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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Quy định các trường hợp được  

chỉ định chụp cắt lớp vi tính 1-32 dãy 

 

 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 

 

Căn cứ Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc 

phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;  

Căn cứ Quyết định 419/QĐ-QY ngày 08/3/2016 của Cục Quân y/Bộ Quốc 

phòng về việc phê duyệt Danh mục 5.772 kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được 

thực hiện tại Bệnh viện Quân y 4/Cục Hậu cần/Quân đoàn 4; 

Căn cứ Quyết định 1116/QĐ-QY ngày 15/6/2016 của Cục Quân y/Bộ Quốc 

phòng về việc phê duyệt Danh mục bổ sung 110 kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 4 Quân đoàn 4; 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của Bệnh viện; 

 Theo đề nghị của Trưởng ban KHTH, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quy định các trường hợp được chỉ định chụp cắt lớp vi tính 1-32 

dãy tại Bệnh viện Quân y 4 (Có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Các khoa ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 

          
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; 

- Lưu VT; N05. 

 

 

 
 

  



CÁC TRƯỜNG HỢP CHỈ ĐỊNH  

CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TỪ 1-32 DÃY 
(Kèm theo Quyết định số  624/QĐ-BV4 ngày 20/11/2016 

 về việc Quy định các trường hợp được chỉ định chụp cắt lớp vi tính 1-32 dãy) 
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 KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG 

1.  Chụp CLVT sọ não không 

tiêm thuốc cản quang 

- Các trường hợp chấn thương sọ não nghi ngờ có tổn 

thương chảy máu nội sọ, dị vật, lún sọ… 

- Nghi ngờ các bệnh lý nội sọ: U não trong trục cũng 

như ngoài trục 

- Viêm não, áp xe não 

- Dị dạng mạch máu não, thông động tĩnh mạch cảnh 

xoang hang... 

- Dị dạng bẩm sinh: lạc chỗ chất xám, bệnh não chẻ.. 

- Động kinh 

- Đột quỵ: Nhồi máu não, chảy máu não các giai đoạn 

(chảy máu nhu mô, chảy máu dưới nhện, chảy máu 

não thất…). Nhồi máu động mạch, nhồi máu tĩnh 

mạch 

- Theo dõi sau điều trị, theo dõi tiến triển của máu 

tụ… 

2.  Chụp CLVT tưới máu não 

 

- Đột quỵ: Nhồi máu não giai đoạn tối cấp, giai đoạn 

cấp. 

- Các u não cần đánh giá mức độ tăng sinh mạch máu 

- Các trường hợp hẹp mạch não nghi ngờ có ảnh 

hưởng tới tưới máu não. 

- Theo dõi sau điều trị lấy huyết khối động mạch hoặc 

sau điều trị tiêu sợi huyết… 

3.  Chụp CLVT mạch máu 

não 

- Các trường hợp nghi bất thường mạch máu não như 

chảy máu dưới nhện, chảy máu nhu mô não, chảy 

máu não thất… 

- Dị dạng mạch máu não, động kinh nghi do dị dạng 

mạch máu não 

- Đột quỵ nhồi máu não. Nhồi máu động mạch, nhồi máu 

tĩnh mạch 

- Rò động tĩnh mạch màng cứng, thông động mạch 

cảnh xoang hang 

- Huyết khối tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch não 

- Các trường hợp dị dạng mạch máu vùng da đầu 

- Các trường hợp u màng não cần đánh giá nguồn mạch 

nuôi u… 

- Theo dõi sau điều trị bệnh lý mạch máu não. Trong 

trường hợp can thiệp ngoại khoa hoặc nút mạch thì 

cần có yêu cầu máy 64 lớp cắt trở lên để đánh giá 

được cả vùng nhiễu của kim loại. 
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4.  Chụp CLVT sọ não có 

dựng hình 3D 

- Các trường hợp nghi bất thường mạch máu não như 

chảy máu dưới nhện, chảy máu nhu mô não, chảy 

máu não thất… 

- Dị dạng mạch máu não, phình động mạch não…  

- Các trường hợp lún sọ, dính khớp sọ sớm, biến dạng 

hộp sọ. 

