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Ningen Dock - Tinh hoa y học dự phòng Nhật Bản

Tiến sĩ, Bác sĩ
MATSUOKA YOSHINORI

“
Chỉ con người 

mới chữa được cho con người

”
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Có một khoản đầu tư sinh lời 
ngay lập tức,

đó chính là sức khỏe!

Có thể bạn đang say sưa với sự nghiệp hiện tại
Có thể bạn mải mê với những dự định tương lai

…mà bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe để nâng cao 
chất lượng sống cho bản thân và gia đình. Trong khi 
chỉ cần với một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có thể 

đạt được mọi điều mình mong muốn.

Xây dựng thói quen tầm soát sức khỏe chuyên sâu 
giúp bạn có nền tảng vững chắc để 

hoạch định tương lai và làm chủ cuộc sống.
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Dành 10 tiếng Ningen Dock 
để đổi lấy 

8760 giờ khỏe mạnh trong năm

NINGEN
DOCK

TINH HOA 
Y HỌC
DỰ PHÒNG 
NHẬT BẢN



7Ningen Dock  - Tinh hoa y học dự phòng Nhật Bản

Ningen Dock là gì?
Ningen (tiếng Nhật) có nghĩa 
là con người. Dock (tiếng Anh) 
có nghĩa là bến tàu. 

Người Nhật Bản ví việc khám 
sức khỏe hằng năm giống như 
bảo trì một con tàu sau hành 
trình dài trên biển, để có thể 
tiếp tục ra khơi. Con người 
cũng vậy, cần được thực hiện 
Ningen Dock mỗi năm để phát 
hiện rất sớm những dấu hiệu 
bất thường của cơ thể và có 
phương án điều trị  hiệu quả.

Tại Nhật Bản, kể từ khi xuất 
hiện vào năm 1954 cho đến 
nay, Ningen Dock đã được 
triển khai ở hơn 1.727 cơ sở và 
thu hút 3.7 triệu người tham gia 
khám hàng năm (theo Pubmed 
04/2022). 

Nhờ vào nền y học phát triển 
hàng đầu thế giới và “tinh 
hoa y học dự phòng” Ningen 
Dock giúp người dân thay đổi 
nhận thức về việc chăm sóc 
sức khoẻ chủ động, Nhật Bản 
đã đạt được nhiều thành tựu:

Tuổi thọ trung bình của người 
Nhật Bản cao nhất thế giới.

Tỷ lệ bệnh nhân còn sống sau 
5 năm mắc ung thư của Nhật 
Bản ở mức cao nhất thế giới.

Xếp thứ 4 trong bảng xếp 
hạng các quốc gia có chất 
lượng chăm sóc y tế tốt nhất 
thế giới.
(Japan Medical Excellent 2020)
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T-Matsuoka Medical Center
Tự hào là thành viên Hiệp hội Ningen Dock Nhật Bản

Cơ sở y khoa đầu tiên tại Hà Nội kiểm tra sức khỏe theo mô hình Ningen Dock

Mã hội viên C2292

2022年 8月 24日 

T-Matsuoka Medical Center 

 公益社団法人 
日本人間ドック学会 

 

入会申込書の受領について(通知) 

拝啓   時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

この度は日本人間ドック学会の趣旨に賛同され、「本学会入会申込書」 をご提出し  

ていただき有難うございました。  

ご連絡頂いた事項に基づき、 下記のとおり新会員受付を終了しましたのでお知らせ し
ます。 

なお、本学会の理事会で承認された場合をもって正会員となりますが、この通知以  

降、 特に連絡がない場合は承認されたものとしてご承知ください。  

敬具  
 

記 
 

入入会会年年月月日日 2022年 8月 23日 
会会員員番番号号 C2292 
資資料料送送付付先先住住所所 〒814-0153 

福岡市城南区樋井川 6丁目 36番 13号  
療法人 EMS 事務局 

 

※※住住所所変変更更ななどどががごござざいいままししたたらら、、 学学会会事事務務局局ままでで (会会員員番番号号をを明明記記ししてて)  

FAXごご連連絡絡ねねががいいまますす。。  

以上 
 

 

〒 102-0075  

東京都千代田区三番町 9-15 ホスピタルプラザビル 1F  

TEL: 03-3265-0079        FAX: 03-3265-0083 
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TOÀN DIỆN – CHUYÊN SÂU – CHI TIẾT – HIỆU QUẢ – CHÍNH XÁC

5 yếu tố trên phải luôn đồng thời được thực hiện trong việc 
khám lâm sàng, các kiểm tra y khoa, kết quả y tế, tư vấn điều trị, 

quy trình thăm khám và chất lượng dịch vụ.

