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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2014

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở
Trường Đại học Đồng Tháp; trên cơ sở được sự chấp thuận của Đảng ủy và Lãnh đạo
Trường Đại học Đồng Tháp. Ban Chấp hành công đoàn thông báo đến các tổ công đoàn
trực thuộc về việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm 2014 cho cán bộ, giảng viên và
nhân viên của Nhà trường như sau:
1. Địa điểm, thời gian khám
- Bệnh viện Hòa Hảo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự kiến thời gian khám bệnh: cuối tháng 06/2014.
2. Đối tượng
Tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường có nhu cầu khám sức khỏe.
3. Kinh phí
- Chi phí khám được Nhà trường hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng.
- Mỗi suất khám theo danh mục đã chọn tương đương 600.000đ.
- Nhà trường bố trí xe cho tất cả cán bộ, giảng viên đi khám.
4. Nội dung gói khám
- Khám theo quy định thông tư 14 của Bộ Y tế, ngoài ra có sổ sung thêm một số
nội dung cho phù hợp (chi tiết xem file đính kèm).
- Ngoài danh mục được khám, cá nhân muốn khám thêm các mục khác thì phải tự
túc kinh phí.
5. Thời gian đăng ký
- Các cá nhân có nhu cầu khám sức khỏe, đăng ký theo tổ công đoàn. Tổ trưởng
các tổ công đoàn trực thuộc thống kê và lập danh sách gửi về chuyên viên Trần Văn Luận
trước ngày 15/05/2014 (theo mẫu gửi kèm).

Ghi chú:
- Trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số tiền cho phép của Nhà trường, Ban
Chấp hành công đoàn sẽ xem xét ưu tiên cho một số trường hợp hoặc cán bộ, giảng viên
phải đóng thêm kinh phí để được khám.
- Các trường hợp đăng ký khám thêm các nội dung ngoài quy định, sau khi chốt
danh sách khám bệnh, các cá nhân phải đóng thêm kinh phí cho Ban Chấp hành công đoàn.
Đề nghị các tổ công đoàn triển khai tinh thần thông báo này đến công đoàn viên
trong đơn vị.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- TCĐTT (để thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Dương Huy Cẩn

CTY TNHH Y TẾ HÒA HẢO
254 Hòa Hảo,Q.10, TP.Hồ Chí Minh

Email: haphammedic@yahoo.com
Tel: 3927.0284 ext 1145 (hoặc : 3834.8757)

BẢNG BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE TQ 2014
Kính gửi :
Người gửi : y tá Hà. Phòng khám Chương trình, số nội bộ 1145
Cty Y tế Hòa Hảo xin gửi bảng báo giá khám sức khỏe tổng quát tại Hòa Hảo năm 2014 như sau :
1. Khám Răng Hàm Mặt (odontology)
:
2. Khám Mắt (ophthalmology))
3. Khám Tai Mũi Họng
(otorhinolaryngology)
4. Siêu âm Bụng (Abdominal Ultrasound)
:
5. Siêu âm Vú (nữ) (Breast ultrasound)
:
6. XQ Phổi (in giấy) (Chest X ray)
:
7. Siêu âm Tim (Cardio-ultrasound)
:
8. Khám phụ hoa (Gynecology examination)
:
Phết tế bào phụ khoa (PAP Smear, nữ có gđ) :
Soi tươi (Wet Prep)
:
Soi cổ tử cung (nữ có gđ)
:
9. Khám tổng quát (Physical Exam)
:
10. Điện tim (ECG)
:
11. XQ loãng xương (osteomalacia-xray)
:
12. Siêu âm đầu dò âm đạo TVS
:
13. XQ cột sống Lưng (giấy/ phim)Spinal column:
14. Xét nghiệm:
- Đường (Glycemie)
:
- Mỡ (Cholesterol)
:
- SGOT – SGPT (men gan) (engym liver)
- Công thức máu (Count blood cells)
:
- Nhóm máu (Rh) (blood grpup)
:
- Viêm gan siêu vi B (HbsAg)
:
- Kháng thể chống VGSVB (Anti HBs) :
- Tổng phân tích nước tiểu
(urinarine)
- Urea, Creatinine (kidney function)
:
thận
- Acid uric ( đạm)
:
- Anti HCV ( Viêm gan C) / hepatic C
:
- HP test (Helicobacter pylory)
:
- HDL –LDL – Trigly ( lipid profile)
:
- CEA ( tiêu hóa, colorectal)
:
- PSA ( tiền liệt tuyến nam, prostate)
:
- AFP ( gan, Liver )
:
- CA 125 ( buồng trứng nữ, Ovarian)
:
- CA 153 ( vú nữ, Breast)
:
- CA 19.9 ( tuỵ, Pancreatic)
:
- Cyfra 21-1 (phổi, Lung)
:
- CA 72.4 (dạ dày, Gastric)
:
15. Tổng kết hồ sơ & phân loại

:
:
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Lưu ý : phần tô màu là nội dung khám theo thông tư 14/Bộ Y tế
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