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KIẾN THỨC Y  KHOA

Đại dịch Covid - 19 diễn biến 
phức tạp và kéo dài đã dẫn 
đến nhiều thay đổi, cả trong 
suy nghĩ lẫn trong lối sống, 
sinh hoạt và công việc hàng 
ngày của chúng ta. Điều này 
không chỉ khiến cho chúng 
ta căng thẳng tinh thần mà 
còn gây ra những tác động 
không nhỏ đến thể chất, 
trong đó có sức khỏe làn da 
của chúng ta. Đặc biệt, “vòng 
ba” của mỗi người đều có 
thể bị chảy xệ, kèm theo da 
mông bị sần sùi là do hậu 

quả của việc phải ngồi nhiều 
vì sự thay đổi phương cách 
làm việc và sự giảm thiểu 
các cơ hội tham gia sinh hoạt 
cộng đồng cũng như luyện 
tập thể dục thể thao. 
 
VÌ ĐÂU DA VÙNG MÔNG 
BỊ CHẢY XỆ VÀ XẤU XÍ?
Theo các chuyên gia da liễu, nếu 
phải làm công việc bàn giấy và 
phải ngồi hơn 8 tiếng mỗi ngày, 
đặc biệt trong thời gian đại dịch 
Covid - 19 kéo dài, cơ thể chúng ta 
sẽ dễ trở nên mệt mỏi, vùng mông 

dễ bị chảy xệ và da mông dễ bị 
sần sùi, chai sạn, nổi mụn nhọt. 
Những thay đổi đó sẽ làm cho 
chị em phụ nữ cảm thấy thiếu tự 
tin mỗi khi mặc những bộ đồ bó 
sát vòng ba hoặc khi vô tình để lộ 
vùng da ấy. Vòng ba và da vùng 
này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu 
tố di truyền, hay còn được gọi là 
“yếu tố cơ địa”. Tuy nhiên, một số 
yếu tố môi trường cũng có thể gây 
tác động đáng kể đến vòng ba mà 
chúng ta có thể tìm hiểu và khắc 
phục để cải thiện và bù trừ cho 
“yếu tố cơ địa”.
 
Khi chúng ta duy trì thói quen làm 
việc tĩnh tại trong thời gian dài, 
vùng mông ở trong trạng thái “im 
lìm”, sẽ bị tích tụ mỡ và chảy xệ, 
được gọi là “Hội chứng mông 
bất động”. Hơn nữa, khi cơ vùng 
mông bị bất động sẽ dẫn đến sự 
giảm chuyển động của vùng chậu 
trong quá trình xoay của xương 
chậu khi vận động, gây ra sự nén 
ép ở thắt lưng, từ đó dẫn đến đau 
lưng. Các thay đổi này khiến cho 
cơ thể mệt mỏi, xương khớp đau 
nhức, giảm sự tự tin và dẫn tới sự 
thụ động hơn trong các sinh hoạt 
hàng ngày. Điều này thường gặp ở 
những người làm việc văn phòng, 
phải ngồi nhiều, nhất là khi phải 
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tăng cường làm việc online trong 
thời kỳ dịch bệnh hiện nay. Ngoài 
ra, nhiều người có sở thích mặc 
quần, bít tất (vớ) ôm sát hoặc được 
làm bằng các chất liệu thô ráp 
như len, dạ, nylon v.v… cũng có 
thể gây ra các tác hại cho hệ thần 
kinh và mạch máu vùng mông và 
chân, làm ứ trệ tuần hoàn, tích tụ 
mô mỡ, giảm sự săn chắc của mô 
cơ, đồng thời làm cho da vùng 
mông dễ bị thô ráp, sần sùi, lão 
hóa... Một số nguyên nhân phổ 
biến khác cần phải kể đến là: thói 
quen tắm nước quá nóng hoặc 
quá lạnh so với thân nhiệt (vì sự 
chênh lệch nhiệt độ nhiều có thể 
gây bong tróc các tế bào da); lạm 
dụng thức ăn nhanh có nhiều tinh 
bột, dầu mỡ dễ gây tăng cân, thừa 
cân hoặc béo phì (vì yếu tố cân 
nặng gây tác động đáng kể đến 
sức khỏe của làn da, đặc biệt là 
da ở các vùng chịu tác động của 
trọng lực); thói quen thức khuya, 
tình trạng thiếu ngủ thường xuyên, 
stress… càng dễ làm cho da xấu 
(vì gây tích tụ mô mỡ tại các vùng 
theo các hình dạng “không mong 
muốn”, tăng tiết chất bã trên da, 
dễ dẫn tới các vấn đề khác về da 
như nhiễm trùng). Tóm lại, da vùng 
mông có thể bị tăng mức độ lão 
hoá vì nhiều loại tác nhân khác 
nhau như: tác nhân cơ học do bít 
tất; tác nhân vật lý do trọng lực; tác 
nhân sinh hóa do chất nhờn; tác 
nhân vi sinh vật do vi khuẩn gây 
hại phát triển tại nang lông hoặc 
trên bề mặt da…. Khi đó, cơ thể 
sẽ tăng tiết một loại hóc-mon gọi 
là cortisol, gây kích thích ăn nhiều 
hơn, thèm ăn đồ ngọt hơn và hậu 
quả sẽ dẫn đến một vòng luẩn 
quẩn, gây tác hại cho da vùng 
mông ngày càng nặng hơn.
  
