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KET QuA KHAM sue KHOE D~NHKY

SINH VlEN NAM 2017

Kinh gui: TRlJONG DA.I HOC BAcH KHOA HA N(H

Can cu dieu 102 chuang IX cua B¢ luat lao dong ve viec [6 chirc kharn sue khoc
dinh ky va kham sire khoe dau VaGhang narn eho nguoi Jao dong tai cac doanh nghiep.

Can cti VaGchirc nang, nhiem vu va quyen han ella Trung tam y re Truong Dai hoc
Bach Khoa Ha Noi va Phong kham da khoa Viet Nh~L Duoc su tao dieu kien ella Truong
DC;lihQCBach Khoa Ha N¢i, Trung tam y te Twang dai hoc Bach Khoa Ha N¢i kef. hap
Phong kham da khoa Viet Nhat da cung lien hanh kharn sue khoe dinh ky cho sinh vien
cua Tnrong dai hQCBach Khoa Ha Noi til ngay 03 thang 05 nam 2017 den ngay 12 rhang
05 narn 2017. Trang do:

- Trung tam y te Truong Dai hQCBach Khoa Ha Noi dam nhiern kharn lam sang
va kel luan h6 So' kham suc khoe.
Phong kham da khoa Vi~l Nh~t dam nhi¢m xet nghi~m C~tn lam sang.

Sau day xin thong bao tai quy Truang ket qua kham suc khoe d!nh ky sinh vicn nhLf
sau:

Du kien kham ban dau: 5.000 sinh vien.

Soluqng kham: 3.500 sinh vien.

1. N(>idung kham:
1. Kham lam sang t6ng quat:



Kham noi tong quat bao gam: do chieu cao, can nang, do huyet ap, kham
ngoai, kham tim mach, ho hap, than kinh, CCi xuong khop, noi tiet, da
lieu, ...
Kham Mat, tai mui hong, rang ham mat,

2. Xet nghiern:
Tong phan tich mau.
Sinh hoa mau: Creatinin.

3. Phan 10<:1ibenh tat va sire khoe:
Kham phan 10<:1isire khoe theo thong ur lien rich quy dinh viec kharn sire

khoe thirc hien nghia Vl,1 quan su so: 16/2016!ITLT-BYT-BQP ngay 30 thang 6
nam 2016.

II. Ket qua cu th~

Loai I Loai
Lo~i Lo~iV

Chua
Phan Loai II III phan Tong
loai

(Rat (Khoe) (Trung
IV (Rat loai sue "

khoe) (Yeu) yeu)
so

binh) khoe
---

T6ng so 1187 770 566 582 395 0 3500
___Il~'ai .._._--

Ti le % 33,9% 22,2% 16,1% 16,6% 11,2% 0 100%

Ill. Bao C{lO chi tiet theo kharn lam sang

,-----

NH6MB~NH S6 ngiroi mac Ty I~%

l.Nhorn benh ve mat
1------

Tat khuc X<:1- Hai mat can thi 2034 58,1%
f----

Mat phai bong yang mac 1 0,03%

Chan thuong mat 3 0,09%

Mat di tat bam sinh 5 0,14%

Hai mat lac 1 0,03%
--------

2.Nhorn benh ve tai mui hong

Viern amydan qua phat 42 1,2%
-----

Viern amydan 1 0,03%

Day tai 112 3,2%
--



Nut day tai ____?: I 0.83----.-~~-~--~-

Giam thinh 19c tai trai I I om----""- --------- ---_._ ... _--_. _. '")

Giam thinh lire tai phai sau phau thuat I I 0.01

NaoVA 1 o.os
"-- ------

PI' lech vach ngan I 0.03
-"- -----

Tai di dang, giam thinh lire 1 0.03
------- --- --

Viern hong man tfnh, amydan qua phat 2 0,06
-"------ --~--,----- --- - --_._.

Viern hong man tfnh 29 0.83
-- -_

Viern mui di ung 7 0.2
._--------_._ - - -- -_-

Viem mui man tfnh I 0.03

3.Nhom benh ve rang ham mat
1--" ---- -

Cao rang :1 0.14
- ._,-_..

