HƯỚNG DẪN KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE PHI CÔNG
I. Mục tiêu
Khám sức khỏe đối với phi công dân dụng theo tiêu chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam.
II. Đối tượng
Tất cả các ứng viên đăng ký tham gia thi tuyển phi công cho Trường Hàng Không New Zealand.
III. Địa điểm khám tuyển
Hà Nội: Trung tâm y tế Hàng Không, 23/200 Nguyễn Sơn, Lâm Du, Long Biên hoặc Viện y học Hàng
Không, 225 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân.
Hồ Chí Minh: Khám tuyển tập trung từ ……..đến ……. của Trung tâm y tế Hàng Không, 136 Yên
Thế, phường 2, quận Tân Bình.
•

Chi phí khám tuyển
− Trung tâm y tế Hàng Không: 2.500.000 VNĐ
− Viện y học Hàng Không: 3.500.000 VNĐ

IV. Các vấn đề cần lưu ý
1. Thời gian khám bắt đầu từ 08h00 sáng, buổi chiều (bắt đầu từ 13h30) chỉ dành cho những trường
hợp chưa khám xong vào buổi sáng.
2. Ứng viên khám tuyển cần mang theo chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân) và 2 ảnh
4*6 (nền trắng).
3. Không ăn sang để kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu được chính xác.
4. Ứng viên có thể khám không theo thứ tự, tức là khi phòng nào trống mình có thể tiến hành khám
(chỉ cần đảm bảo khám đủ 11 nội dung) để tiết kiệm thời gian; mỗi phòng sẽ khám vào khoảng 15
phút.
5. Tại phòng siêu âm, ứng viên nên uống nước trước khi siêu âm để hỗ trợ việc siêu âm dễ dàng hơn.
6. Vòng tiền đình là vòng cuối cùng sau khi thực hiện hết 11 nội dung khám.
7. Nhận kết quả: kết quả sẽ được gửi về gia đình sau 5-7 ngày làm việc (kể từ ngày khám).
8. Tại Hà Nội tất cả các vòng sẽ diễn ra trong trung tâm khám thí sinh không cần di chuyển.
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V. Nội dung khám
• Xét nghiệm;
• Tai mũi họng;
• Siêu âm;
• Khám X- Quang
Với ứng viên khám tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh: Vì lý do kỹ thuật nên địa điểm chụp X-Quang sẽ
được đặt tại 117 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Ứng viên lấy giấy giới thiệu tự di chuyển đến địa
điểm chụp X-Quang, lưu ý nên hỏi kỹ thông tin để tránh mất thời gian.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Khám ngoại
Điện tâm đồ;
Khám nội;
Kiểm tra mắt;
Khám thần kinh, tâm lý;
Khám phụ khoa;
Điện não đồ;
Siêu âm tim;
Khám tiền đình

Với ứng viên khám tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh: Sau khi hoàn thành tất cả các vòng khám trên thí
sinh di chuyển lại về 136 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình để tiến hành kiểm tra tiền đình.

