
Cơ sở bệnh viện da liễu chất lượng, tốt nhất 

Hà Nội 

Ngày nay, nhu cầu khám kỹ lưỡng da liễu ngày càng cao tại vì số người bị nên tình trạng khác về da ngày 

một nâng cao cao. Vì vậy, vấn đề tìm được một địa điểm uy tín, hiệu quả nhất Hà Nội được số đông người 

chú ý. Tình da da của bạn có thể bắt nguồn từ đa phần lý do bất thường nhau (viêm da cơ địa, mụn trứng 

cá bởi nội tiết,…). Vậy thì LADIGI đi đến tìm lời hỗ trợ với bài viết nhằm chỉ ra các cơ sở khám da liễu uy 

tín, tốt nhất Hà Nội để xử trí nỗi lo mà bạn đang bắt gặp cần phải về da 

Phòng khám da liễu – chuyên gia Thái Hà 

Bệnh viện Da liễu bác sĩ Thái Hà đã có thế mạnh trong khám kỹ càng và cách điều trị những bệnh lý da 

liễu bằng cả phương pháp ứng dụng thuốc cùng can thiệp tiểu phẫu, thủ thuật. Các bác sĩ chuyên khoa tại 

phòng khám đều là những người đang có tay nghề tốt, được đào tạo khoảng các địa chỉ đào tạo y tế uy 

tín, điều kiện tốt nhất. 

Tuyệt nhiên, phụ trách chuyên môn tại đây là TS.BS Vũ Thái Hà – một trong các bác sĩ tư vấn chủ yếu về 

khám kỹ càng, trị cùng với chăm sóc da liễu hiện giờ, đang có hơn 18 năm trình độ. Phòng khám với hệ 

thống khép kín, trang bị máy móc đạt chuẩn và được Cục quản lý thực phẩm cùng với Dược phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) chứng nhận về sự an toàn, hiệu quả, có thể đáp ứng được tất cả các đòi hỏi làm đẹp. 

Tới bệnh viện Da liễu bác sĩ tư vấn Thái Hà, bạn sẽ được giải đáp cùng khám cẩn thận da liễu rõ rệt, vì 

vậy sẽ được bác sĩ phác đồ chữa trị liệu thích hợp cùng với trường hợp da của bản thân. 

Dịch vụ thế mạnh của Dr.Thaiha: 

Chữa mụn: mụn nhọt trứng cá, trứng cá đỏ 

Cách chữa sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo rỗ… 

Sắc tố da: tàn nhang, nám da, đồi mồi, bớt sắc tố… 

Trẻ hóa da: Tiêm filler, peel da, lăn kim, tiêm botox… 

Căng chỉ da mặt Ultra Vlift tự tiêu 

Các bệnh da liễu bất bình thường như mề đay, viêm da cơ địa, Zona 



Các điểm mạnh của Dr.Thaiha: 

Dr.Thaiha được cấp phép quan hệ khám cẩn thận cách chữa bệnh công khai️ 

Dr.Thaiha là khu hội tụ những chuyên gia da liễu lành nghề️ 

Đầu tư hệ thống máy móc y khoa tân tiến, tân tiến nhất️ 

Nguyên lý khám trị bệnh đa dạng cho thành quả cao️ 

Phí công khai cùng với minh bạch nhất… 

Hơn nữa, nếu tới cùng Dr.Thaiha bạn có thể nhận diện được không gian khám kỹ lưỡng chữa trị bệnh thân 

thiện, ấm áp như tại chính trong ngôi nhà của chính mình. Tất các các thông tin liên quan của khách hàng 

sẽ được phòng khám bảo mật hoàn toàn. 

Tin tức liên hệ: 

Địa chỉ: Số 8 ngõ 26 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 

Phòng khám da liễu - Bác sỹ Thái Hà 

Phòng khám da liễu – bác sĩ chuyên khoa Thái Hà (Nguồn ảnh: Dr.Thaiha) 

Bệnh viện da liễu - Bác sỹ Thái Hà 

Bệnh viện da liễu – bác sĩ tư vấn Thái Hà (Nguồn ảnh: Dr.Thaiha) 

Phòng khám da liễu Trung Ương – khám da liễu đảm bảo 

Số nhiều các ai thấy vấn đề gì về da cùng có nhu cầu khám cẩn thận da liễu đều đến khám kỹ lưỡng phòng 

khám da liễu Trung Ương. Đây là một phòng khám khá lớn cùng với đang có tiếng tại Hà Nội, chuyên chữa 

trị thăm khám kỹ càng các bệnh về da kể cả da trẻ nhỏ. Một điều cần chú tâm là số lượng người bị bệnh 

tới đây khám kỹ càng khá đông phải bạn phải đến sớm để xếp số. 

Bạn có thể chọn bác sĩ hay thạc sĩ khám kỹ càng cho chính mình cùng với tất nhiên mức chi phí thăm 

khám cũng bất thường nhau, phụ thuộc vào tình huống bệnh lý mà bạn đã có những chọn cho riêng mình. 

Lúc bạn quyết định khám kỹ lưỡng trưởng khoa hoặc phó khoa da liễu để khám kỹ càng thì không nên xếp 

số, có thể được lên trực tiếp để khám kỹ lưỡng. 



Khi đã khám xong, bạn có thể được chuyên gia kê đơn thuốc cùng xuống nhà thuốc phòng khám để mua, 

tuy nhiên có một để ý nhỏ thuốc trong đây khá đắt, cùng với dường như độc quyền phải bạn không thể 

mua tại bên ngoài. 

Khoa tham khảo cùng áp dụng Tế bào gốc – phòng khám Da liễu Trung ương triển khai các dịch vụ ngoài 

giờ vào cả sáng thứ 7 cùng sáng chủ nhật như sau: 

Khám cùng trả lời chăm sóc da bệnh lý cùng với thẩm mỹ. 

Chụp mặt cùng phân tích da. 

Tái tạo da bằng hóa chất – lột mặt. 

Săn sóc da chữa trị liệu cùng với thẩm mỹ ứng dụng Acthyderm kết hợp cùng với các sẳn phẩm dùng lăn 

kim và Intracel – kỹ thuật RF vi điểm. 

Tin tức nghiên cứu cùng liên hệ: 

Phòng khám da liễu Trung Ương - khám cẩn thận da liễu chất lượng 

Chuyên khám cùng với chữa trị các vướng mắc về da phòng khám da liễu Trung Ương – khám cẩn thận 

da liễu đảm bảo 

Phòng khám da liễu Hà Nội – khám kỹ càng da liễu đảm bảo 

Các dụng cụ trong bệnh viện da liễu Hà Nội khá tiên tiến với hệ thống bác sĩ tận tâm, giải đáp nhiệt tình. 

Ngoài khám kỹ càng trong giờ hành chính, phòng khám đã có cả khám cẩn thận bên ngoài giờ. Nhằm yên 

tâm hơn, trước khi tới bạn có thể đặt lịch. 

Đến đây, người có bệnh tới khám cẩn thận da liễu sẽ được các bác sĩ chuyên khoa có thể làm xét nghiệm, 

phân tích về tình huống da cũng như nguyên nhân cùng hỗ trợ về phương thức phòng tránh bệnh. Bệnh 

viện ứng dụng phần đông thuốc ngoại nên bạn khá khó mua bên ngoài chỉ sẽ mua trong phòng khám, giá 

thuốc tại đây cũng khá cao. 