- Dị vật cản quang trong sọ. 

- Các trường hợp u não có chỉ định mổ hoặc tia xạ 

định vị nổi (stereotaxy). Hiện nay phương pháp chụp 

cộng hưởng từ đang được áp dụng có giá trị chẩn 

đoán tốt hơn và an toàn hơn 

5.  Chụp CLVT hướng dẫn 

sinh thiết não 

- Các u não chưa rõ bản chất, cần kết quả giải phẫu 

bệnh để quyết định phương pháp điều trị  

- Các tổn thương viêm nhiễm không có hình ảnh điển 

hình - Các bệnh lý sa sút trí tuệ  

- Theo dõi tái phát sau phẫu thuật, tia xạ… 

6.  Chụp CLVT hàm-mặt 

không tiêm thuốc cản 

quang 

-  Chấn thương 

-  Viêm, nhiễm trùng 

-  Tổn thương, u 

7.  Chụp CLVT tai xương đá 

không tiêm thuốc cản 

quang 

 

-  Bất thường bẩm sinh 

-  Chấn thương 

-  Viêm, nhiễm trùng 

-  Nghe kém, ù tai, chóng mặt 

-  Tổn thương, u 

8.  Chụp CLVT hàm mặt có 

dựng hình 3D 

Thăm khám các bệnh lý vùng hàm-hàm mặt 

- Chấn thương 

- Viêm, nhiễm trùng 

- Tổn thương, u 

9.  Chụp CLVT hốc mắt 

không tiêm thuốc cản 

quang 

Thăm khám các bệnh lý vùng hàm hốc mắt 

- Chấn thương 

- Viêm, nhiễm trùng 

- Tổn thương, u 

10.  Chụp CLVT lồng ngực 

không tiêm thuốc cản quang 

Các tổn thương thành ngực, phổi, trung thất, tim… 

11.  Chụp CLVT phổi độ phân 

giải cao 

Các  tổn  thương  phế  quản  (giãn  phế  quản,  phế  

nang,  bụi  phổi…), bệnh phổi kẽ 

12.  Chụp CLVT động mạch 

chủ ngực 

- Đau ngực nghi ngờ hội chứng động mạch chủ cấp: 

phình tách động mạch chủ, máu tụ trong thành hay ổ 

loét xuyên thành động mạch chủ. 

- Nghi ngờ phình động mạch chủ. 

- Các bệnh lý viêm động mạch chủ: Takayasu... 

- Nghi ngờ có hẹp eo động mạch chủ. 

- Đánh giá tình trạng xơ vữa thành động mạch chủ và 

các gốc mạch lớn xuất phát từ quai động mạch chủ gây 

hẹp tắc lòng mạch 
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-  Các trường hợp chấn thương vùng ngực nghi tổn 

thương động mạch chủ ngực. 

13.  Chụp CLVT động mạch 

vành 

-  Đau ngực không điển hình. 

- Nghi  ngờ có bệnh lý mạch vành khi đã có các kết quả 

xét nghiệm khác như: thử nghiệm gắng sức, siêu âm.. 

-  Có các yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch như tăng mỡ 

máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, tăng huyết áp.. 

-  Sau phẫu thuật cầu nối xác định cầu nối. 

-  Xác định các bất thường giải phẫu hệ mạch vành. 

-  Xác định các trường hợp đau ngực không điển hình 

ở người bệnh có đặt stent hoặc làm cầu nối trước đó 

-  Xác định một số bệnh lý cơ tim (như bệnh cơ tim 

phì đại..), van tim chủ yếu là van động mạch chủ và 

van hai lá 

14.  Chụp CLVT tính điểm vôi 

hoá động mạch vành tim 

Sàng lọc đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành 

trong tương lai ở các trường hợp có yếu tố nguy cơ 

bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, tăng mỡ máu, 

thói quen hút thuốc, tiền sử gia đình, cao tuổi. 