Siit moi bam sinh 1 ! OJl9
-- -----"--" -- +- -

Viem loi 10 0.29
-- ------

Seo m6 vung dau mat 2 0.06
- +-- --

Cao rang, viern loi 3 0,09
------

Rang moe lech 3 0.09
.._" --~ I--_---_~~-"- _ .._-------

Mat l/2 rang hma diroi do phau thuat u X.ham diroi 1 0.03
._,-_ ..---- __ ,----------- _-__ -----_,"-_-.,-.- -----,---'""._"'_-. _._-- -----_

Mat rang 27 0.77
-_-

Phau thuat X.ham diroi do TNSH 1 0,03

Rang sau 167 4,77
--_- -----

4.Nhom benh ve he tuan hoan

Roi loan nhip tim 1 o.os__ -----_ .._,_-- ._ --

T1T 4/6 mom tim va lien siren II - III I o.m
---,---,--- --- --_-_. _._--

'ITT 3/6 mom tim 1 o.cn
------ -_--- ---_._-_._----_ ..__._. . _ .. _.

em 3/6 lien SU0n II - III phai 1 0.03
I- ""_~-.----~ --- ----_------,_ -- ---.

em 3/6 mom tim, TO HoHL, thap khop nam 6 tuoi 1 0,03
------- I--~~-----" --_'--'--

'TTT3/6 lien siren II - III tnii 1 0,03
_- ----

TO thong lien that I 0.0]
'-" "L______"_
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5.Nhom benh ve ho hap

l-len phc q uan 4 0,11%
_'''- -----.>- ------- -- ---~~--

Tien sLr lao phoi 2 0,06%
-------

6.Nhom benh ve tieu hoa
-- - --- -- - ---- --- ------_-

Viern dai trang 1 0,03%

Viern da day 30 0,88%

Tien sLr viern da day 11 0,31%
_. ---

Tien slr viern da day va ta trang 2 0,06%

Tien sLr viern hang vi I 0,03%
- -_-_-

Phau thuat long ruot 1 0,03%
f--

Tri 5 0,14%

Phau thu3t rUQtth~a 9 0,26%
- ---_ .._,--,""-,.,,_-_.. -----
Phau thuar thoar vi ben phai 2 0,06%

- -

Phau thu3tc~t lach 1 0,03%
- .- - - --~---.--

Phau thuat phinh dai trang barn sinh 1 0,03%

7.Nhom benh ve tiet nieu
f-

Tien str viern call than cap 2 0,06%

Tien slr soi nieu dao 1 0,03%
1---

8.Nhom benh ve co xuong khop
- -

Di t~t xuong rrc 1 0,03%
-- -
Gay 1/3 giira x.don ngay thir 12 1 0,03%

Mat dot I ng6n I ban tay trai 1 0,03%

Sa hoa co dui trai sau tiern khang sinh 1 0,03%
-----
Tat barn sinh tay ngan, chan ngan I 0,03%
- ---

Teo co chan phai do di tat barn sinh I 0,03%
-- ----

Ticn SLfviern khop cling chan 1 0,03%
~--

Viern cot song dinh khop, h~n che v~n dQng cQt song
1 0,03%va kh6'p hang -- -

Viem kh6'p ccl chan 1 0,03%



Co gan gap ngon III tay trai I (),O_~o/r' I
-~ ~~- ~

Tien sir gay xirong canh tay 1 O.O]0t
r-~-- ----'~----- --.-,--.--.~---- .. -.-

Tien Slr gay xuong cang tay 2 ().O()IYr_

Tien sir gay xirong don 1 --I--~o.O~lIX
_ ~--.- 1-

Tien Slr ap xe co hoanh 1 I O.O::F'/r

Tien sir gay xirong cang chan
------1- -- --~ --

2 ~__u,~~~~
1Seo bang vung mat do bang 1 O,OYYr

-- t-~-----
Tien sir chan thtrong goi 1 0,(1:1%
-- - ---- ~_ --- - '._-

9.Nhom benh ve noi tiet
- _._ -__ ._----

~IBasedow I o .OJ air)

Birou c6 5 O.J4%
I

I
~-- ---- -- ISUYtuyen yen ttl' nho 1 O.OJl/c,

I--~ ,_ ~
ITD Iun tuyen yen I o.(n%

-----

lfl.Nhom benh ve than kinh
---~- --- .-.-

Roi loan TK thirc vat I 0.0]%
-----~--_ --~---------- I

Phau thuat u bach huyet vung mong 1 Cl.03% I- _-_. ~--

Il.Nhom benh ve tam than
-- -"__ .- ---_ --~

Tram cam da 6n dinh 1 0.03%
-------'_- --

12.Nhom benh ve da lieu
"_-- -

-~O.03~Ja song da dau 1

B61 barn sinh vung bung 1 .j (HI~~ !~-- ------- -- - •.. ---------- -------_._. - ~
Bot cang tay 1 __ __OJb 10 j
Bot mu ban tay 1 0.0l01r I