BÍ QUYẾT CHĂM SÓC LÀN 
DA VÙNG MÔNG VÀ CẢI 
THIỆN MÔNG XỆ 
Để giúp khắc phục các sự cố 
thường gặp ở vòng ba và làm tăng 
sự gợi cảm khi mặc trang phục, chị 

em nên áp dụng các bí quyết sau 
cho một số vấn đề về da thường 
gặp tại vùng mông.
 • Mụn nhọt:

Theo các chuyên gia của Hiệp hội 
Da liễu Phụ nữ Hoa Kỳ (Women’s 
Dermatologic Society-WDS), mụn 
nhọt vùng mông là một trong những 
vấn đề về da phổ biến mà bác sĩ 
da liễu quan tâm. Mụn và mụn sâu 
trong nang lông được tạo ra là do 
các lỗ chân lông bị bịt kín. Chúng 
ta nên tránh mặc quần áo bó sát và 
nên tắm ngay sau khi tập thể dục 
hoặc khi bị đổ mồ hôi. Nên sử dụng 
các loại xà phòng có chứa benzoyl 
peroxide và / hoặc các hoạt chất 
diệt khuẩn khác để làm giảm lượng 
vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm 
trùng tại các vùng này. Cũng theo 
WDS, tẩy da chết thường xuyên là 
một việc rất quan trọng để giữ cho 
mông luôn khỏe mạnh. Axit salicylic 
là một hoạt chất giúp cho da loại 
bỏ tế bào chết hiệu quả. Tuy nhiên, 
việc loại bỏ da chết cũng cần phải 
được thực hiện một cách thích hợp. 

Tránh chà xát và tẩy da chết quá 
nhiều sẽ gây kích ứng và làm cho 
tình trạng sừng hoá của da thêm 
trầm trọng. Khi việc tự áp dụng các 
phương pháp chăm sóc da vùng 
mông tại nhà không có hiệu quả, 
chúng ta nên gặp bác sĩ da liễu để 
được kê đơn các loại gel hoặc kem 
tiêu sừng và/ hoặc kháng khuẩn 
và các thuốc uống thích hợp nhằm 
khắc phục các trường hợp mụn nhọt 
vùng mông từ trung bình đến nặng. 
 
• Rạn da:

Có khoảng 70% phụ nữ, 40% 
đàn ông và đặc biệt 90% phụ nữ 
mang thai bị rạn da. Các vệt da 
teo rạn có màu đỏ tím, hồng nhạt 
hoặc xơ trắng xuất hiện dọc theo 
những vùng “đẫy đà” của chị em 
thì quả thật là không thẩm mỹ. Để 
tự điều trị tại nhà, chúng ta có thể 
dùng các loại thuốc thoa có chứa 
retinoids. Tuy nhiên, cho đến nay 
chưa có phương pháp điều trị rạn 
da nào phù hợp với tất cả mọi 
người và cho hiệu quả dứt điểm. 