15.  Chụp CLVT tầng trên ổ 

bụng thường quy không 

tiêm thuốc cản quang 

- Gan: bệnh cảnh u gan, viêm hoặc áp xe gan, bệnh 

cảnh chấn thương gan 

- Đường mật-túi mật: sỏi đường mật-túi mật; u đường 

mật-túi mật 

- Tụy: viêm tụy cấp-mạn; các khối u tụy 

- Lách: u, chấn thương 

- Dạ dày-tá tràng: xuất huyết tiêu hóa cao, bệnh cảnh 

chấn thương; u 

- Các khối u mạc treo, các ổ áp xe dưới hoành … 

16.  Chụp CLVT bụng-tiểu 

khung thường quy không 

tiêm thuốc cản quang 

- Gan: bệnh cảnh u gan, viêm hoặc áp xe gan, bệnh 

cảnh chấn thương gan 

- Đường mật-túi mật: sỏi đường mật-túi mật; u đường 

mật-túi mật 

-  Tụy: viêm tụy cấp-mãn; các khối u tụy 

-  Lách: u, chấn thương 

- Ống tiêu hóa: xuất huyết tiêu hóa, bệnh cảnh chấn 

thương; bệnh lý u, viêm 

- Nghi ngờ các khối u mạc treo, các ổ áp xe trong ổ 

bụng-tiểu khung 

- Bệnh cảnh nghi ngờ viêm bờm mỡ mạc treo, hoại 

tử mạc nối… 

17.  Chụp CLVT tiểu khung 

thường quy không tiêm 

thuốc cản quang 

- Các khối u tử cung, buồng trứng 

- Các bệnh lý viêm, áp xe phần phụ 

- U bàng quang, tiền liệt tuyến 

- Các tổn thương viêm, áp xe trong tiểu khung: viêm 

ruột thừa, viêm túi thừa đại tràng… 

- Các khối u khoang dưới phúc mạc 
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- Các trường hợp rò bàng quang-âm đạo, trực tràng-

âm đạo… 

18.  Chụp CLVT hệ tiết niệu 

thường quy không tiêm 

thuốc cản quang 

- Cơn đau quặn thận 

- Sỏi thận, niệu quản, bàng quang 

- Bệnh lý u thận; u đường bài xuất 

- Các tổn thương dị dạng hệ tiết niệu 

- Các bệnh lý viêm thận-bể thận-bàng quang; nhiễm 

trùng đường tiết niệu; các bệnh lý viêm-áp xe quanh 

đường tiết niệu 

- Bệnh lý tiền liệt tuyến, túi tinh… 

19.  Chụp CLVT tầng trên ổ 

bụng có khảo sát mạch các 

tạng  

- Gan: bệnh cảnh u gan, viêm hoặc áp xe gan, bệnh 

cảnh chấn thương gan 

- Đường mật-túi mật: sỏi đường mật-túi mật; u đường 

mật-túi mật 

- Tụy: viêm tụy cấp-mãn; các khối u tụy 

- Lách: u, chấn thương 

- Dạ dày-tá tràng: xuất huyết tiêu hóa cao, bệnh cảnh 

chấn thương; u 

- Nghi ngờ các khối u mạc treo, các ổ áp xe dưới 

hoành 

- Bilan trước ghép, hoặc kiểm tra sau ghép tạng 

- Đánh giá tình trạng huyết khối của hệ thống tĩnh 

mạch, của tĩnh mạch gan trong bệnh cảnh ung thư 

-  Nghi ngờ huyết khối các nhánh của động mạch thân 

tạng, động mạch mạc treo tràng trên. 

20.  Chụp CLVT hệ tiết niệu 

khảo sát mạch thận và 

dựng đường bài xuất 

 

- Bất thường hệ tiết niệu 

- Viêm nhiễm hệ tiết niệu (viêm thận bể thận, áp 

xe…) 

- U thận, bệnh lý mạch thận 

- Sỏi tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản..), thận ứ nước. 