--_-_---- r----------- --~ 1~:6::..Cham rnau hai chan 1

Cham mu ban tay 1
- -_ - - -~

Cham vung c6 1 0.03%
I----- ---------~----- -_----------- . - --

Dang dieu tri di irng 1 O.OJlX)
_-- -- --, -

Dang dieu tri san ngira 7 0.2%
------------ ----~- ----

Nam da 6 0,17(/'0
-~



- _ .. --- --

Nam lang ben 1 0,03%

Thuy dau 1 0,03%

Yay nen 2 0,06%
- - --

Viem da co dia 6 0,L7%
-----

Viern nang long 4 0,11 %
---- --- ----~---- --

Turns ca mat 24 0,69%
teo •

Viern da 6 0,17%
f-- -------

Viern da mo vung mat 1 0,03%

Viem da di una 4 0,11°1r)
. C

--- ------ --- .---~----

13. San
-- --

Thai 21 twin 1 0,03%

IV. Bao cao chi tiet theo kharn can lam sang

_--- _- --

Nhorn benh So ngurri mac Ty l¢ %
f--------- - .

l.eong thirc rnau
-------

B~1Chcau tang 26 0,74%
+--

'lhieu mau 23 0,66%
- ----- +---~--
2.Sinh hoa mau

V. Ket luan:

1. SCi'C khoe loai I, loai II va loai III dat: 72,2%.

2. Tnrong hop sire khoe loai IV, loai V chiern: 27,8%, da diroc hac sy tv van
can di kharn tiep chuyen khoa san d~ chan doan va dieu tri kip thai.

3. Dan vi da h8 tro va duy tri tot cong tac cham s6c sire khoe ban dau,



-_. - - -----..".-----:--

Doan kharn sire khoe da tien hanh kharn sire khoe dam bao cac quy
dinh ve chuyen mon ky thuat va quy trmh kharn sire khoe thco dung quy
dinh cua B¢ Y teo

Ket qua kham sire khoe da duoc phan tich, danh gia. phan loai sere
khoe cho sinh vien. Chung toi dil co ho sa, ket qua kham, tu van cua tung
sinh vien, giri ve tung lap va del lLJ' van el;l rh~ eho tung sinh vien trong qua
trinh kham,

Thay mat cho Trung tam y te Truong Dai h9C Bach Khoa H~\Noi va
Phong kham da khoa Viet Nhat, chung toi xin gui loi cam an chan thanh L6'i
Ban lanh dao Truong dai h9C Bach Khoa Ha NOi. Rat mong nhan duoc SlI

gop y ve nhirng dieu can ton tai d~ cluing toi kip thai chan chinh, giup cong
tac kham sue khoe djnh ky ngay m¢r rot han,

ThO' gop y xin gili tai:

BSCK I .Ph?m Hoang Phuang - Giam doc Trung tam y te Tnrang D~li
h9C Bach Khoa Ha N¢i.

Dia chi: So 5, T? Quang Blru, P.J3ach Khoa, Q,Hai Ba Trung, TP Ha N¢i

DT: 043.869.0052

Xin gaj tai Quy tnrang lai chao tran tr9ng.

GIAM DOC TRUNG TAM Y Tf~



TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HN
TRUNG TÂM Y TẾ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ LỊCH KHÁM SỨC
KHỎE ĐỊNH KỲ CÁN BỘ NĂM  2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018.

Kính gửi: Các đơn vị đăng ký khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm y tế

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn trường Đại

học Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm y tế trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm

2018 cho cán bộ từ 26 /11/ 2018 đến 14/12/2018.

 Địa điểm: Trung tâm y tế - Số 5 – Tạ Quang Bửu

ĐT: 043.8680052- 043.8692400

 Thời gian khám : được chia làm hai đợt;
A – Đợt 1: khám từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018 ( Chỉ khám vào buổi sáng )
gồm các danh mục khám:

- Xét nghiệm máu và nước tiểu. Đề nghị nhịn ăn sáng và lấy trước nước tiểu lúc vừa

ngủ dậy.

B – Đợt 2 : Khám từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018 ( Khám cả ngày ). Trả kết

quả khám đợt 1, tư vấn trực tiếp và khám tiếp các chuyên khoa sau :

- Khám tổng quát : Khám nội khoa, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, sản phụ

khoa (Nữ ).

- Chụp XQuang kỹ thuật số.

- Siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tiền liệt tuyến ( Nam ), siêu âm tuyến

vú (Nữ) .

- Điện tim .

- Xét nghiệm tế bào âm đạo (Đối với nữ) .

Sau khi khám xong đề nghị nộp lại toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe cho

phòng kết luận, không tự mang hồ sơ về nhà. Trung tâm y tế sau khi vào sổ và

kết luận xong sẽ gửi lại toàn bộ hồ sơ cho  CBCNV.



