
 Khám sức khỏe tổng quát đã không còn xa lại với nhiều người, tuy 
nhiên việc lựa chọn đơn vị chăm sóc khỏe nào? Bao lâu nên thăm khám sức 
khỏe một lần? Và nên chọn gói khám nào cho phù hợp? Thì không phải ai 
cũng biết. Chính vì vậy, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chúng 
tôi cung cấp các gói khám tổng quát từ tiêu chuẩn đến nâng cao nam/nữ 
để nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bạn. 
 Khám tổng quát mang đến lợi ích gì? 
 Khám sức khỏe tổng quát giúp bạn kiểm tra, đánh giá sức khỏe một 
cách toàn diện nhằm kịp thời phát hiện sớm các bệnh lý nếu có. Ở từng độ 
tuổi khác nhau sẽ có nguy cơ mắc bệnh lý khác nhau. 
 Đến với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại S.I.S bạn hoàn toàn yên tâm, 
bởi trước khi thực hiện gói khám bạn sẽ được nhân viên S.I.S tư vấn để 
chọn lựa gói khám. Bên cạnh đó, các trang thiết bị được đầu tư hiện đại 
phục vụ tốt nhất cho quá trình chẩn đoán và điều trị.
 Dựa trên kết quả xét nghiệm và thăm khám, sẽ giúp bác sĩ phát hiện 
sớm bệnh lý (nếu có) và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bạn. Trong điều trị 
bệnh, phát hiện càng sớm, điều trị càng dễ dàng, ít biến chứng. 
Khám sức khỏe tổng quát là thước đo khoa học để bạn đánh giá, điều chỉnh 
lại lối sống hàng ngày, từ đó đảm bảo sức khỏe tốt hơn trong tương lai.
 Bao lâu nên thực hiện khám tổng quát trở lại?
 Theo khuyến cáo, người từ 18 tuổi nên có thói quen thăm khám sức  
khỏe tổng quát 6 tháng – 1 năm/lần. 
 Cần lưu ý gì khi thực hiện gói tầm soát?
- Đặt lịch hẹn để quá trình thăm khám được thuận tiện và chủ động hơn.
- Nhịn ăn ít nhất 6 đến 8 giờ để lấy máu xét nghiệm.
- Cần mang theo những loại thuốc đang dùng để bác sĩ hỗ trợ tốt nhất cho 
bạn.
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