 Hiện nay, phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm ung thư đường tiêu hoá là nội 
soi kiểm tra dạ dày và đại trực tràng định kỳ. Việc tầm soát và sàng lọc giúp phát hiện và 
điều trị kịp thời, bởi với các bệnh ung thư nói chung, ung thư đường tiêu hoá nói riêng việc 
phát hiện ở giai đoạn sớm luôn đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả điều trị. 

 Ai cần nên tầm soát? 
- Người có độ tuổi >=45 tuổi.
- Người có đa polyp tuyến gia đình (FAP) hoặc có hội chứng ung thư đại trực tràng không 
có nguyên nhân từ đa polyp tuyến gia đình (HNPCC).
- Người có người thân như ông bà, cha mẹ... từng mắc ung thư đại trực tràng hoặc đa 
polyp, bệnh viêm loét đại tràng, ung thư thực quản, dạ dày, ruột.
- Người có tiền sử viêm ruột: Đau bụng, rối loạn đi tiêu, tiêu đàm máu.
- Người thường xuyên: Khó nuốt, đầy hơi chướng bụng, hôi miệng, phân có máu.
 Tầm soát các bệnh lý Đường tiêu hóa sẽ phát hiện ra:
- Ung thư vùng miệng    - Ung thư vòm họng, thực quản
- Ung thư dạ dày, ruột non   - Ung thư đại trực tràng, hậu môn
 Cần lưu ý gì khi thực hiện gói khám?
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- Cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu 
đang dùng các thuốc chống đông 
máu và aspirin để ngừng các 
thuốc này và ngừng viên sắt bổ 
sung từ 7-14 ngày trước khi nội 
soi đại tràng.
- Nhịn ăn 6 - 8 giờ trước khi xét 
nghiệm, nội soi.
- Đặt lịch hẹn sẽ giúp quá trình 
thăm khám được thuận tiện và 
chủ động hơn.

DANH MỤC CÓ
Nội soi thực quản dạ dày phóng đại, test HP 
Nội soi đại tràng phóng đại có gây mê 
Siêu âm màu bụng tổng quát 
Đo hoạt độ AST 
Đo hoạt độ ALT 
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) 
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) 
Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 
Điện tim thường (TDCN) 
Dịch vụ Khám, tư vấn chuyên gia, kết luận, theo dõi, điều trị 
MỨC PHÍ 7.450.000
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Lưu ý: Bảng giá trên có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế. 