Do đó, các bạn nên đến các cơ 
sở y tế có chuyên khoa da liễu để 
được tư vấn và điều trị tốt hơn. 
Ba phương thức sau đây có tác 
dụng giúp làm giảm sự xuất hiện 
của vết rạn da. Một, làm mịn bề 
mặt da bằng việc siêu mài da 
một cách “nghệ thuật” hoặc lột 
da bằng hóa chất nhẹ. Hai, điều 
trị sâu, tức là kích thích các mô 
da sâu bằng laser hoặc sóng tần 
số vô tuyến để tái tạo vi phân bề 
mặt da, phá vỡ các mô xơ không 
đồng đều tại các vết rạn da, 
giúp tăng sinh mô sợi collagen 
và elastin, đồng thời kích thích 
sự phát triển của mô da mới. Ba, 
điều chỉnh màu sắc vùng da bị 
teo rạn, vì vết rạn da có thể có 
nhiều màu khác nhau như trắng, 
đỏ, xanh tím hoặc nâu. Liệu pháp 
ánh sáng xung cường độ cao 
được áp dụng để giải quyết vấn 
đề này. Sau khi vấn đề màu sắc 
thương tổn đã được giải quyết, 
liệu pháp laser không bóc tách 
sẽ giúp cải thiện mô xơ có màu 
trắng một cách hiệu quả.
 
• Cellulite:

Bình thường mô mỡ dưới da được 
“đóng khuôn” trong các cấu 
trúc sợi một cách đều đặn. Khi 
da bị lão hóa do các yếu tố như 
tuổi tác, trọng lượng, trọng lực 
v.v…; mạng lưới các sợi này bị 
phá vỡ, khiến cho mô mỡ không 
còn được sắp xếp theo trật tự 
ngăn nắp; dẫn đến bề mặt da 
bị lồi lõm, xơ chai, đặc biệt tại 
các vùng bụng, hông, mông và 
đùi. Tình trạng này được gọi là 
cellulite. Chúng ta có thể phòng 
tránh tình trạng cellulite bằng 

cách duy trì chế độ ăn uống 
cân bằng, chế độ sinh hoạt và 
tập luyện hàng ngày lành mạnh, 
tránh ngồi hoặc đứng lâu. Ngoài 
ra, chúng ta còn có thể cải thiện 
tình trạng này bằng cách mát xa 
các vùng da chịu lực, thường bị tỳ 
đè hay cọ xát nhiều, chẳng hạn 
như da vùng mông; thoa kem có 
chứa caffeine, retinoid mỗi ngày 
trên các vùng da này. Cellulite có 
thể được điều trị bằng các công 
nghệ dựa trên năng lượng (tần số 
vô tuyến), tia laser và ánh sáng 
hồng ngoại, áp lực âm… và các 
thủ thuật xâm lấn tối thiểu gây 
phá vỡ các dải xơ. Tuy nhiên, các 
liệu pháp này đều phải do bác sĩ 
chuyên khoa da liễu chỉ định và 
do những người có chuyên môn 
đảm nhận thực hiện.
 
• Dày sừng nang lông (keratosis 
pilaris - KP):

Còn được gọi là “da gà”, là một 
tình trạng bệnh lý của da phổ 
biến, với biểu hiện là những nốt 
sần sùi như giấy nhám ở vùng 
da mông, đùi, lưng và cánh tay. 
Các thương tổn thường có màu 
đỏ hoặc nâu và có nút sừng cứng 
do sự tích tụ của các mảnh vụn 
da và protein bên trong các nang 
lông. Các nốt sần này có thể gây 
ngứa hoặc kích thích viêm đỏ do 
cào gãi và gây ảnh hưởng đến 
yếu tố thẩm mỹ. Để làm giảm tình 
trạng KP, chúng ta có thể tẩy tế 
bào sừng chết bằng các loại kem 
bôi có chứa axit alpha hydroxy 
(như axit glycolic) hoặc axit beta 
hydroxy (như axit salicylic). Trong 

những trường hợp KP mạn tính 
nghiêm trọng, bác sĩ da liễu có 
thể kê đơn thuốc bôi ngoài da 
gồm axit retinoic kết hợp vi mài 
mòn da tại các cơ sở chuyên 
khoa.

VÙNG MÔNG BỊ “XẤU XÍ” 
THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY? 
Về mặt cấu tạo của vùng mông, 
mông xệ, nếu không được kiểm 
soát tốt theo thời gian dài, sẽ 
dẫn đến đau mạn tính vùng 
chậu/ hông, từ đó gây tác động 
tỳ đè trên da vùng mông. Do 
đó, chúng ta cần điều chỉnh tư 
thế ngồi phù hợp, cân đối, sao 
cho hông cao hơn một chút so 
với đầu gối, bàn chân đặt trên 
sàn và mông được tựa trên một 
mặt phẳng êm thoáng. Ngoài 
ra, cần duy trì cuộc sống năng 
động, nên tập thể dục hàng 
ngày với thời lượng và bài tập 
thích hợp.