Tinh hoa của Ningen Dock
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0

0

0

0

Sứ mệnh của
Ningen Dock

Tư vấn tỉ mỉ, chi tiết
trong suốt quá trình khám

Đánh giá chi tiết 
tình trạng sức khỏe hiện tại 

Lập kế hoạch 
chăm sóc sức khỏe dài hạn

Dự đoán nguy cơ bệnh tật 
trong tương lai

1

2

3

4
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0

0

0

Mục đích của 
Ningen Dock

Phát hiện rất sớm ung thư và 
các bệnh nguy hiểm tiềm ẩn 
trong cơ thể trước khi có triệu 
chứng.

Điều trị sớm những yếu tố 
nguy cơ trước khi chúng gây 
hại cho sức khỏe. Hơn nữa khi 
phát hiện ở “thời điểm vàng”, 
nhiều bệnh có thể được điều 
trị dứt điểm giúp khách hàng 
giảm gánh nặng về thể chất, 
tinh thần, tài chính và thời gian.

Xác nhận và xếp loại tình 
trạng sức khỏe giúp khách 
hàng hiểu rõ tình trạng sức 
khỏe bản thân và giải tỏa 
lo lắng.

1

2

3
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Bảng tham khảo
các kiểm tra cá nhân hóa

BÉO PHÌ

Dựa vào tiền sử bệnh, thói quen sinh hoạt và lối sống, T-Matsuoka Medical
Center sẽ xây dựng danh mục kiểm tra cá nhân hóa phù hợp với từng khách hàng

- 50 tuổi trở lên
 - Đau đầu, chóng mặt

- Đang mắc bệnh liên quan đến 
lối sống (béo phì, tiêu hóa,...) 

- Tiền sử gia đình có người 
bị đột quỵ

- 40 tuổi trở lên
- Béo phì

- Có tiền sử ung thư đại trực tràng

- 40 tuổi trở lên
- Nữ giới

- Có tiền sử gãy xương
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- Tiền mãn kinh sớm, trễ kinh
 - Tiền sử gia đình có người bị 

ung thư vú
- Chưa mang bầu

- Không có tiền sử cho con bú
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Phát hiện hơn 500 hội 
chứng, bệnh lý nguy hiểm
đã có phương pháp kiểm 
soát và điều trị hiệu quả
(số mặt bệnh theo FDA)

Nguy cơ đột quỵ
Hội chứng chuyển hóa (đái tháo đường, 
tim mạch, béo phì,...)
Tổn thương tiền ung thư
Ung thư giai đoạn sớm
Ung thư
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Khi nào 
nên Ningen Dock?

Bước qua tuổi 40, 
Ningen Dock nên được thực hiện một cách thường quy.
Nếu có thể, bạn nên kiểm tra từ khi còn trẻ bất kể tuổi tác.

_Forbes Nhật Bản_
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Bước qua tuổi 25, cơ thể sẽ bắt đầu thay đổi và đối 
mặt với nhiều nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như 
ung thư, đột quỵ… Điều cần thiết nhất lúc này là ý 
thức chủ động khám sức khoẻ định kỳ theo mô hình 
Ningen Dock ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng 
bệnh hoặc cả khi cơ thể còn đang khỏe mạnh.

• Đau không rõ nguyên nhân, sau vài tuần không thấy 
   thuyên giảm
• Có nốt ruồi hay mụn cơm ngày càng phát triển, sẫm 
   màu hoặc chảy máu
• Có u, cục ở trên cơ thể
• Chảy máu bất thường ở âm đạo, đặc biệt là chảy máu 
   giữa hai chu kì kinh nguyệt hay sau khi mãn kinh
• Nôn hoặc đi ngoài ra máu
• Đi tiểu ra máu
• Khàn giọng hoặc ho kéo dài
• Khó nuốt
• Sụt cân không rõ nguyên nhân

• Tiền sử gia đình có người mắc các bệnh: Ung thư, tim        
   mạch, tiểu đường…
• Tiền sử bản thân mắc các bệnh: Ung thư, gan, phổi…
• Phụ nữ thời kì tiền mãn kinh, rối loạn nội tiết
• Thừa cân, béo phì, nam giới vòng bụng > 90cm, nữ 
   giới vòng bụng > 80cm
• Thường xuyên sử dụng rượu, bia, thuốc lá…
• Công việc áp lực, môi trường làm việc độc hại, lối 
   sống không lành mạnh…
• Từng chiếu xạ hoặc dùng hoá chất điều trị ung thư
• Từng nhiễm vi khuẩn HP, mắc viêm gan B/C, xơ gan, 
   polyp đại tràng, viêm đại tràng

