
GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE HẬU COVID-19 CƠ BẢN 

STT Mã DVKT Tên dịch vụ Giá tiền 

I. Khám và tư vấn của Bác sĩ  38.700 

II. Xét nghiệm   

1 22.0121.1369 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm laser) 

46.200 

2 23.0228.1483 Định lượng CRP 53.800 

3 22.0001.1352 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin 
Time) bằng máy tự động 

63.500 

4 22.0005.1354 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá 
(APTT: Activated Partial Thromboplastin 
Time) 

40.400 

5 22.0013.1242 Định lượng Fibrinogen  102.000 

6 23.0063.1514 Định lượng Ferritin [Máu] 80.800 

7 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] 21.500 

8 23.0083.1523 Định lượng HbA1c [Máu] 101.000 

9 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] 21.500 

10 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 26.900 

11 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 26.900 

12 23.0084.1506 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) [Máu] 

26.900 

13 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21.500 

14 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 21.500 

15 23.0077.1518 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 
Transferase) [Máu] 

19.200 

16 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] 21.500 

17 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) 21.500 

18 23.0058.1487 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 29.000 

19 23.0206.1596 Tổng phân tích nước tiểu 27.400 

III. Chẩn đoán hình ảnh   

1 18.0119.0028 Chụp Xquang ngực thẳng 65.400 

2 21.0014.1778 Điện tim thường 32.800 

3 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng 43.900 

Tổng cộng (I+II+III) 953.800 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG 

Số 60 – Ung Văn Khiêm, Mỹ Phước, Tp Long Xuyên 

ĐT: 02963 852989,  Fax: 02963 854283 

 

Đăng ký khám hậu Covid-19: 
1900585888 



1. Vì sao nên kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 

Kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 giúp đánh giá, chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng các yếu tố nguy cơ của hội chứng hậu COVID-19. Hầu hết những người 

bị COVID-19 có thể hoàn toàn khỏi bệnh trong vài tuần kể từ khi mắc bệnh. 

Nhưng một số người khác gặp các triệu chứng tái phát, kéo dài hoặc xuất hiện 

các vấn đề sức khỏe mới ngay cả khi đã khỏi bệnh. Tình trạng này gọi là hội 

chứng hậu COVID-19.  

Hội chứng hậu COVID-19 có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh. Đa số 

các triệu chứng nghiêm trọng của hội chứng hậu COVID-19 thường gặp ở người 

bị bệnh nặng phải nhập viện. Nhưng một số triệu chứng cũng được ghi nhận ở 

người bị COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng.  

Mặc dù COVID-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến phổi nhưng người bị COVID-

19 nghiêm trọng còn gặp tình trạng ảnh hưởng chức năng đa cơ quan như tim, 

gan, thận, não… 

Kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 nhằm đánh giá chức năng và chẩn đoán bệnh 

lý liên quan đến phổi, gan, thận, tim mạch; …, từ đó có phương pháp điều trị 

các di chứng COVID-19 hiện tại và dự phòng các nguy cơ có thể xảy ra trong 

tương lai. 

2. Những đối tượng cần kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 

Người có các triệu chứng của hội chứng hậu COVID-19 như sau: 

- Mệt mỏi 

- Khó thở, hụt hơi 

- Chóng mặt khi đứng dậy 

- Đau đầu 

- Đau tức ngực 

- Tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực (tim đập thình thịch) 

- Ho, đau họng, sốt, thay đổi khứu giác, vị giác 

- Ù tai, đau tai 

- Đau cơ khớp 

- Buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng 

- Chán ăn  

- Gặp các vấn đề về giấc ngủ 

- Thay đổi tâm trạng 

- Khó suy nghĩ hay tập trung (sương mù não) 

- Cảm giác tê râm ran 

- Phát ban 

Người xuất hiện các triệu chứng bệnh mới hoặc muốn đánh giá sức khỏe sau khi 

nhiễm COVID-19, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền. 

3. Thông tin chi tiết gói kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 cơ bản tại 

Phòng khám Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang 

Gói khám tầm soát hậu COVID-19 cơ bản được xây dựng trên nguyên tắc khoa 

học, hiệu quả và an toàn bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo 

chuyên sâu ở các lĩnh vực hô hấp, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, tim mạch…  

4. Giá gói kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 cơ bản 

 Giá gói khám: 953.800 đồng  

5. Những lợi ích cộng thêm kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 cơ 

bản tại Phòng khám Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang  

− Được thăm khám và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia là Bác sĩ đầu 

ngành, có chuyên môn cao; 

− Trang thiết bị được đầu tư hiện đại theo chuẩn quốc tế và tương đương 

với các bệnh viện lớn, giúp bác sĩ có những chẩn đoán chính xác và điều 

trị hiệu quả; 

− Thời gian chờ đợi ít, bác sĩ thăm khám và tư vấn kỹ lưỡng; 

− Đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp. 

6. Lưu ý trước khi đi kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 cơ bản 

− Khách hàng là nữ nếu đang có thai hoặc nghi ngờ có thai vui lòng thông 

báo ngay cho nhân viên y tế để không chụp X-quang; 

− Mặc trang phục thoải mái, thuận tiện cho thăm khám; 

− Không ăn sáng để thực hiện các xét nghiệm; 

− Không uống các loại nước uống như cà phê, trà, sữa, nước ngọt và nước 

trái cây, chỉ nên uống nước lọc trước khi đến khám; 

− Không nên hút thuốc và uống bia rượu trong vòng 24 tiếng trước khi đến 

khám. 