Về mặt cấu trúc của làn da vùng 
mông, các giải pháp lâu dài nên 
được áp dụng thường xuyên là: 
tránh ngồi tại chỗ quá lâu; nên 
mặc quần bằng chất liệu mềm, 
mịn, thông thoáng; giữ vệ sinh 
và thay quần thường xuyên nếu 
bị ẩm do môi trường làm việc; 
tránh chà xát, tỳ đè, cào gãi 
vùng da mông; thoa dưỡng ẩm 
thích hợp trên vùng da này. Một 
giải pháp tình thế có thể áp 
dụng khi cần là mặc quần nâng 
mông để giúp chị em tạm thời 
che giấu khuyết điểm vòng ba. 
Khi đó, chúng ta nên chọn loại 
quần bằng chất liệu thích hợp 
và có kích thước đúng chuẩn, 
với thiết kế ôm mông “linh hoạt”, 
nghĩa là không có vùng da nào 
bị tác động lực mạnh. Tuy nhiên, 
giải pháp tình thế này chỉ nên 
được áp dụng trong một số tình 
huống thật sự cần thiết, khi mà 
việc luyện tập chưa đủ hiệu quả 
giúp “định hình” vùng mông 
theo mong muốn.



6 www.bvdaihoc.com.vnBVÑHYD

KIẾN THỨC Y  KHOA

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN NGÀNH

CHĂM SÓC GIẢM NHẸ 
CN Hồ Thị Quỳnh Duyên, ThS BS Lê Đại Dương, TS BS Thân Hà Ngọc Thể

1. GIỚI THIỆU VỀ CHĂM SÓC 
GIẢM NHẸ
1.1 Chăm sóc giảm nhẹ là gì?
Chăm sóc giảm nhẹ là chuyên 
ngành chăm sóc và điều trị, vận 
dụng những chứng cứ khoa học 
tốt nhất hiện có nhằm ngăn ngừa 
và làm giảm nhẹ các đau khổ về 
mặt thể chất, tâm lý, xã hội và cả 
tâm linh, mà những người bệnh 
mắc phải các bệnh lý nghiêm 
trọng phải chịu đựng.
Là một quá trình chăm sóc lấy 
người bệnh làm trung tâm, chăm 
sóc giảm nhẹ đồng hành với 
người bệnh và gia đình người 

bệnh trong toàn bộ quá trình diễn 
biến của bệnh, kể cả khi người 
bệnh ở vào giai đoạn cuối đời, 
nhằm mang lại cho người bệnh 
chất lượng và giá trị cuộc sống tối 
ưu nhất. Tuỳ thuộc vào từng giai 
đoạn của bệnh mà chăm sóc giảm 
nhẹ sẽ đóng vai trò đồng hành hỗ 
trợ hoặc chủ đạo so với điều trị. 
Ngoài ra, chăm sóc giảm nhẹ còn 
tiếp tục theo dõi hỗ trợ người thân 
sau khi người bệnh đã mất.

1.2 Những ai cần được chăm 
sóc giảm nhẹ?
Chăm sóc giảm nhẹ dành cho tất 

cả những người bệnh đang đối 
mặt với các bệnh mạn tính không 
chữa khỏi; những bệnh có khả 
năng đe dọa tính mạng (ung thư, 
HIV/AIDS, suy các cơ quan, bệnh 
lý di truyền bẩm sinh gây giới hạn 
sự sống ...); các bệnh mạn tính 
giai đoạn cuối (suy tim, bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn, suy thận mạn, 
xơ gan, sa sút trí tuệ …); những 
người bị đau mạn tính; các triệu 
chứng gây đau đớn hoặc các vấn 
đề tâm lý ở bất kỳ giai đoạn nào 
của bệnh. Chăm sóc giảm nhẹ 
đặc biệt quan trọng đối với những 
người có khả năng qua đời trong 



vòng 6 tháng sắp tới. Đối với 
những người này, chăm sóc giảm 
nhẹ được xem là chăm sóc cuối đời 
(end of life care - EOLC). Một trong 
những mục đích mang tính nhân 
văn của của chăm sóc cuối đời là 
không để cho một người bệnh nào 
phải chịu đựng đau đớn một cách 
không cần thiết chỉ vì nhân viên y 
tế né tránh việc sử dụng morphine 
như là một biện pháp chống đau 
hữu hiệu.
Chăm sóc giảm nhẹ còn quan tâm 
hỗ trợ cho gia đình người bệnh 
và người chăm sóc, đây là những 
người cũng rất đau khổ và căng 
thẳng vì gánh nặng chăm sóc 
người bệnh.
Bên cạnh đó, chăm sóc giảm nhẹ 
còn quan tâm hỗ trợ cho các nhân 
viên y tế trực tiếp tham gia chăm 
sóc người bệnh, những người 
hằng ngày phải tiếp xúc với sự 

đau khổ của người bệnh và người 
nhà người bệnh. Đội ngũ các 
nhân viên y tế này thường xuyên 
phải chứng kiến cảnh người bệnh 
tử vong và những đau đớn cuối 
đời của người bệnh nên rất dễ bị 
căng thẳng và kiệt sức.