Độ tuổi

25+

Dấu hiệu 
bất thường

Có yếu tố
nguy cơ
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Khác 
biệt với 
KHÁM 
SỨC 
KHỎE 
thông 
thường
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Khai thác tiền sử bệnh 
và thói quen sống

Một trong những nguyên nhân 
của bệnh đến từ thói quen sống. 
Dựa vào bộ câu hỏi khai thác 
tiền sử và thói quen sống chuyên 
sâu kết hợp cùng hệ thống trang 
thiết bị y tế hiện đại giúp đội 
ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh 
nghiệm của T-Matsuoka Medical 
Center phát hiện ra các rối loạn, 
tiền bệnh lý nguy hiểm, từ đó 
đưa ra lời khuyên tư vấn điều trị 
phù hợp và hiệu quả.

Kết hợp đa chuyên khoa sâu 
trong tầm soát và chẩn đoán

Cơ thể con người là một khối 
thống nhất, các cơ quan hoạt 
động đều liên quan đến nhau. 
Việc kết hợp đa chuyên khoa 
sâu trong tầm soát và chẩn đoán 
giúp phát hiện nguyên nhân từ 
gốc rễ của vấn đề trên toàn bộ 
cơ thể, nhờ vậy khách hàng thực 
sự yên tâm với kết quả kiểm tra 
sức khỏe của mình. 

Tư vấn điều trị hiệu quả

Từ kết quả khám, bác sĩ đưa ra 
lời khuyên cải thiện thói quen 
sinh hoạt, biện pháp phòng 
ngừa ban đầu để không phát 
triển thành bệnh hoặc tư vấn 
phục hồi, cải thiện chức năng 
của các cơ quan bị tổn thương 
do những bệnh mạn tính gây ra.

Phát hiện rất sớm, hạn chế bỏ 
sót tổn thương

Mô hình kiểm tra sức khỏe Ningen 
Dock giúp xác định được các 
tổn thương tiền ung thư, ung 
thư giai đoạn sớm, các rối loạn, 
tiền bệnh lý nguy hiểm, bệnh 
mạn tính tiềm ẩn với kết quả có 
độ chính xác cao, hạn chế tối đa 
việc bỏ sót các tổn thương dù là 
nhỏ nhất.



ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Không chỉ đơn giản là các bước kiểm tra sức khỏe, chúng tôi mong rằng 
hành trình kiểm tra sức khỏe theo mô hình Ningen Dock tại T-Matsuoka 
Medical Center còn là sự sẻ chia hữu ích những kiến thức y khoa để 
khách hàng có thêm thông tin y học giá trị, từ đó hiểu và quý trọng hơn 
sức khỏe của chính mình.

Ningen Dock
tại 
T-Matsuoka Medical Center   
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Trong y khoa, y đức và kinh nghiệm lâm sàng của 
các bác sĩ chính là yếu tố then chốt quyết định chất 
lượng thăm khám và điều trị. 

T-Matsuoka Medical Center tự hào quy tụ đội ngũ 
bác sĩ đa chuyên khoa sâu là các chuyên gia đầu 
ngành của Việt Nam và Nhật Bản, tâm huyết và hết 
mình với nghề. Đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên 
có kinh nghiệm và kỹ năng thuần thục, tận tâm và 
thấu hiểu khách hàng.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN
Ningen Dock
tại 
T-Matsuoka Medical Center   
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Thấu hiểu rằng trải nghiệm khám 
chữa bệnh chưa bao giờ là dễ chịu, 
T-Matsuoka Medical Center luôn cẩn 
trọng trong từng cung cách phục vụ 
để khách hàng luôn cảm thấy thoải 
mái. Đó là điều chúng tôi cố gắng 
từng ngày, theo nghệ thuật dịch vụ 
Omotenashi nổi tiếng của Nhật Bản.

Tất cả vật dụng, trang phục, vật tư y 
tế, đều được chuẩn bị riêng để đảm 
bảo an toàn tuyệt đối, không lây 
nhiễm chéo.