- Đau quặn thận 

21.  Chụp CLVT gan có dựng 

hình đường mật 

- Bổ sung cho siêu âm trong chẩn đoán các bệnh lý 

gan mật (khối u, nhiễm trùng, sỏi…) bất thường hệ 

tiết niệu. 

- Siêu âm phát hiện thấy bất thường khu trú trong gan 

và phối hợp với lâm sàng nghĩ đến khả năng có tổn 

thương. 

- Tìm kiếm hoặc theo dõi các bệnh lý gan hoặc/và 

đường mật khi siêu âm bị hạn chế. 

- Chỉ  định  chụp  gan 3 pha:  xác  định  đặc điểm các 

tổn thương gan ngấm thuốc thì động mạch: u tế bào gan 

(HCC), di căn gan giàu mạch (di căn của ung thư nội 

tiết), các khối u gan lành tính (adenoma, HNF)… 

-  Chỉ định chụp thông thường: cho các khối u gan 

nghèo mạch (di căn ung thư đại trực tràng), tăng áp 
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lực tĩnh mạch cửa, tổn thương dạng nang (áp xe, nang 

gan…). 

22.  Chụp CLVT tạng khảo sát 

huyết động học khối u 

Chỉ định: Bệnh lý khối u tạng lồng ngực, ổ bụng, tiểu 

khung… 

23.  Chụp CLVT ruột non 

không dùng sonde 

-  Phát  hiện các khối u ruột non trong bệnh  cảnh  

chảy  máu  tiêu  hóa, thiếu máu mãn tính không phát 

hiện được trên nội soi tiêu hóa.. 

-  Bệnh cảnh tắc ruột không hoàn toàn, hoặc tắc ruột 

thấp do dây chằng hay các nguyên nhân khác (chiếu 

xạ, viêm nhiễm, nhiễm trùng…). 

-  Trong bệnh Crohn nhằm phát hiện các đường rò 

tiêu hóa, tắc ruột thấp. 

- Bệnh lý co kéo mạc treo nhằm tìm kiếm các nguyên 

nhân u (lymphoma, carcinoma ruột non) hay tổn 

thương tiền ung thư như viêm loét ruột non. 

24.  Chụp CLVT ruột non có 

dùng sonde 

- Phát hiện các khối u ruột non trong bệnh cảnh chảy 

máu tiêu hóa, thiếu máu mãn tính không phát hiện 

được trên nội soi tiêu hóa.. 

- Bệnh cảnh tắc ruột không hoàn toàn, hoặc tắc ruột 

thấp do dây chằng  hay các nguyên nhân khác (chiếu 

xạ, viêm nhiễm, nhiễm trùng…). 

- Trong bệnh Crohn nhằm phát hiện các đường rò tiêu 

hóa, tắc ruột thấp. 

- Bệnh lý co kéo mạc treo nhằm tìm kiếm các nguyên 

nhân u (lymphoma, carcinoma ruột non) hay tổn 

thương tiền ung thư như viêm loét ruột non. 

25.  Chụp CLVT đại tràng dùng 

dung dịch hoặc hơi có nội 

soi ảo  

- Thăm khám đại tràng đoạn gần khi mà nội soi không 

thể thăm khám được do vướng u, hẹp, gập góc… 

- Người bệnh có chống chỉ định với nội soi đại tràng: 

suy hô hấp, điều trị chống đông máu, dị ứng với 

thuốc trong nội soi… 

26.  Chụp CLVT động mạch 

chủ-chậu 

- Thăm khám phình động mạch chủ bụng 

- Kích thước: đường kính túi phình 

- Hình dạng: hình túi, hình thoi 

- Vị trí: so với động mạch thận, ngã ba chủ chậu 

- Cấu trúc: ngấm thuốc lòng mạch, bóc tách, huyết khối. 

- Đánh giá lớp mỡ quanh động mạch. 

- Bổ sung cho siêu âm Doppler và chụp mạch máu 

- Tổng kê trước điều trị phình động mạch: phẫu thuật 

hay can thiệp nội mạch 

- Thăm khám cấp cứu đối với phình động mạch chủ 

có gây đau bụng. 