1.3 Vì sao phải cần chăm 
sóc giảm nhẹ?
“Chăm sóc giảm nhẹ là quyền 
của con người”. Theo nghị quyết 

của Đại Hội đồng Y tế Thế giới 
tháng 05 năm 2014: “Chăm sóc 
giảm nhẹ là một nhiệm vụ đạo đức 
của hệ thống y tế. Việc đảm bảo 
cho người bệnh có nhu cầu có thể 
tiếp cận với chăm sóc giảm nhẹ là 

trách nhiệm và đạo đức của các 
nhân viên y tế”.
Hội nghị toàn cầu về Chăm sóc 
sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) của 
Tổ chức Y tế Thế giới năm 2018 với 
chủ đề “Từ Alma-Ata đến bao phủ 
chăm sóc sức khỏe toàn dân và 
các mục tiêu phát triển bền vững” 
đã đưa ra tuyên ngôn Astana. 
Tuyên ngôn này nêu rõ các cam kết 
và hành động để đạt được “bao 
phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” 

(Universal Health Coverage-UHC):
- CSSKBĐ phải bao gồm các dịch 
vụ chăm sóc nâng cao sức khỏe, 
phòng ngừa, điều trị, phục hồi 
chức năng và chăm sóc giảm nhẹ, 
đồng thời các dịch vụ này phải dễ 
dàng cho mọi người tiếp cận.
- Cam kết đáp ứng mọi nhu cầu 
sức khỏe ở mọi giai đoạn của 
cuộc đời người bệnh bằng các 
dịch vụ nâng cao sức khỏe, phòng 
ngừa, điều trị, phục hồi chức năng 
và chăm sóc giảm nhẹ.

1.4 Nhu cầu chăm sóc giảm 
nhẹ trên thế giới như thế nào?
- Trên toàn thế giới, hiện nay mỗi 
năm có đến 40 triệu người đang 
sống chung với các bệnh lý giai 
đoạn cuối và cần phải được chăm 
sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, trên 
thực tế chỉ có 14% trong số những 
người này thực sự được chăm sóc 
giảm nhẹ, 86% người bệnh còn 
lại phải chịu đựng những đau khổ 
không cần thiết chỉ vì không biết 
đến hoặc không tiếp cận được 
chăm sóc giảm nhẹ.
- Nhu cầu về chăm sóc giảm nhẹ 
hiện nay là rất lớn. Các số liệu 
ước tính cho thấy trung bình có 
khoảng 377/100.000 người lớn 
và 63/100.000 trẻ em cần đến 
chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, dù 
đã được quan tâm nhiều hơn trong 
những năm gần nay song chăm 
sóc giảm nhẹ vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu của thực tế.
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1.5 Thực trạng chăm sóc 
giảm nhẹ tại Việt Nam ra 
sao?
- Dựa theo tỉ lệ bình quân của thế 
giới thì Việt Nam, với dân số trên 
97 triệu người (theo thống kê dân 
số Việt Nam 09/09/2020), mỗi 
năm có ít nhất khoảng 365.690 
người lớn và trên 15.000 trẻ em 
cần phải được chăm sóc giảm 
nhẹ.
- Việt Nam được xếp hạng năng 
lực chăm sóc giảm nhẹ đứng thứ 
12 trong số 18 nước Châu Á – 
Thái Bình Dương. Trên bình diện 
thế giới, hoạt động chăm sóc 
giảm nhẹ của nước ta vẫn còn 
ở vị trí thấp, đứng thứ 58/80 
trên toàn thế giới theo xếp hạng 
năm 2015 của EIU (Economist 
Intelligence Unit).

