
 “Đột quỵ có thế xảy ra bất cứ khi nào và đột quỵ không loại trừ một ai!”
 Hằng năm, tại Việt Nam có hơn 200.000 bệnh nhân đột quỵ, riêng khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long có từ 15.000 đến 20.000 ca. Hậu quả của đột quỵ là vô 
cùng nặng nề, bệnh nhân có thể mất đi khả năng vận động, giao tiếp, mất khả năng 
kiểm soát cảm xúc, thậm chí nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân có thể dẫn 
đến tử vong nhanh chóng. 
 Ngày nay, với nền Y học ngày càng phát triển,  Đột quỵ không còn là căn bệnh 
"trời kêu ai nấy dạ", bởi ngay tại Việt Nam, chúng có thể tầm soát, phát hiện và điều 
trị kịp thời thông qua chương trình "Tầm soát đột quỵ " tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế 
S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện Đột Quỵ Tim Mạch Cần Thơ). Tại SIS được trang bị 2 hệ thống 
MRI 3 Tesla thế hệ mới nhất là cánh tay đắc lực cho các bác sĩ trong việc tầm soát, 
chẩn đoán và điều trị đột quỵ. 

TẦM SOÁT ĐỘT QUỴ

Địa chỉ: 397 Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ  Email: cskh@dotquy.vn     
 Website: www.sisvietnam.vn     Hotline: 1800 1115

Thông tin chi tiết về gói khám vui lòng liên hệ số điện thoại: 02923.789.911 

 Đột quỵ là gì?
 Đột quỵ là sự cố đột ngột nguy hiểm của hệ tuần hoàn, làm ngừng cung cấp oxy và 
dưỡng chất cho tế bào não. 
 Đột quỵ được phân thành 2 loại chính:
- Đột quỵ thiếu máu não (Nhồi máu não): Chiếm khoảng 80 - 85%
- Đột quỵ xuất huyết: Chiếm khoảng 15 – 20%
 Ai cần nên tầm soát? 
- Người từng bị đột quỵ được xem là đối tượng hàng đầu cần nên tầm soát đột quỵ
- Người bị tăng huyết áp, tiểu đường nhiều năm
- Người có tiền sử bệnh lý tim mạch
- Người có quan hệ gia đình có tiền căn đột quỵ như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột
- Người hút thuốc lá, uống rượu/bia lâu năm
- Người béo phì
- Ngoài ra khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ bản thân có thể gặp đột quỵ, chúng ta cần nên Tầm 
soát đột quỵ sớm, bởi đột quỵ không loại trừ một ai
 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.  



DANH MỤC TỪ 50T TRỞ LÊN DƯỚI 50T
Chụp MRI não, mạch máu não, cảnh tầm soát  

Lưu trữ hồ sơ, truy cập hệ thống PACS  

Dịch vụ Khám, tư vấn chuyên gia, kết luận, theo dõi, điều trị  

Siêu âm màu tuyến giáp  

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)  

Định lượng FT4 (Free Thyroxine)  

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)  

Siêu âm Doppler tim  

Siêu âm Doppler màu động mạch cảnh/Đốt sống  

BNP (B - Type Natriuretic Peptide) 

Điện tim thường (TDCN)  

Chụp X-quang ngực thẳng  

Đo hoạt độ ALT (GPT)  

Đo hoạt độ AST (GOT)  

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)  

Định lượng Creatinin (máu)  

Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]  

Định lượng Urê máu [Máu]  

Định lượng Acid Uric [Máu]  

Siêu âm màu bụng tổng quát  

Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu phương pháp thủ công 

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

Định lượng Cholesterol toàn phần  

Định lượng HDL-C  

Định lượng LDL - C  

Định lượng Triglycerid  

Định lượng Glucose [Máu]  

Định lượng HbA1c [Máu]  

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)  

MỨC PHÍ 9.000.000đ 8.000.000đ

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
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CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP

CHỨC NĂNG TIM -HÔ HẤP

CHỨC NĂNG GAN - THẬN 

MỠ MÁU