27.  Chụp CLVT cột sống cổ 

không tiêm thuốc cản quang 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống cổ 

28.  Chụp CLVT cột sống cổ có 

dựng hình 3D 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống cổ 
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29.  Chụp CLVT cột sống ngực 

không tiêm thuốc cản quang 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống ngực 

30.  Chụp CLVT cột sống 

ngực có dựng hình 3D 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống ngực 

31.  Chụp CLVT cột sống thắt lưng 

không tiêm thuốc cản quang 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống thắt lưng 

32.  Chụp CLVT cột sống 

thắt lưng có dựng hình 

3D 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống thắt lưng 

33.  Chụp CLVT khớp thường 

quy không tiêm thuốc cản 

quang 

- Đánh giá tổn thương u, viêm xương, thoái hóa khớp. 

- Tổn thương khớp do chấn thương. 

- Các bất thường bẩm sinh các khớp. 

34.  Chụp CLVT tầm soát toàn 

thân 

- Trong  trường hợp tìm các tổn thương di căn hoặc  

xác định tổn thương nguyên phát. 

- Trong các trường hợp đa chấn thương nặng cần 

được nhanh chóng chẩn đoán vị trí và phân loại chính 

xác các tổn thương. 

35.  Chụp CLVT mạch máu chi 

trên 

- Hẹp tắc động mạch cấp và mạn tính.  

- Phình mạch, dị dạng mạch 

- Kiểm tra sau đặt khung giá đỡ động mạch.  

-  Đánh giá giải phẫu bình thường và bất thường hệ 

ĐM chi trên 

36.  Chụp CLVT mạch máu chi 

dưới 

- Hẹp tắc động mạch cấp và mạn tính.  

- Phình mạch, dị dạng mạch. 

- Kiểm tra sau đặt Stent động mạch.  

- Đánh giá giải phẫu bình thường và bất thường hệ 

ĐM chi dưới. 

37.  Chụp CLVT xương chi 

không tiêm thuốc cản 

quang 

- Đánh giá tổn thương u, viêm xương, thoái hóa. 

- Tổn thương xương do chấn thương. 

- Các bất thường bẩm sinh xương chi 

 CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG 

1.  Chụp CLVT sọ não có tiêm 

thuốc cản quang 

Các bệnh lý nội sọ: U não trong trục và ngoài trục 

- Viêm não màng não, áp xe não 

- Dị dạng mạch máu não đã phát hiện hoặc nghi ngờ 

trên phim chụp không tiêm thuốc 

- Tụ máu dưới màng cứng đồng tỷ trọng nhu mô não, 

không rõ ràng về ranh giới, vị trí màng não… 

- Theo dõi sau điều trị. 

2.  Chụp CLVT hệ động mạch 

cảnh có tiêm thuốc cản 

quang 

- Hẹp động mạch cảnh, sống (phát hiện trên siêu âm 

Doppler). Tắc cấp tính hoặc mạn tính hệ mạch cảnh- 

sống (đoạn ngoài sọ). 

- Bóc tách động mạch cảnh, động mạch sống 

- Bất thường giải phẫu hệ mạch cảnh- sống, tổng kê 

trước mổ bắc cầu nối… 

- Loạn sản thành động mạch (động mạch giãn to và dài) 

- Theo dõi sau điều trị ngoại khoa cũng như can thiệp. 
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3.  Chụp CLVT hàm-mặt có 