Việt Nam được xếp hạng năng 
lực CSGN thuộc nhóm 3a: sự phát 
triển chưa đồng bộ, còn khu trú
(Nguồn: http://www.thewhpca.
org/resources/global-atlas-on-
end-of-life-care)

1.6 Phương pháp tiếp cận 
nhóm chăm sóc lấy người 
bệnh làm trung tâm là gì?
Trong chăm sóc lấy người bệnh 
làm trung tâm (patient-centered 
care), những nhu cầu và mong 
ước đặc thù về sức khỏe của mỗi 
một cá nhân chính là động lực 
thúc đẩy tất cả những quyết định 
chăm sóc y tế cũng như những 
đánh giá về chất lượng chăm sóc 
sức khỏe của cơ sở y tế. Bệnh 
nhân là đối tác của thầy thuốc 
và thầy thuốc điều trị bệnh nhân 
không chỉ dưới góc độ lâm sàng 
mà còn phải xem xét đến những 
cách tiếp cận về cảm xúc, tinh 
thần, tâm linh, xã hội và tài chính. 
Đối với những người mắc bệnh 
nan y hoặc những người bệnh ở 
giai đoạn cuối đời thì chăm sóc 
giảm nhẹ là một thành tố cực kỳ 
quan trọng và trong nhiều trường 
hợp đóng vai chủ đạo. Chăm sóc 
giảm nhẹ được thực hiện bởi một 
nhóm liên ngành có thể bao gồm: 
bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chăm 
sóc giảm nhẹ, điều dưỡng chăm 

sóc giảm nhẹ, dược sĩ, nhân viên 
công tác xã hội, chuyên gia tâm 
lý, chuyên gia hỗ trợ tâm linh, gia 
đình người bệnh, tình nguyện viên 
và các chuyên gia khác.
Chỉ với phương thức làm việc 
nhóm liên ngành này thì người 
bệnh và gia đình người bệnh 
mới có thể được chăm sóc toàn 
diện về thể chất, tâm lý xã hội 
và tâm linh.

2 ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ 
NGÀY QUỐC TẾ CHĂM SÓC 
GIẢM NHẸ VÀ CHĂM SÓC 
CUỐI ĐỜI 
Ngày quốc tế chăm sóc giảm 
nhẹ và chăm sóc cuối đời được 
Liên minh toàn cầu chăm sóc 
giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời 
(World Hospice and Palliative 
Care Association- WHPCA) khởi 
xướng. Đây là ngày toàn thế giới 
thống nhất hành động để kỷ niệm 
và ủng hộ dịch vụ chăm sóc giảm 
nhẹ và chăm sóc cuối đời trên 
toàn cầu, nhằm nâng cao hiểu 
biết cộng đồng ở các quốc gia; 
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“Bạn quan trọng bởi vì bạn là bạn, và bạn quan trọng đến giờ phút cuối. Chúng tôi sẽ làm tất cả những 
gì có thể không chỉ để giúp bạn chết một cách an lành mà còn sống cho đến khi bạn chết.” – Quý bà 
Cicely Saunders

cổ động cho việc phát triển chăm 
sóc giảm nhẹ trên toàn thế giới.  
WHPCA đã thống nhất chọn 
ngày thứ Bảy, tuần thứ 2 của 
tháng 10 hằng năm làm. ngày 
quốc tế chăm sóc giảm nhẹ và 
chăm sóc cuối đời.
Vào ngày này, những người 
trên khắp nơi trên thế giới bị 
ảnh hưởng bởi những bệnh giới 
hạn sự sống (cả người bệnh lẫn 
gia đình người bệnh) - sẽ được 
mọi người lắng nghe tiếng nói, 
nguyện vọng của họ về chăm 
sóc giảm nhẹ. Những người này 
được nêu lên những kiến nghị với 
mục đích làm cho các nhà hoạch 
định chính sách chú ý và ưu tiên 
phát triển các chính sách và dịch 
vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hơn nữa, 
những người đã và đang đồng 
hành với họ (như các cơ quan 
chức năng, tình nguyện viên, 
người ủng hộ, nhân viên chăm 
sóc sức khỏe) sẽ tình nguyện 
dành thời gian để lan tỏa thông 
điệp ý nghĩa này.