Theo thời gian, phụ thuộc nêu trên các tiến bộ của y học, những máy móc mới, kỹ thuật mới lâu dần đưa 

vào áp dụng, triển khai để đáp ứng nhu cầu chăm nom ngày càng cao của Nhân dân như Laser màu AYG, 

IPL, Fractional CO2, Alex Trivantag, chăm nom da, cách điều trị kết hợp Y học cổ truyền…. Đó chính là 

các minh chứng cho sự nỗ lực không ngưng nghỉ cùng mục tiêu biện pháp tới đảm bảo dịch vụ tốt nhất mà 

bệnh viện da liễu Hà Nội vẫn đã và đang thực thi. 



Phòng khám Da Liễu Hà Nội 

Không nằm ngoài danh sách này, bệnh viện Da Liễu Hà Nội cũng là một cái tên xuất hiện bật mà LADIGI 

muốn nhắc đến ngày hôm nay. 

Bệnh viện Da liễu Hà Nội được thành lập vòng năm 2010 cùng với được Sở Y tế cấp phép hoạt động. 

Trong suốt gần một thập niên đi tới, hàng chục nghìn người nhiễm bệnh thấy thắc mắc về làn da như mụn, 

sẹo, nám, tàn nhang…đã được cách điều trị thành công, mang lại quá trình thay đổi về diện mạo cùng sự 

tín nhiệm của khách hàng khi đã ứng dụng dịch vụ. 

Đây là địa điểm hội tụ hệ thống chuyên gia cùng với kinh nghiệm cùng với trình độ cao, tương tự như được 

đầu tư dụng cụ, công nghệ hiện đại cùng dùng khoa học trị liệu mới vừa rồi thế giới, vinh dự là đơn vị trước 

tiên tại Việt Nam nhận giải thưởng về dịch vụ điều trị mụn Y KHOA đảm bảo bởi vì người tiêu áp dụng bình 

chọn năm 2018. 

Phòng khám Da Liễu Hà Nội cam kết 

Bác sĩ tư vấn da liễu trực tiếp khám cẩn thận và soi da 

Sạch mụn nhọt tầm 2 – 3 buổi đầu 

Chữa nhọt lành hẳn rễ 

Không thâm, không để lại sẹo 

Liệu trình 12 bước chuẩn y khoa 

Miễn giá trả lời chăm sóc và soi da 

Hơn nữa, phòng khám Da Liễu Hà Nội còn mang lại quá trình tin tưởng tại vì mức chi phí cả thường phải 

chăng cùng với đặc biệt, đối với các bạn học sinh, sinh viên sẽ được hạn chế 60 – 75 % giá điều trị và tạo 

điều kiện hết mức cho những bạn được tự tin cùng với gương mặt chính mình, cùng với số đông những 

chương trình khuyến mãi lạ được tổ chức liên tục. 

Đã có hơn 10.000 bạn trẻ đã trải nghiệm dịch vụ cách chữa mụn tại bệnh viện Da Liễu Hà Nội và hoàn 

toàn ngỡ ngàng vì kết quả phía ngoài mong đợi, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Còn bạn thì sao? 

Lúc vẫn đang khổ sở tại vì nhọt hay bất kỳ vướng mắc về da như nào thì đừng ngần ngại tìm đến phòng 

khám Da Liễu Hà Nội – một lời gợi ý tuyệt vời của LADIGI. 

Tin tức gọi điện 



Địa chỉ: 

447 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. 

54 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. 

114 Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình 

Khách hàng trị nhọt tại phòng khám Da Liễu Hà Nội bệnh viện Da Liễu Hà Nội 

Phòng khám Da Liễu Hà Nội 

Đề phòng chẩn cách chữa YHCT Phúc Nam đường 

Như đã nói tại bên trên, hiện giờ bệnh da liễu là một trong những bệnh lý hết sức rộng rãi mà nhiều người 

bị nên. Bệnh da liễu là mức độ viêm hay kích ứng bên trên bề mặt da gây cần phải những dấu hiệu lạ nêu 

trên da. Vậy khám cẩn thận cùng chữa trị ở Hà Nội thì cần phải khám kỹ càng tại đâu? Không nằm bên 

ngoài danh sách này, phòng chẩn trị YHCT Phúc Nam con đường cũng là một gợi ý tuyệt vời mà LADIGI 

gửi tới cho bạn. 

Giới thiệu về phòng chẩn cách chữa YHCT Phúc Nam con đường 

Phòng chẩn trị YHCT Phúc Nam con đường là chổ tập trung hơn các vị lương y giỏi đã có đa phần năm 

trình độ, cùng đó còn đã có đa số các dược sĩ, y tá, bác sĩ tư vấn tay nghề,… Họ đều là các thông hiểu cả 

về y học cổ lan lẫn y học tối tân, sẽ sử dụng phần lớn cách thức nhằm mang đến thành quả tốt hơn hết 

cho cách thức cách chữa liệu của các người mắc bệnh bị phải: nấm da đầu, viêm nhiễm da cơ địa, mùi hôi 

nách, bệnh nám, tàn nhang, nhọt, hôi chân, mề đay, vảy nến á sừng,… cùng với còn đang có cả bệnh phụ 

khoa. 

Tuyệt nhiên, phòng tránh chẩn trị YHCT Phúc Nam đường chỉ áp dụng bài thuốc lấy khoảng vùng núi sâu 

phía bắc. Khu đây địa chất tươi tốt, không hóa chất thuốc trừ sâu. Bởi vì thế thảo dược hết sức đảm bảo 

và mọi thường xuyên được thực hiện phơi sấy theo đúng tiến hành, đặc biệt nói không cùng thảo dược 

mốc, lâu ngày. Đây chính là một trong những bí quyết giúp những sản phẩm của phòng tránh chẩn cách 

chữa YHCT Phúc Nam con đường tăng cường kết quả vượt trội. 

Chính vì thế, quả thật không sai lúc nói rằng, sự ra đời của phòng chẩn điều trị YHCT Phúc Nam đường 

như một lời giải đáp hoàn hảo nhất cho hàng loạt các băn khoăn mà hầu hết người vẫn chưa tìm được 

câu giải đáp như: địa chỉ chữa trị bệnh nấm da đầu chất lượng, tốt hơn hết hiện nay? Địa điểm trị bệnh 



viêm nhiễm da cơ địa tốt nhất hiện nay? Phương pháp điều trị gàu, điều trị nám, tàn nhang, cách điều trị 

nhọt,… là gì? Phòng khám phụ khoa ở đâu tốt?… 

Vì thế, đừng ngần ngại kết nối với đề phòng chẩn chữa trị YHCT Phúc Nam con đường liền hôm nay. Cùng 

các thế mạnh sẵn có, trung tâm sẽ giúp cho bạn sở hữu diện mạo tươi trẻ, quá trình khỏe khoắn cỡ sâu 

bên trong. Với phương châm coi người có bệnh là người thân, đề phòng chẩn chữa YHCT Phúc Nam 

đường sẽ đem lại sự thoải mái ngoài mong đợi cho bạn! 