Mỗi khách hàng được chúng tôi chăm 
sóc riêng và đồng hành trong toàn bộ 
hành trình kiểm tra sức khỏe, giữ cho 
trải nghiệm khám luôn được thuận 
tiện và riêng tư. 

Chất lượng 
dịch vụ
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Hành trình 
kiểm tra sức khỏe 
với mô hình
Ningen Dock 

Trước ngày khám

7 - 15 ngày
15 - 20 ngày

Trong ngày khám

Sau ngày khám
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Khai thác tiền sử bệnh, 
thói quen sống của khách 
hàng với gần 200 câu hỏi 
chuyên sâu theo hướng 
dẫn của nhân viên y tế. 
Nhờ đó, bác sĩ hiểu hơn 
về tình trạng sức khỏe của 
khách hàng, đưa ra chỉ 
định kiểm tra chính xác, 
cá nhân hóa và lời khuyên 
phù hợp, hữu ích.

Khách hàng được hướng 
dẫn điều chỉnh chế độ 
ăn, ngưng sử dụng thuốc 
(nếu có), chế độ sinh hoạt 
và luyện tập để có một 
thể trạng phù hợp trong 
ngày thực hiện khám. Với 
sự chuẩn bị này, các kết 
quả y khoa sẽ được chính 
xác hơn. 

Khách hàng được hướng 
dẫn cụ thể các bước thực 
hiện lấy mẫu bệnh phẩm.

Khai thác tiền sử bệnh Hướng dẫn 
trước ngày khám

Lấy mẫu bệnh phẩm

Trước ngày khám
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Tại T-Matsuoka Medical Center, đội ngũ 
dịch vụ khách hàng luôn hỗ trợ và đồng 
hành cùng bạn trong quá trình thăm 
khám, hướng dẫn cụ thể để hành trình 
khám sức khoẻ của bạn trở nên nhẹ 
nhàng hơn. 

Việc thăm khám lâm sàng và các kiểm 
tra y khoa được thực hiện chi tiết trong 
từng bước để đảm bảo không bỏ sót 
một bất thường nào dù là nhỏ nhất.

Quy trình khám nghiêm ngặt tuân thủ 
đúng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thuận 
tiện cho khách hàng và tiết kiệm thời 
gian di chuyển cũng như chờ đợi.

Luôn có nhân viên đồng hành, hỗ trợ 

Các kiểm tra y khoa chi tiết, tỉ mỉ

Quy trình chặt chẽ

Trong ngày khám
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Tiếp nhận

Lập hồ sơ khách 
hàng, đo dấu hiệu 
sinh tồn, chỉ số cơ 
thể, lượng cơ/mỡ.

Xét nghiệm máu

Giúp tầm soát viêm 
gan B, viêm gan C, 
tình trạng chuyển hóa 
mỡ, đái tháo đường, 
chức năng gan, thận, 
tuyến giáp, túi mật…

Khám lâm sàng, 
khám chuyên khoa 
Khám trực tiếp với bác 
sĩ để tìm ra những triệu 
chứng cơ năng: Ho, 
đau bụng,… và tìm ra 
các triệu chứng thực 
thể tồn tại trên cơ thể 
mà khách hàng không 
biết: Rối loạn nhịp tim, 
xuất huyết dưới da…

Các danh mục kiểm tra của Ningen Dock được thực hiện từ 1 - 2 ngày 
và có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo từng khách hàng.

Hành trình thực hiện 
các kiểm tra sức khỏe

Siêu âm 

Đánh giá tình trạng 
hiện tại và phát hiện 
sớm các dấu hiệu 
bất thường của tuyến 
giáp, gan, mật, tụy, 
thận, lách và tuyến vú 
2 bên.
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Nội soi tiêu hóa Nghỉ ngơi 
dùng bữa trưa

Chẩn đoán hình ảnh Chuyên gia 
tư vấn sau khám 

Ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo AI giúp 
phát hiện sớm 
những tổn thương 
đường tiêu hóa, vi 
khuẩn HP…

Bữa ăn theo tiêu 
chuẩn Nhật Bản.

Siêu âm doppler tim, 
động mạch, tĩnh mạch: 
đánh giá tình trạng xơ 
cứng, tắc hẹp mạch máu, 
suy giãn tĩnh mạch…
Chụp CT: CT Scan ngực, 
bụng để tầm soát dấu hiệu 
ung thư phổi giai đoạn 
sớm, các bệnh lý lồng 
ngực...
Chụp MRI toàn thân tích 
hợp trí tuệ nhân tạo (AI), 
nhằm tầm soát ung thư 
sớm, nguy cơ đột quỵ... 