Mục đích của ngày quốc tế 
chăm sóc giảm nhẹ và chăm 
sóc cuối đời là gì?
- Chia sẻ tầm nhìn nhằm phát 
triển sự sẵn có các dịch vụ chăm 
sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối 
đời trên toàn thế giới bằng cách 
tạo cơ hội để vấn đề được biết 
đến và thảo luận.
- Nâng cao nhận thức và hiểu 
biết về các nhu cầu về y tế, 
xã hội, tâm lý và tâm linh của 
những người bệnh và gia đình 
người bệnh đang sống cùng các 
bệnh lý làm giới hạn sự sống.
- Gây quỹ hỗ trợ và phát triển 
các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ 
và chăm sóc cuối đời trên khắp 
thế giới.
- Ngày quốc tế chăm sóc giảm 

nhẹ và chăm sóc cuối 
đời mỗi năm có 1 chủ 
đề khác nhau. Chủ 
đề của năm 2020 
là : “Chăm sóc cho 
tôi, giúp tôi thoải 
mái” (“My care, my 
comfort”). Ngày quốc 
tế chăm sóc giảm nhẹ 
và chăm sóc cuối đời 
của năm 2020 được 
tổ chức vào thứ Bảy, 
ngày 10 tháng 10.

Những thông điệp 
chính của ngày 
chăm sóc giảm 
nhẹ và chăm sóc 
cuối đời 2020
1. Với chăm sóc 
giảm nhẹ, người 
bệnh có thể tiếp cận 
tiêu chuẩn chăm sóc 
tốt nhất, với mức 
độ thoải mái nhất 
có thể, khi họ đang 
phải trải qua một 
vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng.
2. Chăm sóc giảm 
nhẹ đảm bảo người chăm sóc và 
gia đình người bệnh nhận được 
sự hỗ trợ tốt nhất để cung cấp 
sự chăm sóc và thoải mái cho 
người thân yêu của họ tại nhà 
và / hoặc tại các cơ sở chăm 
sóc y tế.
3. Nhân viên y tế được yêu cầu 
cung cấp sự chăm sóc và thoải 
mái về tâm lý, xã hội và tâm 
linh trong các dịch vụ chăm sóc 
giảm nhẹ và quá trình họ được 
đào tạo.
4. Để đảm bảo sự chăm sóc tốt 
nhất và thoải mái nhất có thể 
cho tất cả mọi người, chăm sóc 
giảm nhẹ nên được lồng ghép 
vào hệ thống chăm sóc sức khỏe 

quốc gia, thông qua cải cách 
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn 
dân.
5. Chăm sóc giảm nhẹ là một 
dịch vụ cần thiết để giảm thiểu 
sự đau đớn và đau khổ về thể 
chất và tâm lý liên quan đến 
COVID-19 và các bệnh lý nền có 
từ trước.
6. Hoạt động kỷ niệm ngày quốc 
tế chăm sóc giảm nhẹ và chăm 
sóc cuối đời chính là: “Thể hiện 
sự ủng hộ cho chăm sóc giảm 
nhẹ trong xây dựng hệ thống y tế 
vững mạnh, với chăm sóc giảm 
nhẹ phải được cấp ngân sách 
và bao hàm trong bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân”.
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PHẪU THUẬT TIM 
NỘI SOI ÍT XÂM LẤN: 
CƠ HỘI MỚI CHO NGƯỜI 
BỆNH TIM MẠCH TS BS Võ Tuấn Anh



thể, đặc biệt là não, sẽ bị thiếu máu nhanh chóng đưa đến tử vong 
hoặc di chứng nặng nề. Trong phẫu thuật tim, tim cần phải nằm yên 
và không có máu để các thao tác sữa chữa có thể thực hiện được. 
Chính vì vậy, để có thể can thiệp vào cấu trúc của tim, bác sĩ cần 
sử dụng một hệ thống máy hiện đại được gọi là máy tim phổi nhân 
tạo. Hệ thống này giúp thay thế chức năng của hô hấp và tuần hoàn, 
giúp cho tim ngừng đập, phổi ngưng thở một thời gian ngắn mà vẫn 
giữ được an toàn cho người bệnh. Vì tính chất phức tạp của hệ thống 
tim phổi nhân tạo nên trong suốt một thời gian dài, việc áp dụng 
đường tiếp cận ít xâm lấn trong phẫu thuật tim gần như rất khó để 
thực hiện được.  