10 Địa chỉ phòng khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội tốt nhất 2022 https://onhealth.vn/dia-chi-phong-kham-

phu-khoa-uy-tin-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi.html 

Chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền? Chỉ 320.000 đ ở Hà Nội https://onhealth.vn/chi-phi-kham-phu-

khoa-o-ha-noi-gia-bao-nhieu.html 

Top 8 địa chỉ khám chữa viêm âm đạo ở đâu tốt, uy tín tại Hà Nội https://onhealth.vn/top-6-dia-chi-kham-

chua-viem-am-dao-o-dau-tot-uy-tin-ha-noi.html 

Top 6 địa chỉ chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt nhất và chi phí https://onhealth.vn/chua-viem-lo-

tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot-chi-phi-het-bao-nhieu-tien.html 

Top 6 địa chỉ chữa viêm phần phụ ở đâu tốt nhất Hà Nội https://onhealth.vn/top-6-dia-chi-chua-viem-phan-

phu-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html 

Top 6 địa chỉ chữa tắc vòi trứng ở đâu tốt nhất Hà Nội và chi phí https://onhealth.vn/top-6-dia-chi-chua-tac-

voi-trung-o-ha-noi-tot-nhat-va-chi-phi.html 

Top 6 địa chỉ khám viêm vùng chậu ở đâu tốt nhất Hà Nội https://onhealth.vn/top-6-dia-chi-kham-viem-

vung-chau-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html 

Khí hư là gì và tại sao khí hư ra nhiều bất thường https://onhealth.vn/khi-hu-la-gi-khi-hu-ra-nhieu-bat-

thuong.html 

Top 10 phòng khám nam khoa ở đâu tốt nhất, uy tín tại Hà Nội 2022 https://onhealth.vn/benh-vien-phong-

kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html 

Chi phí khám nam khoa hết bao nhiêu tiền? Giá 320.000 đ ở Hà Nội https://onhealth.vn/chi-phi-kham-nam-

khoa.html 

10 địa chỉ chữa rối loạn cương dương, liệt dương ở đâu tốt nhất, uy tín https://onhealth.vn/kham-chua-va-

dieu-tri-roi-loan-cuong-duong-o-dau-ha-noi.html 
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8 địa chỉ khám chữa xuât tinh sớm ở đâu tốt và chi phí tại Hà Nội https://onhealth.vn/kham-chua-benh-

xuat-tinh-som-o-dau-tot-va-chi-phi-dieu-tri.html 

10 Cách chữa xuất tinh sớm đơn giản tại nhà hiệu quả tốt nhất https://onhealth.vn/cach-chua-xuat-tinh-

som-tai-nha-hieu-qua-tot-nhat.html 

10 Cách chữa yếu sinh lý nam tại nhà tự nhiên hiệu quả tốt nhất https://onhealth.vn/cach-chua-yeu-sinh-

ly-nam.html 

Top 8 địa chỉ khám chữa yếu sinh lý ở đâu tốt nhất Hà Nội 2022 https://onhealth.vn/kham-chua-benh-yeu-

sinh-ly-nam-o-dau.html 

11 địa chỉ chữa viêm và khám đau tinh hoàn ở đâu Hà Nội tốt nhất https://onhealth.vn/kham-tinh-hoan-o-

dau-ha-noi-la-tot-nhat.html 

10 phòng khám chữa viêm đường tiết niệu ở đâu tốt nhất Hà Nội 2022 https://onhealth.vn/phong-kham-

chua-viem-duong-tiet-nieu-o-dau-ha-noi.html 

Bị tiểu buốt nhiều lần ra máu là bệnh nhiễm trùng đường tiểu https://onhealth.vn/bi-tieu-buot-nhieu-lan-ra-

mau-la-benh-nhiem-trung-duong-tieu.html 

10 Địa chỉ phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội uy tín nhất 2022 https://onhealth.vn/dia-chi-pha-thai-an-

toan-nhat-ha-noi-o-dau.html 

Chi phí phá thai hết bao nhiêu tiền? Chỉ từ 2.500.000 đ cho 1 lần https://onhealth.vn/chi-phi-pha-thai-an-

toan-het-bao-nhieu-tien-gia-cho-1-lan.html 

Quá trình phá thai không đau ở Hà Nội và chi phí https://onhealth.vn/pha-thai-khong-dau-o-ha-noi.html 

Hút thai có đau không, chi phí hút thai an toàn bao nhiêu tiền? https://onhealth.vn/gia-hut-thai-bao-nhieu-

tien-o-dau-an-toan.html 

Top 10 địa chỉ khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu Hà Nội tốt nhất uy tín https://onhealth.vn/dia-chi-phong-

kham-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat.html 

Chi phí xét nghiệm, chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền https://onhealth.vn/chi-phi-xet-nghiem-chua-

benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien.html 

10 cách chữa bệnh sùi mào gà hiệu quả tự nhiên tốt nhất tại nhà https://onhealth.vn/10-cach-chua-benh-

sui-mao-ga-hieu-qua-tu-nhien-tot-nhat-tai-nha.html 
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Bệnh sùi mào gà: Nguyên nhân bị lây, triệu chứng và cách chữa https://onhealth.vn/benh-sui-mao-ga-

nguyen-nhan-bi-lay-trieu-chung-va-cach-chua.html 

Top 15 địa chỉ phòng khám bệnh giang mai ở Hà Nội chữa tốt nhất https://onhealth.vn/dia-chi-phong-kham-

benh-giang-mai-o-dau-chua-tot-nhat.html 

Bệnh giang mai là gì? Triệu chứng nhận biết và cách chữa trị https://onhealth.vn/benh-giang-mai-la-gi-

trieu-chung-va-cach-chua-tri.html 

Chi phí chữa bệnh giang mai ở Hà Nội chỉ từ 6.000.000 Đ https://onhealth.vn/chi-phi-chua-benh-giang-mai-

o-ha-noi.html 

Top 10 địa chỉ khám chữa bệnh lậu ở đâu Hà Nội tốt nhất uy tín https://onhealth.vn/xet-nghiem-kham-va-

chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat.html 

10 cách chữa bệnh lậu hiệu quả tốt nhất, đơn giản an toàn tại nhà https://onhealth.vn/10-cach-chua-benh-

lau-hieu-qua-tot-nhat-dieu-tri-an-toan-tai-nha.html 

Tư vấn bệnh lậu, biểu hiện và cách chữa bệnh lậu ở nam nữ https://onhealth.vn/tu-van-benh-lau-bieu-hien-

va-cach-chua-benh-lau-o-ha-noi.html 

Chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền (Chỉ từ 5.000,000đ ở Hà Nội) https://onhealth.vn/chi-phi-gia-chua-

benh-lau-het-bao-nhieu-tien.html 

Phương pháp DHA chữa bệnh lậu là gì? Điều trị bao lâu thì khỏi https://onhealth.vn/phuong-phap-dha-

chua-benh-lau-la-gi-dieu-tri-bao-lau-thi-khoi.html 

Mụn rộp sinh dục herpes triệu chứng chẩn đoán hình ảnh https://onhealth.vn/mun-rop-sinh-duc-herpes-

trieu-chung-chan-doan-hinh-anh.html 

Da bị nhiễm virus HSV là gì? Nên xét nghiệm HSV ở đâu? https://onhealth.vn/da-bi-nhiem-virus-hsv-la-gi-

nen-xet-nghiem-hsv-o-dau.html 

Top 10 phòng khám xét nghiệm chữa bệnh xã hội ở đâu tốt nhất Hà Nội https://onhealth.vn/top-10-phong-

kham-xet-nghiem-chua-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html 

Top 10 phòng khám bệnh trĩ ở Hà Nội chữa tốt nhất và chi phí 2022 https://onhealth.vn/dia-chi-phong-

kham-benh-tri-o-ha-noi-chua-tot-nhat-va-chi-phi.html 

Bệnh viện Da Liễu Hà Nội – địa điểm khám cẩn thận da liễu đảm bảo 
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Cơ sở I: 79B Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 

Địa điểm II: Số 20 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội 

Lưu ý: phòng khám Da liễu Hà Nội khác lạ phòng khám Da liễu Trung ương, đã có phần nhiều người có 

bệnh nhầm lần 2 cơ sở này. 

