
  
 

 
 

2. Tầm soát toàn diện các bệnh lý khác
Thông qua các xét nghiệm (xét nghiệm máu, xét nghiệm nước 
tiểu) và các chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, điện tim, X - quang, CT, 
Nội soi...) giúp tầm soát các bệnh lý khác một cách toàn diện như: 
- Tầm soát các bệnh lý về chuyển hóa như bệnh đái tháo đường, 
rối loạn mỡ máu, gout;
- Tầm soát bệnh lý về chức năng như thận, gan, tuyến giáp, tim;
- Tầm soát U phổi; 
- Tầm soát bệnh lý đường tiêu hóa; 
- Tầm soát các bệnh lý về tuyến vú, tử cung, cổ tử cung, buồng 
trứng ở nữ và bệnh lý tiền liệt tuyến ở nam; 
- Tầm soát giun sán, kí sinh trùng;
- Tầm soát Ung thư thông qua các dấu chỉ ung thư về đại tràng, dạ 
dày, mật, gan, phổi... 
- Đối với bệnh nhân có nghi ngờ bệnh lý mạch máu tim, sau khi làm 
điện tim ECG, sẽ được bác sĩ tim mạch tư vấn làm CTA mạch vành. 
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 Tầm soát toàn thân là gì?
Là gói khám được thiết kế để đánh giá 
được tình trạng sức khỏe một cách 
toàn diện nhất. 

Tầm soát toàn thân bao gồm 
những gì?

1. Tầm soát khối U toàn thân
Với MRI 3 Tesla Lumina, khảo sát toàn bộ
cơ thể chỉ khoảng 45 phút nhằm đánh giá chi 
tiết, rõ nét toàn bộ những thay đổi về mặt cấu trúc các cơ quan 
quan trọng trong cơ thể. Đặc biệt, tầm soát phát hiện khối U với 
kích thước chỉ từ 1mm ở vùng cơ thể mà máy quét qua. 



 
 Ai nên Tầm soát toàn thân?
- Tất cả mọi người muốn chủ động kiểm tra sức khỏe, tầm soát sớm 
bệnh lý. 
- Người có tiền căn gia đình, muốn kiểm tra toàn diện nhằm phát 
hiện sớm các bệnh lý.
 Tầm soát toàn thân có ảnh hưởng đến sức khỏe không? 
Câu trả lời là Không! Tầm soát toàn thân sử dụng phương pháp 
chụp Cộng hưởng từ không xâm lấn, độ an toàn cao, khảo sát tốt 
mạch máu mà không cần tiêm thuốc, đánh giá được các bộ phận 
khó quan sát. 
 Cần chuẩn bị gì khi thực hiện gói khám?
- Đặt lịch hẹn sẽ giúp quá trình thăm khám được thuận tiện và chủ 
động hơn.
- Nhịn ăn từ 6-8 giờ để lấy máu xét nghiệm và đánh giá ổ bụng 
được chính xác. 
- Sau khi đăng ký, khách hàng liên hệ phòng Nội soi để nhận thuốc 
uống, chuẩn bị trước khi nội soi và được sắp xếp giờ Nội soi. 
- Mang theo các kết quả thăm khám trước đó nếu có. 
 Cần lưu ý gì khi chụp MRI?
Cần báo cho nhân viên Bệnh viên biết nếu nằm trong các trường 
hợp cấy ghép thiết bị điện tử hoặc kim loại trong cơ thể như:
- Đang đặt máy tạo nhịp tim (pacemaker) đời máy, loại máy.
- Đã mổ thay van tim (van đó có thành phần kim loại).
- Đã mổ các bệnh lý xương khớp, cột sống có cấy ghép kim loại.
- Không mang các vật kim loại vào phòng chụp như: Đồ trang sức, 
đồng hồ, máy trợ thính, thẻ ATM, điện thoại, răng giả... 
 Chi phí: 
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Có Gia Đình Chưa Gia Đình
34.000.000 37.990.000 37.289.000
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