Tư vấn trước dựa 
trên những kết quả 
có trước trong ngày 
(siêu âm, xét nghiệm 
máu, các bệnh lý cấp 
tính...) 
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Trả kết quả

Đưa ra giải pháp đến tận cùng vấn đề

Tư vấn kết quả

Hồ sơ y khoa được hội chẩn bởi hội đồng chuyên môn, đánh giá 
tình trạng từng hạng mục sức khoẻ theo mô hình A, B, C, D, E 
giúp khách hàng hiểu rõ về sức khoẻ của bản thân cũng như các 
nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể.

A - Không phát hiện bất thường
B - Có bất thường mức độ nhẹ nhưng không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày
C - Cần theo dõi thêm và chú ý đến sinh hoạt hằng ngày
C1/C3/C6/C12 - Cần khám lại sau 1/3/6/12 tháng
D1 - Cần điều trị
D2 - Cần thăm khám tại các cơ sở y tế, kiểm tra chuyên sâu
E - Đang điều trị

• Kiểm tra chi tiết và chuyên sâu hơn nếu phát hiện dấu hiệu 
bất thường nguy hiểm

• Hội chẩn đa chuyên khoa sâu khi nghi ngờ ung thư, bệnh lý 
nguy hiểm

• Dịch vụ bác sĩ riêng đồng hành và quản lý sức khỏe chủ động
• Dịch vụ hỗ trợ khám và điều trị tại các bệnh viện đầu ngành 

của Việt Nam và 34 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của 
Nhật Bản.

Dựa vào các kết quả kiểm tra sức khoẻ, đội ngũ chuyên gia sẽ 
tư vấn và xây dựng cho khách hàng các giải pháp chăm sóc sức 
khoẻ chủ động dài hạn, bằng cách thay đổi chế độ dinh dưỡng, 
luyện tập vận động thể thao, chế độ sống khoa học và kiểm tra 
sức khoẻ chủ động.

Sau ngày khám
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Hồ sơ y khoa bằng tiếng Nhật được 34 bệnh viện tại Nhật Bản chấp thuận, 
giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí trong trường hợp khách 
hàng cần thăm khám và điều trị tại Nhật Bản.

Với các tổn thương tiền ung thư, ung thư giai đoạn sớm, đội ngũ bác sĩ 
của T-Matsuoka Medical Center sẽ tư vấn điều trị hiệu quả bằng phương 
pháp tiên tiến, can thiệp xâm lấn tối thiểu.

ĐẶC BIỆT 

Lợi ích khi thực hiện
Ningen Dock tại 
T-Matsuoka Medical Center
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Theo dõi chủ động, thường xuyên 
tình trạng sức khỏe của bản thân

Trải nghiệm khám Ningen Dock tiêu 
chuẩn Nhật Bản ngay tại Việt Nam

Kiểm tra sức khỏe với nhiều chuyên 
khoa sâu chỉ tại 01 Trung tâm Y khoa

Hồ sơ kết quả được thống kê chi tiết, đánh giá 
tình trạng từng hạng mục sức khoẻ và đưa ra 
phương án chăm sóc dài hạn cho khách hàng. 
Tất cả kết quả được lưu trữ trên hệ thống phần 
mềm HIS, PACs giúp bác sĩ và khách hàng theo 
dõi, so sánh sự thay đổi sức khoẻ hàng năm. 

Theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản, quy trình khám 
sức khỏe theo mô hình Ningen Dock tại T-Matsuoka 
Medical Center được thực hiện nghiêm ngặt, chi 
tiết trong từng bước, đảm bảo sự thuận tiện, tối ưu 
hành trình khám và hạn chế thời gian chờ đợi của 
khách hàng. Tất cả điều đó được thực hiện ngay tại 
T-Matsuoka Medical Center mà không cần phải tới 
Nhật Bản.

T-Matsuoka Medical Center quy tụ đội ngũ 
chuyên gia đầu ngành từ nhiều chuyên khoa sâu 
với kiến thức chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệm 
thực tế dày dặn cùng với sự hỗ trợ đắc lực của 
trang thiết bị tân tiến, khách hàng sẽ được thăm 
khám toàn diện và chuyên sâu thay vì phải tìm 
kiếm, hay phải di chuyển và kiểm tra sức khỏe tại 
nhiều cơ sở y tế chuyên khoa khác nhau.
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