Phòng khám Da liễu Hà Nội là phòng khám chuyên khoa đầu ngành Da liễu của Thành phố Hà Nội, đang 

có chức năng khám kỹ càng chữa trị bệnh cho người nhiễm bệnh da liễu. 

Bệnh viện Da liễu Hà Nội nhận khám kỹ càng cùng cách chữa chủ yếu những chủng bệnh da liễu. Cùng 

với công nghệ công nghệ tân tiến, ở cạnh những phương pháp chữa bình thường như xoa thuốc bên ngoài 

da, thuốc uống, cách điều trị bằng Y học cổ lây truyền, phòng khám Da liễu Hà Nội còn kết hợp trị bằng 

các loại máy móc tiên tiến, tốt nhất như laser, sử dụng kỹ thuật cao trong tiểu phẫu da… 

Một số nhóm bệnh đang điều trị hiệu quả sẽ kể đến: 

Các bệnh về tuyến bã: trứng cá, đa u nang, nhiễm trùng da toát bã nhờn… 

Các bệnh ngoài da thường xuyên gặp: herpes, thủy đậu, nhiễm trùng da do tiếp xúc côn trùng, zona thần 

kinh, u hạt… 

Các bệnh tự miễn: tổn thương da… 

Bệnh lan quan quan hệ tình dục: bệnh sùi mào gà, giang mai… 

Các bệnh về da luôn thấy như: viêm da mủ, viêm nhiễm nang lông… 

Trình độ đi khám cẩn thận 

Giai đoạn thực hiện vấn đề ở phòng khám Da liễu Hà Nội khá linh động, kéo dài đến tận 17h30 từng ngày 

và nhận khám chữa bệnh cả thứ 7, chủ nhật cùng ngày lễ. Chi tiết như sau: 

Thứ 2 tới thứ 6: khoảng 6h30 – 11h30 và tầm 13h30 – 17h30 

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (không khám BHYT): cỡ 7h30 – 11h30 và vòng 13h30 – 17h30 

Nếu như đi tới khám ở phòng khám Da liễu Hà Nội người mắc bệnh sẽ quyết định khám kỹ càng bình 

thường cùng khám cẩn thận theo yêu cầu. 



Khám kỹ lưỡng bình thường có thể mất phần đông thời điểm hơn bởi vì lượng người nhiễm bệnh đông, 

phải chờ tới lượt. Nhưng đổi lại, bệnh nhân có thể được hưởng chế độ BHYT lúc đúng tuyến. 

Khám kỹ càng theo yêu cầu giá sẽ cao hơn, song bù lại người mắc bệnh không mất vô số thời gian chờ 

khám kỹ lưỡng, phòng khám rộng rãi, khang trang cùng với được quyết định chuyên gia thăm khám cẩn 

thận cho mình. 

Phòng khám Da Liễu Hà Nội - địa điểm khám kỹ lưỡng da liễu uy tín 

Phòng khám Da Liễu Hà Nội – cơ sở khám cẩn thận da liễu đảm bảo 

Phòng khám da liễu Phương Đông 

Bệnh viện da liễu Phương Đông là bệnh viện da liễu đầu tư phụ thuộc vào theo nền y học cổ truyền nhiễm 

và xây dựng theo mô hình bệnh viện thu nhỏ với rất đông chuyên khoa, phòng tránh ban như trung tâm 

hội chuẩn bệnh da liễu, kết hợp cùng với đông tây y, chổ trung tâm khám y học. Bệnh viện da liễu ở đây 

đang có quy mô khá lớn và bác sĩ chuyên khoa thăm khám cẩn thận tận tình. Tùy vào nhu cầu bệnh lý mà 

bạn sẽ đăng ký thăm khám kỹ lưỡng mỗi chuyên gia chuyên khoa lạ nhau để có những chẩn đoán tốt hơn 

hết. Là một trong những cơ sở khám cẩn thận da liễu uy tín nhất Hà Nội, bệnh viện da liễu Phương Đông 

hội tụ đầy đủ những yếu tố nhằm trở thành một cái tên hàng đầu như: 

Tập trung hệ thống bác sĩ da liễu đầu ngành 

Dụng cụ thiết bị đẳng cấp, kĩ thuật cách chữa liệu đỉnh cao 

Dịch vụ y tế chất lượng 

Bệnh viện Da liễu Đông Phương chuyên trị những bệnh lý, như: 

Bệnh về da thường gặp: Nấm da, viêm da, hắc lào, á sừng, vảy nến, mề đay, bạch biến, lang ben, dị ứng 

da. 

Những bệnh da liễu khác: Tổ đỉa, bệnh chàm, rụng tóc, vảy cá, lupus ban đỏ, bệnh ghẻ, nhọt cơm, zona, 

nhiễm trùng nang lông. 

Thẫm mỹ da liễu: Đồi mồi, hôi nách, nám da, triệt lông, tàn nhang, sẹo lồi, sẹo thâm, sẹo lõm, sạm da. 

Tin tức nghiên cứu cùng với liên hệ: 

Giá khám: 120.000 – 300.000VNĐ 



Địa chỉ: 479 Quang Trung – Hà Nội 

Phòng khám Bạch Mai – địa điểm khám da liễu đảm bảo 

Ở thời gian ngày nay, phòng khám Bạch Mai được coi là phòng khám lớn trong Hà Nội. Trong bệnh viện 

Bạch Mai đã có khá đa số khoa lạ nhau. Hiện Khoa Da liễu – bệnh viện Bạch Mai ưu tiên phát triển những 

lĩnh vực như: phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình, áp dụng những kỹ thuật, dụng cụ thiết bị máy móc 

tân tiến, tốt nhất như Laser IPL, Laser Ruby, Laser YAG… Khoa đã đưa qua quan hệ các công nghệ cao 

trong trị nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người mang bệnh như: Laser CO2, Plasma, 

chăm nom da bằng sản phẩm cỡ tế bào gốc, phòng tránh kiểm tra chuyên khoa. 

Thực hiện phương thức thăm khám và cách điều trị cho người có bệnh bị cần phải các bệnh lý về da ở 

phòng khám Bạch Mai có quá trình góp mặt của BS cao cấp Ngô Quốc Thịnh – Thầy thuốc ưu tú, người 

từng nhận kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cùng bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế. 

Nhằm rút gọn cùng đơn giản các thủ tục thăm khám ở đây bạn cần phải liên lạc để đặt trước. 

Tin tức nghiên cứu cùng liên hệ: 

Giá khám: 150.000 – 250.000VNĐ 

Địa chỉ: 78 Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội 

Bệnh viện Bạch Mai - cơ sở khám kỹ lưỡng da liễu an toàn 

Bệnh viện Bạch Mai – địa điểm khám cẩn thận da liễu đảm bảo 

Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc – BV khám da liễu chất lượng 

Thu Cúc là một trong các phòng khám phía ngoài công lập cùng thường xuyên được xem xét cao về chất 

lượng tương tự như dịch vụ khám trị bệnh. Phòng khám chủ yếu sử dụng kỹ thuật cao khám kỹ càng chữa 

bệnh tân tiến khoảng các nước Hàn Quốc cùng Singapore, và đây được coi là một địa điểm thăm khám kỹ 

lưỡng về da liễu chất lượng. 

