
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.                                                            
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- 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                                                                                                             
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- 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 
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- 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 ) 
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- 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 

 

 