tiêm thuốc cản quang 

- Viêm, nhiễm trùng 

- Tổn thương, khối u 

4.  Chụp CLVT tai- xương đá 

có tiêm thuốc cản quang 

- Bất thường bẩm sinh 

- Chấn thương 

- Viêm, nhiễm trùng 

- Nghe kém, ù tai, chóng mặt 

- Tổn thương, u 

5.  Chụp CLVT hốc mắt có 

tiêm thuốc cản quang 

Thăm khám các bệnh lý vùng hàm hốc mắt 

- Chấn thương 

- Viêm, nhiễm trùng 

- Tổn thương, u 

6.  Chụp CLVT lồng ngực có 

tiêm thuốc cản quang 

Các tổn thương thành ngực, phổi, trung thất, tim… 

7.  Chụp CLVT tầng trên ổ 

bụng thường quy có tiêm 

thuốc cản quang 

- Gan: bệnh cảnh u gan, viêm hoặc áp xe gan, bệnh 

cảnh chấn thương gan 

- Đường mật-túi mật: sỏi đường mật-túi mật; u đường 

mật-túi mật 

- Tụy: viêm tụy cấp-mạn; các khối u tụy 

- Lách: u, chấn thương 

- Dạ dày-tá tràng: xuất huyết tiêu hóa cao, bệnh cảnh 

chấn thương; u 

- Các khối u mạc treo, các ổ áp xe dưới hoành … 

8.  Chụp CLVT bụng-tiểu 

khung thường quy có tiêm 

thuốc cản quang 

- Gan: bệnh cảnh u gan, viêm hoặc áp xe gan, bệnh 

cảnh chấn thương gan 

- Đường mật-túi mật: sỏi đường mật-túi mật; u đường 

mật-túi mật 

- Tụy: viêm tụy cấp-mãn; các khối u tụy 

- Lách: u, chấn thương 

- Ống tiêu hóa: xuất huyết tiêu hóa, bệnh cảnh chấn 

thương; bệnh lý u, viêm 

- Nghi ngờ các khối u mạc treo, các ổ áp xe trong ổ 

bụng-tiểu khung 

- Bệnh cảnh nghi ngờ viêm bờm mỡ mạc treo, hoại 

tử mạc nối… 

9.  Chụp CLVT tiểu khung 

thường quy có tiêm thuốc 

cản quang 

- Các khối u tử cung, buồng trứng 

- Các bệnh lý viêm, áp xe phần phụ 

- U bàng quang, tiền liệt tuyến 

- Các tổn thương viêm, áp xe trong tiểu khung: viêm 

ruột thừa, viêm túi thừa đại tràng… 

- Các khối u khoang dưới phúc mạc 

- Các trường hợp rò bàng quang-âm đạo, trực tràng-âm 

đạo… 

10.  Chụp CLVT hệ tiết niệu 

thường quy có tiêm thuốc 

cản quang 

- Cơn đau quặn thận 

- Sỏi thận, niệu quản, bàng quang 

- Bệnh lý u thận; u đường bài xuất 

- Các tổn thương dị dạng hệ tiết niệu 
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- Các bệnh lý viêm thận-bể thận-bàng quang; nhiễm 

trùng đường tiết niệu; các bệnh lý viêm-áp xe quanh 

đường tiết niệu 

- Bệnh lý tiền liệt tuyến, túi tinh… 

11.  Chụp CLVT cột sống cổ có 

tiêm thuốc cản quang 

- Bệnh lý các khối u, viêm của xương và phần mềm cột 

sống cổ 

12.  Chụp CLVT cột sống ngực 

có tiêm thuốc cản quang 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống ngực 

13.  Chụp CLVT cột sống thắt 

lưng có tiêm thuốc cản quang 

Bệnh lý chấn thương, các khối u, viêm của xương và 

phần mềm cột sống thắt lưng 

14.  Chụp CLVT khớp thường 

quy có tiêm thuốc cản quang 

- Đánh giá tổn thương u xương khớp 

- Viêm xương khớp, thoái hóa khớp. 

- Các bất thường bẩm sinh các khớp 

15.  Chụp CLVT xương chi 

có tiêm thuốc cản quang 

- Bệnh lý u xương và phần mềm 

- Viêm xương cấp, mạn tính 

16.  Chụp CLVT khớp có tiêm 

thuốc cản quang vào ổ khớp 

- Đánh giá tổn thương u xương khớp 

- Viêm xương khớp, thoái hóa khớp. 

- Các bất thường bẩm sinh các khớp 

 

 