Hơn thế nữa, cùng với hệ thống các y bác sĩ tư vấn giỏi, phần lớn kỹ năng cùng đội ngũ dụng cụ y khoa 

tân tiến, tạo ddeiefu kiện khám chữa bệnh tốt nhất cho người bệnh. Chuyên Khoa Da liễu – phòng khám 

Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là một trong các địa điểm tin cậy khám kỹ lưỡng và điều trị các bệnh lý về da. 

Điển hình là sự góp mặt của bác sĩ tư vấn Phạm Kim Vượng, người đã từng có giai đoạn công tác tại bệnh 

viện Đa khoa Thụy Điển, bệnh viện Thanh Nhàn, và hiện đang làm vấn đề tại bệnh viện Đa khoa Hồng 



Ngọc, bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Thu Cúc cùng phòng khám Da liễu chuyên gia chuyên khoa Phạm Kim 

Vượng. 

Đa khoa Thu Cúc phát triển mạnh nhất về khâu tiểu phẫu thẩm mỹ, trị sẹo, cùng những câu hỏi liên quan 

đến da, một lưu ý nhỏ bởi vì đây là bệnh viện khoa quốc tế cần phải những dịch vụ thăm khám kỹ lưỡng ở 

đây rất cao. 

Tin tức nghiên cứu cùng với liên hệ: 

Phí khám: 400.000 – 600.000 VNĐ 

Địa chỉ: 268 Thụy Khê – Hà Nội 

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc – nơi chất lượng nhằm khám kỹ càng da liễu 

Được thành lập đi tới năm 2004, Hồng Ngọc hiện là bệnh viện – khách sạn trước hết đạt quy trình quốc tế 

không chỉ ở Hà Nội mà còn tại Miền Bắc. Khoa da liễu ở đây đều là một địa chỉ thăm khám chất lượng 

chữa những bệnh lý liên quan tới da. Nhờ dùng hệ thống đèn cùng với máy soi da chuyên dụng tiên tiến, 

các y bác sĩ chuyên khoa sẽ nhìn ra sớm các bệnh lý tiềm ẩn, giống như tình huống lan rộng của vùng sắc 

tố hay thương tổn cùng có phương hướng điều trị tối ưu. 

Ngoài việc thăm khám kỹ càng bên khoa da liễu còn có riêng một hệ thống chuyên viên giải đáp về những 

vấn đề hiện nay người nhiễm bệnh đang bị mắc cần để có những chọn lựa phương pháp đơn giản nhất 

trong quy trình cách điều trị cũng như tư vấn về chế độ ăn uống, quan hệ cho từng người bệnh đã từng 

lứa độ tuổi.. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc tự hào là một trong các địa chỉ khám cẩn thận điều trị bệnh 

da liễu chất lượng, tốt hơn hết Hà Nội hiện tại. 

Thông tin tham khảo và liên hệ: 

Chi phí khám: 400.000 – 550.000VNĐ 

Địa chỉ: 55 Yên Ninh – Trúc Bạch – Hà Nội 

Phòng khám Da liễu Dr.Nguyên 

Bệnh viện chuyên khoa Da liễu Dr.Nguyên là bệnh viện chuyên về thẩm mỹ da, laser thẩm mỹ cùng thăm 

khám kỹ càng, chữa một vài bệnh lý về da. 

Bệnh viện Dr.Nguyên đã có thế mạnh về laser thẩm mỹ, thí dụ như: 



Trị nám bằng laser 

Trị nhọt 

Xoá xăm 

Tàn nhang 

Triệt lông 

Nâng cơ Hifu 

Mesotherapy… 

Thông tin Tiến sĩ, chuyên gia chuyên khoa Nguyễn Thế Vỹ 

Giảng viên lớp Laser thẩm mỹ, lớp chăm sóc da, lớp căng chỉ, Đại Học Y Dược (Đại học quốc gia) 

Chứng chỉ Laser thẩm mỹ Hàn Quốc, Hội Laser Hàn Quốc (2012) 

Chứng chỉ Tế bào gốc cùng Laser thẩm Mỹ, trường Đại Học Y Dược (2017) 

Chứng chỉ căng chỉ Hội thẩm mỹ Hàn Quốc, Hội thẩm mỹ Hàn Quốc (2018) 

Bệnh viện Da Liễu thẩm mỹ Dr.Nguyên 

Bình thường, chuyên gia chuyên khoa sẽ khám kỹ lưỡng ngoài giờ hành chính cùng với ngày cuối tuần. 

Nhằm được chắc chắn lịch khám kỹ càng, bạn cần đặt hẹn trước nhé! 

Địa chỉ: Số 107 phố Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Phòng khám số 1 – bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

Địa chỉ: Nhà A5, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Phòng khám số 1 (Trung tâm Y khoa số 1 Tôn Thất Tùng hoặc bệnh viện Giáo sư) thuộc bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội. Bệnh viện đang có phần đông những chuyên khoa lớn như: Cơ xương khớp, Thần kinh, 

Tiêu hóa, Da liễu, Tim mạch, Sản phụ khoa, Nhi… Trong đó chuyên khoa Da liễu đã có hầu hết chuyên 

gia chuyên khoa giỏi, bác sĩ chuyên khoa chủ yếu trực tiếp thăm khám kỹ càng. 



Những bác sĩ tư vấn khám kỹ càng tại bệnh viện số 1 thường là những chuyên gia giỏi, vô số năm trình 

độ, được mời vòng các phòng khám tuyến trung ương hàng đầu về thăm khám. Với khoa Da liễu, phòng 

khám đang có các chuyên gia từ bệnh viện Da liễu Trung ương có thể khám cho bệnh nhân. 

Chuyên gia CKII Trần Thị Thanh Thúy – bác sĩ tư vấn Khoa Da liễu – phòng khám Bạch Mai 

Bác sĩ tư vấn CKII Nguyễn Thành – bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

Kỹ năng đi đến khám kỹ lưỡng 

Những bác sĩ Da liễu bệnh viện số 1 chỉ khám kỹ càng vào những buổi sáng (thứ 2 – thứ 7), chiều không 

có lịch khám kỹ càng, bạn nên sắp xếp thời điểm đến khám kỹ lưỡng sớm để đề phòng nên chờ hiệu quả 

đến quá trưa nhé. 

Để không mất rất nhiều giai đoạn chờ đợi, bạn phải gọi điện đến bệnh viện nhằm Đặt lịch trước, chú tâm 

là chỉ liên hệ đi tới buổi chiều, tầm 13h30 – 16h30 

Ấn tượng đi đến khám kỹ càng tại phòng khám số 1 là cả nhân viên cùng bác sĩ chuyên khoa thường vô 

cùng nhiệt tình. Đăng ký khám nhưng khi bạn chưa hiểu gì thì sẽ đế hỏi nhân viên thì được chỉ dẫn rõ rệt, 

thái độ cũng cởi mở, phục vụ tốt nhất. Những bệnh viện, phòng tránh kiểm tra thường xuyên nằm trong và 

một tòa nhà cần có thể dễ dàng hơn cùng người mang bệnh. 

