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 Rối loạn nhịp tim là bệnh lý tim mạch nguy hiểm, có thể gặp ở 
mọi lứa tuổi. Bệnh gây ra cảm giác hồi hộp, đau tức ngực, khó thở…  là 
nguyên nhân của 80% trường hợp đột tử nếu không phát hiện sớm và 
điều trị kịp thời.  
Rối loạn nhịp tim là khi tim của chúng ta đập nhanh hơn 100 lần/phút, 
đập chậm hơn 60 lần/phút lúc nghỉ hoặc khi tim không còn đập đều 
đặn nữa. 

Các dạng rối loạn nhịp thường gặp
- Rối loạn nhịp nhanh
- Rối loạn nhịp chậm
- Rối loạn nhịp tim không đều nhĩ
- Rối loạn nhịp tim liên quan đến di truyền: Hội chứng Brugada, bệnh 
cơ tim thất phải, bệnh cơ tim dãn nở, bệnh cơ tim phì đại.

 Ai cần nên tầm soát? 
- Người có tiền sử bị rối loạn nhịp tim: Tim đập nhanh, tim loạn nhịp
- Người mắc các bệnh lý thiếu máu cơ tim, đái tháo đường
- Người thường xuyên bị stress, căng thẳng
- Người hút thuốc lá, uống rượu bia lâu năm
- Tiền sử gia đình có người bị đột tử
- Người có các dấu hiệu: Mệt, hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, tức 
ngực, chóng mặt, ngất xỉu... 

 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.  
 Chi phí:  3.500.000đ