C- Lịch khám sức khỏe của các đơn vị cụ thể như sau :

T
T Ngày tháng khám ĐƠN VỊ KHÁM

1

- Đợt 1:
26/ 11 / 2018

Sáng : 7h30-11h30

- Đợt 2:
10/ 12 / 2018

Sáng : 7h30-11h30

Chiều: 13h30-16h30

- Phòng Tổ chức cán bộ.
- Phòng Hành chính tổng hợp.
- Phòng Đào tạo.
- Phòng Cơ sở vật chất
- Viện Khoa học và Công nghệ môi trường.
- Viện Sư phạm kỹ thuật
- Viện Kỹ thuật hóa học
- Trung tâm Polyme.
- Trung tâm HT khoa học kỹ thuật Việt Đức

- Phòng Tổ chức cán bộ.
- Phòng Hành chính tổng hợp.
- Phòng Đào tạo.
- Phòng Cơ sở vật chất
- Viện Khoa học và Công nghệ môi trường.
- Trung tâm HT khoa học kỹ thuật Việt Đức
- Viện Sư phạm kỹ thuật

- Viện Kỹ thuật hóa học
- Trung tâm Polyme.

2

- Đợt 1:
27 / 11 / 2018

Sáng : 7h30-11h30

- Đợt 2:
11 / 12 / 2018

Sáng  : 7h30-11h30

- Phòng khoa học công nghệ.
- Phòng hợp tác đối ngoại
- Viện Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh
- Viện công nghệ thông tin và truyền thông
- Viện công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm
- Viện Điện tử viễn thông
- Phòng tuyển sinh.
- Nhà xuất bản Bách Khoa
- Trung tâm phục vụ

- Phòng khoa học công nghệ.
- Phòng hợp tác đối ngoại
- Viện Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh
- Viện công nghệ thông tin và truyền thông
- Viện công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm



Chiều: 13h30-16h30 - Viện Điện tử viễn thông
- Phòng tuyển sinh.
- Nhà xuất bản Bách Khoa
- Trung tâm phục vụ

3

- Đợt 1:
28 / 11 / 2018

Sáng : 7h30-11h30

- Đợt 2:
12 / 12 / 2018

Sáng  : 7h30-11h30

Chiều: 13h30-16h30

- Phòng kế hoạch và tài vụ
- Viện dệt may da giầy và thời trang
- Viện Điện
- Viện Cơ khí động lực
- Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
- Khoa lý luận chính trị
- Trung tâm ngôn ngữ và trao đổi học thuật
- Phòng quản lý chất lượng
- Phòng công tác sinh viên
- Phòng bảo vệ

- Phòng kế hoạch và tài vụ
- Viện dệt may da giầy và thời trang
- Viện Điện
- Khoa lý luận chính trị

- Viện Cơ khí động lực
- Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
- Trung tâm ngôn ngữ và trao đổi học thuật
- Phòng quản lý chất lượng
- Phòng công tác sinh viên
- Phòng bảo vệ

4

- Đợt 1:
29 / 11 / 2018

Sáng : 7h30-11h30

- Đợt 2:
13 / 12 / 2018

Sáng  : 7h30-11h30

- Viện toán ứng dụng và tin học
- Trung tâm mạng thông tin
- Thư việ Tạ Quang Bửu
- Viện Mica
- Viện Ngoại ngữ
- Viện Vật lý kỹ thuật
- Phòng TT và QTTH
- Viện đào tạo Quốc tế Khoa học vật liệu ( ITIMS )

- Viện toán ứng dụng và tin học
- Trung tâm mạng thông tin
- Thư việ Tạ Quang Bửu
- Viện Mica
- Viện Ngoại ngữ



Chiều: 13h30-16h30
- Viện Vật lý kỹ thuật
- Phòng TT và QTTH
- Viện đào tạo Quốc tế Khoa học vật liệu ( ITIMS )

5

- Đợt 1:
30 / 11 / 2018

Sáng : 7h30-11h30

- Đợt 2:
14 / 12 / 2018

Sáng  : 7h30-11h30

Chiều: 13h30-16h30

- Viện cơ khí
- Viện Kinh tế và quản lý.
- Viện Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa
-Viện Đào tạo liên tục
-Viện AIST.
- Ban quản lý các dự án đầu tư.
- Phòng Thanh tra pháp chế
- Trung tâm Quản lý Ký túc xá
- Trung tâm y tế

- Viện Kinh tế và quản lý.
- Viện Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa
-Viện Đào tạo liên tục
-Viện AIST.
- Ban quản lý các dự án đầu tư.
- Phòng Thanh tra pháp chế
- Trung tâm Quản lý Ký túc xá

- Viện cơ khí
- Trung tâm y tế

( Đơn vị nào đã đăng ký khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm y tế mà chưa có tên
trong danh sách trên  xin thông báo về TTY tế : 0243.8680052).

Xin trân trọng cảm ơn !

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ

BS. Phạm Hoàng Phương


	Lịch KSK (1).pdf (p.1-4)
	BE.09.05.02.pdf (p.5-11)