Nhà A5 nằm tách biệt với phòng khám Đại học Y cần bạn không phải đi tới qua cổng phòng khám, nhà A5 

đã có cổng tới cùng bãi dành xe riêng, nằm nhanh chóng mặt đường Tôn Thất Tùng nên vô cùng dễ tìm. 

Bệnh viện số 1 - bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

Bệnh viện số 1 – phòng khám Đại học Y Hà Nội tự hào là địa chỉ cung cấp những dịch vụ khám cẩn thận 

da liễu uy tín 

Với những thông tin bên trên của LADIGI về những cơ sở khám cẩn thận da liễu uy tín nhất Hà Nội. Bạn 

đang gặp một thắc mắc nào đó về da? Việc chữa trị đang có hiệu quả hoặc không? Cần phải nghiên cứu 

các cơ sở khám da liễu Hà Nội để bạn được chữa trị theo những nguyên tắc tốt hơn hết, đảm bảo nhất 

liền để lấy lại quá trình tự tin, quá trình hài lòng nhé! 

Từ khóa tìm kiếm: cơ sở tiêm phòng ở nguyễn xiển, chuyên gia chuyên khoa cách chữa hắc lào lang ben 

giỏi, chuyên gia chữa trị bệnh thủy đậu giỏi. Chuyên gia chuyên khoa điều trị hắc lào lang ben giỏi, bác sĩ 

cách điều trị bệnh hắc lào lang ben giỏi 



10 cách chữa bệnh trĩ nội, trĩ ngoại hiệu quả tốt nhất tại nhà https://onhealth.vn/10-cach-chua-benh-tri-noi-

tri-ngoai-hieu-qua-tot-nhat-tai-nha.html 

Tư vấn bệnh trĩ trực tuyến online 24/7 miễn phí https://onhealth.vn/tu-van-benh-tri-truc-tuyen-online.html 

Cách nhận biết dấu hiệu bệnh trĩ và nguyên nhân bị https://onhealth.vn/cach-nhan-biet-dau-hieu-benh-tri-

va-nguyen-nhan-bi.html 

[Đi Cầu Ra Máu] Đi ngoài ra máu tươi là bệnh gì? Khám ở đâu? https://onhealth.vn/di-cau-ra-mau-di-ngoai-

ra-mau-tuoi-la-benh-gi-kham-o-dau.html 

Đi vệ sinh ỉa ra máu là bệnh gì? Khám ở đâu? https://onhealth.vn/di-ve-sinh-ia-ra-mau-la-benh-gi-kham-o-

dau.html 

Top 8 địa chỉ cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất Hà Nội uy tín, an toàn https://onhealth.vn/dia-chi-kham-cat-

bao-quy-dau-o-dau-uy-tin-tot-nhat-ha-noi.html 

Chi phí cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền, giá phẫu thuật ở Hà Nội https://onhealth.vn/chi-phi-cat-bao-

quy-dau-het-bao-nhieu-tien.html 

Tư vấn phương pháp Cắt Bao Quy Đầu không đau an toàn nhất https://onhealth.vn/tu-van-phuong-phap-

cat-bao-quy-dau-khong-dau.html 

Nguyên nhân bị chảy máu ở bao quy đầu và cách chữa https://onhealth.vn/nguyen-nhan-bi-chay-mau-o-

bao-quy-dau-va-cach-chua.html 

Top 10 Địa chỉ chữa hôi nách ở Hà Nội tốt nhất uy tín hiệu quả nhanh https://onhealth.vn/dia-chi-chua-hoi-

nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-uy-tin.html 

Cách chữa trị hôi nách vĩnh viễn hiệu quả nhanh nhất https://onhealth.vn/cach-tri-hoi-nach-vinh-vien-hieu-

qua-triet-de-tan-goc.html 

Top 3 Địa chỉ chữa hôi nách cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu tốt nhất https://onhealth.vn/cat-tuyen-mo-hoi-hut-

bo-noi-soi-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau.html 

Cắt tuyến mồ hôi nách giá bao nhiêu tiền (Phẫu thuật trị hôi nách) https://onhealth.vn/cat-tuyen-mo-hoi-

phau-thuat-tri-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien.html 

Cách trị mụn nhọt ở vùng kín, nách, mông, chân và ở mặt https://onhealth.vn/cach-tri-mun-nhot-o-vung-

kin-nach-mong-chan-va-o-mat.html 
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Phòng khám đa khoa Thái Hà Đống Đa Hà Nội bệnh viện uy tín https://onhealth.vn/review-phong-kham-

da-khoa-thai-ha-dong-da-ha-noi.html 

Danh sách 20 website phòng khám đa khoa Hà Nội uy tín bệnh viện tốt nhất https://onhealth.vn/dia-chi-20-

website-phong-kham-da-khoa-ha-noi-uy-tin-benh-vien-tot-nhat.html 

6 bệnh làm thân dương vật nổi hạch nổi cục u https://onhealth.vn/than-duong-vat-noi-hach-noi-cuc-u.html 

5 bệnh làm thân dương vật nổi mụn thịt đỏ không ngứa https://onhealth.vn/than-duong-vat-noi-mun-

thit.html 

Bị nổi hạch ở mép vùng kín nữ đau cứng có mủ https://onhealth.vn/bi-noi-hach-o-mep-vung-kin-nu.html 

Cách nhìn biểu hiện nổi mụn ở vùng kín để biết là bị bệnh gì https://onhealth.vn/cach-nhin-bieu-hien-noi-

mun-o-vung-kin-de-biet-la-bi-benh-gi.html 

Vùng kín bị đau khi quan hệ: Nguyên nhân và cách chữa bệnh https://onhealth.vn/cac-benh-se-co-bieu-

hien-lam-vung-kin-bi-dau-khi-quan-he.html 

Biểu hiện đau rát chảy dịch mùi hôi tại vùng kín là bị bệnh gì https://onhealth.vn/cach-nhin-bieu-hien-dau-

rat-chay-dich-mui-hoi-de-biet-la-bi-benh-gi.html 

Đau rát vùng kín nữ: Nguyên nhân và cách chữa an toàn https://onhealth.vn/nguyen-nhan-va-cach-chua-

tinh-trang-dau-rat-vung-kin-nu-an-toan.html 

Hướng dẫn dùng bao cao su đúng cách cho nam và nữ https://onhealth.vn/huong-dan-dung-bao-cao-su-

dung-cach-cho-nam-va-nu.html 

Suy giảm ham muốn ở nữ và nam giới: Nguyên nhân và cách khắc phục https://onhealth.vn/suy-giam-

ham-muon-o-nu-va-nam-gioi-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc.html 

Hỏi đáp khám bệnh trĩ là khám những gì, quy trình sẽ như thế nào https://onhealth.vn/hoi-dap-kham-benh-

tri-la-kham-nhung-gi.html 

Khám trực tràng ở đâu tốt? Siêu âm nội soi trực tràng hậu môn https://onhealth.vn/kham-truc-trang-o-dau-

tot-sieu-am-noi-soi-truc-trang-hau-mon.html 

Gần hậu môn mọc mụn mủ, nổi mụn thịt là bị bệnh gì https://onhealth.vn/gan-hau-mon-moc-mun-mu-noi-

mun-thit.html 
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Tại sao dương vật có mùi hôi tanh và ngứa? là bị bệnh gì? https://onhealth.vn/tai-sao-duong-vat-co-mui-

hoi-tanh-va-ngua-la-bi-benh-gi.html 

Dương vật bị nổi mụn nước ngứa là bệnh gì? Cách chữa an toàn https://onhealth.vn/duong-vat-bi-noi-mun-

nuoc-ngua-la-benh-gi.html 

Dương vật nổi mụn đỏ là bệnh gì? Nổi mẩn đỏ ngứa hoặc không ngứa https://onhealth.vn/duong-vat-noi-

mun-do-la-benh-gi.html 

Dương vật ra dịch trắng, vàng hoặc xanh lá cây là dấu hiệu bị bệnh gì https://onhealth.vn/duong-vat-ra-

dich-trang-vang-hoac-xanh-la-cay-la-dau-hieu-bi-benh-gi.html 

Tại sao vùng kín có mùi hôi khắm khai tanh? Là bị bệnh gì https://onhealth.vn/tai-sao-vung-kin-co-mui-hoi-

kham-khai-tanh-la-bi-benh-gi.html 

Quan hệ gần ngày kinh có thai được không https://onhealth.vn/quan-he-gan-ngay-kinh-co-thai-duoc-

khong.html 

Quan hệ xong mấy ngày có kinh thì có thai không https://onhealth.vn/quan-he-xong-may-ngay-co-kinh-thi-

co-thai-khong.html 

Máu báo thai ra sau mấy ngày quan hệ và ra bao nhiêu lâu https://onhealth.vn/mau-bao-thai-ra-sau-may-

ngay-quan-he-va-ra-bao-nhieu-lau.html 

Âm đạo tiết dịch trắng, vàng nhạt, tiểu buốt, chảy máu là bị bệnh gì https://onhealth.vn/am-dao-tiet-dich-

trang-vang-nhat-tieu-buot-chay-mau-la-bi-benh-gi.html 

Xuất tinh ra máu khám ở đâu, là bệnh gì và cách chữa an toàn https://onhealth.vn/xuat-tinh-ra-mau-kham-

o-dau-la-benh-gi-va-cach-chua-an-toan.html 

Nguyên lý khám bệnh da liễu. 

Khám cẩn thận bệnh da liễu phải tuân thủ một số nguyên lý sau: 

1.1. Đặt người mắc bệnh trong điều kiện thuận lợi nhằm quan sát. 

Ánh sáng tự nhiên đầy đủ nhằm quan sát, nhận định chính xác vết thương về màu sắc, hình dáng… 

Thuận lợi về tâm lý: bệnh nhân tin tưởng, hợp tác thuận lợi cho việc khám kỹ lưỡng bệnh. 
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+Bộc lộ những vùng da cần phải khám :giải thích cho người có bệnh cụ thể nếu nên cởi quần áo, bộc lộ 

vùng da cần khám cẩn thận (nhất là đối với phụ nữ). 

Trang thiết bị hợp lí, làm sạch sạch có thể tạo ấn tượng thoải mái. 

Xảy đến một bục cao tầm 30 cm cho người bệnh lúc phải đứng lên đó cho dễ quan sát nếu như khám kỹ 

lưỡng bệnh. 

1.2. Theo một trình tự nhất định: 

Khám kỹ lưỡng cỡ ngọn chi tới gốc chi, tầm vùng hở đến khu vực sinh dục hay khám kỹ lưỡng lần lượt từ 

đầu tới chân nhằm phòng tránh bỏ sót tổn thương, sau đấy khám kỹ lưỡng những vùng vết thương chính, 

để nhận định tổn thương cơ bản, đặc thù của tổn thương….. 

1.3. Tỉ mỉ, thận trọng: 

Phải khám kỹ, tỉ mỉ, quan sát kỹ lưỡng màu sắc,hình thể, tổn thương căn bản, hướng sắp xếp, phân bố 

của thương tổn, nếu như phải tiếp xúc nắn, xem xét mật độ, khám cả lông, tóc, móng, niêm mạc, phòng 

tránh khám qua loa, sơ sài dẫn đến nhận định sai thương tổn, phát hiện sai. 

1.4. Toàn diện: 

Nhận xét toàn bộ da cơ thểvà cả lông tóc móng, đánh giá sơ bộ quan hệ khả năng của toàn bộ cơ thể, của 

các cơ quan nội tạng như tim mạch, tiêu hoá, gan, thận, nội tiết đang có tác động tới phương thức bệnh lý 

da. 

2. Các bước tiến hành. 

2.1. Quan sát vị trí: 

Xem xét theo trình tự: đầu, mặt, cổ, chi bên trên, bàn tay, ngón tay, kẽ ngón tay, lòng bàn tay, móng tay, 

ngực, vai, nách, bụng, lưng, mông, khu vực nhạy cảm – hậu môn, hai chân, bàn chân, móng chân. 

Tính chất, tính chất của vị trí: có địa điểm tuyệt nhiên không (bệnh ghẻ đều bắt gặp vết thương tại vùng kẽ 

ngón tay, ngấn cổ tay, bờ trước nách, quanh rốn,bộ phận sinh dục….). Đa số bệnh luôn hay xuất hiện ở 

một vài khu vực (vị trí hay bắt gặp, vị trí ưa thích) thí dụ như bệnh nấm hắc lào thường xuyên ở 2 nếp bẹn, 

kẽ mông, quanh thắt lưng ; bệnh lý da dầu đều ở mặt, da khu vực ức, vùng liên bả, vẩy nến thường xuyên 

hình thành tại vùng da đầu, 2cùi tay, da khu vực xương cùng… 



Người có bệnh số nhiều nếu như không cảm thấy, không biết hết những vết thương bản thân đang có,mặt 

khác thương tổn tại những khu vực không bình thường nhau nhưng lại phát huy cảm nhận cho nhau (tổn 

thương nấm móng, nấm bàn chân luôn kèm nấm ở mông bẹn). 

Khi đã xem xét về nơi cần rút ra một đánh giá, do vậy kết hợp với nhận định về thương tổn cơ bản và 

những yếu tố bất thường để giúp chẩn đoán. 

2.2. Phân tích tổn thương cơ bản: 

Về kích thước, hình dáng: tổn thương đã có kích cỡ một số mm, một vài cm, hình tròn, bầu dục, hình đa 

cung, hình nhẫn… 

Màu sắc: hồng, đỏ, đỏ sẫm, tím… 

Mật độ: chạm nắn để biết mật độ mềm, căng, cứng, chắc. 

Hình thức sắp xếp, bố trí: rải rác, lẻ tẻ, riêng rẽ, thánh đám, cụm, mảng, thành vệt, thành hình từ,hình vằn 

vèo, rắn lượn. 

Vết thương sơ đẳng là loại gì: sẩn, củ, cục, mụn nước, bọng nước… đây là điểm hết sức quan trọng, nhận 

định chính xác vết thương sơ đẳng giúp ích số đông cho nhận dạng. 

Đơn chủng hay đa dạng: bên trên các khu vực da chỉ thấy một kiểu vết thương như nhau (đơn dạng) hoặc 

có hầu hết loại tổn thương lạ nhau (đa dạng) . Ví dụ:trong bệnh vẩy nến thương tổn đang có tính chất đơn 

chủng, dù to hoặc nhỏ là những sẩn,đám mảng đỏ,cộm, phủ vẩy trắng,còn trong bệnh viêm da chủng ec-

pét Duhring- Brocq, thương tổn đã có đặc điểm đa dạng: mụn nước, bọng nước, ban sẩn mề đay, ban đỏ. 

Cần phải phân biệt tổn thương căn bản nguyên phát cùng thứ phát, ví dụ: trong bệnh ghẻ, thương tổn 

nguyên phát là nhọt nước cùng con đường hang, vết thương thứ phát là nốt trợt, vết xước gãi, vảy tiết, 

sẹo thâm mầu, bạc mầu. 

Cần hình dung được phương thức phát sinh, phát triển, diễn biến của vết thương. 

Khi khám kỹ càng số nhiều lúc cần phải ứng dụng một vài thao tác tiểu phẫu (nói tại phần sau) nhằm giúp 

cho bộc lộ đặc thù của thương tổn một biện pháp đầy đủ hơn. 

2.3. Hỏi về tiền sử: 

Nổi thương tổn từ ngày, tháng, năm nào? Khi đó người bệnh đang tiến hành gì, ở đâu. 



Bắt nguồn bằng dấu hiệu gì (cần khêu gợi, hướng dẫn cho bệnh nhân), cảm giác ở chỗ và tình huống toàn 

thân khi này ra sao?. Về sau diễn biến ra sao. 

Đã xử trí gì, thành quả ra sao (thuốc gì tốt, thuốc gì không tốt…). Các yếu tố tiến hành nâng cao hạn chế 

bệnh như thời tiết, ăn uống, thuốc men. 

Gia đình, tập thể đã có ai bị bệnh này không? 

Trong tiền sử chính mình đang có bệnh gì liên quan không? Mắc bệnh lần đầu hoặc tái nhiễm số nhiều 

lần. 

Hiện giờ cảm giác ở chỗ, tình huống toàn thân ra sao. 

Nếu như là bệnh lan truyền đi tới đường tình dục thì phải hỏi kỹ: giao hợp với ai, vết thương xuất hiện bao 

nhiêu ngày sau đây giao hợp. Tổn thương bắt đầu như nào, diễn biến ra sao. Khi đó đã có giao hợp cùng 

với vợ (chồng) không, đã chữa trị gì chưa… 

2.4. Chẩn đoán cùng chẩn đoán phân biệt. 

Phụ thuộc đi tới tính chất về khu vực cùng những bản chất của tổn thương sơ đẳng, kết hợp cùng với bệnh 

sử, tiền sử nhằm đề ra nhận dạng phù hợp. 

Nhận dạng lựa chọn nếu đang có khám vi rút học, miễn dịch học, mô bệnh học da. 

Tùy vào đi đến khu vực, vết thương sơ đẳng cùng với những yếu tố không bình thường phải biện luận 

nhận dạng một cách thức rõ rệt, có lập luận vững chắc, logic. 

Nhận ra phân biệt cùng những bệnh đã có vị trí hay thương tổn sơ đẳng cùng các đặc điểm, diễn biến gần 

giống với bệnh đã được phát hiện. 

2.5. Thực hiện những xét nghiệm nên thiết: Về khuẩn học, kiểm tra nấm, huyết thanh học, miễn dịch học, 

mô bệnh học da hoặc nếu như cần phải khám kỹ càng thêm các chuyên khoa không bình thường để tăng 

cường cho phát hiện cùng chẩn đoán quyết định. 

3. Một số kiểm tra ,khám nghiệm tuyệt đối giúp nhận biết. 

3.1. Một vài thao tác thủ thuật giúp phát hiện, làm trực tiếp trên thương tổn. 



Ấn kính: nhằm phân biệt ban đỏ cùng ban chảy máu dưới da, nhằm nhận thấy lupome, phân biệt u giãn 

mạch cùng đốm xuất huyết (petechies). 

Chọc dịch bằng kim vô trùng nhằm phân biệt sẩn cùng nhọt nước, áp giấy thuốc lá để nhận ra nhọt nước 

vỡ hay giọt mỡ trong da dầu. 

Cạo theo cách thức Brocq nhằm phát hiện dấu hiệu vết nến,dấu hiệu vỏ hành,dấu hiệu giọt sương máu 

(dấu hiệu Auspitz) trong nhận dạng vẩy nến. 

Miết mạnh lên da cạnh phỏng nước bằng ngón tay nhằm tìm biểu hiện Nikolsky trong chẩn đoán bệnh 

pemphigut. 

Xiết lên da bằng đầu tù bút chì tìm chứng da vẽ nổi (dermographism) 

Soi đèn Wood: lọc tia tử ngoại vào một kính oxyd nikel, sẽ đã có luồng ánh sáng với bước sóng 3650 A. 

Ánh sáng này giúp nhận thấy một vài tổn thương bên ngoài da, bằng cách làm cho chất hữu cơ bắt mầu 

huỳnh quang bất bình thường nhau (giúp cho nhận biết nấm tóc, lang ben, ..). 

Thử ứng Tzanck (còn liên hệ là nhận dạng tế bào học của Tzanck): quyết định một bọng nước mới, dịch 

còn trong, áp dụng dao vô trùng chọc cho vỡ ra hết dịch, nạo nhẹ nền tổn thương, phết chất nạo lên lam 

kính, cố định bằng cồn cùng với nhuộm giemsa. Trong bệnh pemphigut có thể thấy các tế bào gai chương 

to đứt những cầu nối liên gai. Trong bệnh vi rut sẽ nhận thấy những thể bao hàm và tế bào khổng lồ. 

Làm sinh thiết da (biopsie): 

Cắt đủ to, đủ sâu, cả vùng lành cùng tổn thương nhằm so sánh. 

Lưu ý bảo đảm thẩm mỹ da (thường là hình bầu dục nếu phải khâu 1, 2 mũi). 

Không tiến hành dập nát bệnh phẩm, cắt gọn. 

Cho ngay vào dung dịch bảo quản (bouin), không để khô. 

Đang có giấy tờ, nhãn ngoài lọ, đang có tên rõ rệt phòng ngừa nhầm lẫn. 

Đưa càng sớm càng tốt tới khoa bệnh lý giải phẫu. 

3.2. Một số xét nghiệm vi sinh vật:.Soi cấy nhiễm trùng cùng với thực hiện kháng sinh đồ.Lấy bệnh phẩm 

ở nhọt ,bọng nước,mụn mủ,vết lóet,dịch mủ niệu đạo……. 



Cạo vẩy, lấy mủ, lông, tóc, móng, chất nhầy…làm xét nghiệm nấm ,soi trực tiếp và nuôi cấy. 

Lấy dịch vừa rồi săng bệnh giang mai, trong hạch, tìm xoắn vi khuẩn giang mai nêu trên kính hiển vi nền 

đen. 

3.3. Gây bệnh thực nghiệm vừa qua súc vật. 

Tiêm lây lan chuột lang trong nhận biết lao- gây bệnh thực nghiệm với phong – 

3.4. Những kiểm tra sinh hoá nhận ra chức phận (nội tiết, men, sinh tố, vi chất). Kiểm tra miễn dịch, xét 

nghiệm tế bào LE (lupus erythemathosus), yếu tố kháng thể kháng nhân ANF (antinuclear factor)… 

3.5. Các thử ứng da: rạch da, áp da(Patch test),tiêm trong da (đối với chất gây dị ứng, tubeculin, KN nấm, 

lepromine…). 

3.6 Thử ứng với cảm ứng tia ngoại tử ( đo liều sinh vật – biodose).. 

3.7. Những kiểm tra huyết thanh nhận biết giang mai:như BW, VDRL, TPI, FTA.,TPHA…. RPR card test , 

lấy máu hay dịch tuỷ sống. 