Trước đây, để thực hiện phẫu thuật tim kinh điển, bác sĩ phẫu thuật sẽ 
tiếp cận tim qua đường mở ngực giữa xương ức. Đây là đường mổ rất 
tốt để tiếp cận và điều trị bệnh lý tim mạch ở người lớn và trẻ em, từ 
những bệnh lý đơn giản đến các bệnh lý phức tạp. Đường mở ngực 
giữa xương ức đã được sử dụng trong nhiều năm và đến nay vẫn là 
tiêu chuẩn vàng trong chuyên ngành phẫu thuật tim. Tuy vậy, bên 
cạnh những ưu điểm trên, đường tiếp cận này vẫn có những khuyết 
điểm như đau nhiều, chảy máu nhiều, mất vững lồng ngực, có nguy 
cơ nhiễm trùng xương ức và tính thẩm mỹ thấp (sẹo dài).  
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Kể từ ca mổ tim hở đầu tiên 
được thực hiện vào năm 1953, 
chuyên ngành phẫu thuật tim đã 
có những bước tiến bộ rất lớn, 
cung cấp những lựa chọn mới để 
điều trị những bệnh lý tim mạch 
ngày càng phức tạp hơn. Hòa 
nhập cùng xu hướng xâm lấn 
tối thiểu trên người bệnh, phẫu 
thuật tim nội soi và ít xâm lấn đã 
được thực hiện từ đầu thế kỉ 21 
tại những trung tâm tim mạch lớn 
trên thế giới. Qua thời gian gần 
20 năm, phương pháp này ngày 
càng được cải thiện và đã chứng 
minh những hiệu quả tốt, giúp 
người bệnh phục hồi nhanh, sớm 
hòa nhập lại với cuộc sống bình 
thường. 

Tại Việt Nam, phẫu thuật tim 
nội soi và ít xâm lấn đã bắt đầu 
được triển khai vào những năm 
2013, 2014. Phương pháp đã 
được áp dụng cho những bệnh lý 
tim mắc phải và bệnh lý tim bẩm 
sinh, có thể điều trị được cho 
người lớn và trẻ em đến 15 kg. Ở 
các tỉnh phía Nam, Khoa Phẫu 
Thuật Tim mạch – Trung tâm Tim 
mạch Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM là một trong những trung 
tâm đầu tiên triển khai kĩ thuật 
mới này và đã đưa vào thường 
quy các loại phẫu thuật tim nội 
soi và ít xâm lấn cho nhiều bệnh 
lý từ đơn giản đến phức tạp. Cho 
đến nay, đã có hơn 500 trường 
hợp người bệnh được phẫu thuật 
tim ít xâm lấn với kết quả rất tốt, 
tỉ lệ tai biến, biến chứng thấp, 
phục hồi nhanh chóng. 

PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN 
ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ 
NÀO? 
Phẫu thuật tim là một trong 
những loại phẫu thuật đặc biệt, 
vì tim là một cơ quan rất quan 
trọng, hoạt động bơm máu liên 
tục để duy trì sự sống. Mỗi phút, 
trái tim bóp đi khoảng 300 lít 
máu đi nuôi cơ thể. Chỉ cần tim 
ngừng đập một khoảng thời gian 
ngắn thì các cơ quan trong cơ 

Hình vết mổ đường ngực bên 
ngay sau khi phẫu thuật. Thay vì 
vết mổ xẻ dọc xương ức như đã 
trình bày ở trên thì ở đây, một 
vết mổ nhỏ được rạch bên ngực 
phải, dưới đường chân vú phải. 

Hình sẹo mổ van 
hai lá ít xâm lấn.

Ngày nay, nhờ vào những tiến 
bộ của chuyên ngành gây mê 
hồi sức và tuần hoàn ngoài cơ 
thể, các bác sĩ phẫu thuật đã có 
thể đưa hệ thống tim phổi nhân 
tạo ra một vị trí khác của cơ thể 
(vùng đùi), so với trước đây là 
nằm trực tiếp trên vết mổ. Từ đó 
có thể tiếp cận trái tim của người 
bệnh thông qua những đường 
mổ nhỏ hơn, ít xâm lấn hơn để 

thực hiện sửa chữa những khiếm 
khuyết của tim mà vẫn đảm bảo 
được mức độ an toàn tương 
đương với đường mổ kinh điển. 
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Các đường tiếp cận này còn có 
ưu điểm về thẩm mỹ (đường mổ 
ngắn, sẹo mổ nhỏ), giúp cho 
người bệnh, đặc biệt là nữ giới 
có thể tự tin hơn khi làm việc và 
hòa nhập vào cộng đồng. 

Chưa dừng lại tại đó, phẫu thuật 
tim ít xâm lấn còn tiếp tục phát 
triển xa hơn. Phẫu thuật nội soi 
toàn bộ, phẫu thuật với robot 
đã được áp dụng thường quy ở 
những trung tâm lớn trên thế giới 
và đã bắt đầu phát triển mạnh 
ở Việt Nam. Với phương pháp 
này, người bệnh có thể xuất viện 
sớm với vài vết sẹo nhỏ 1 cm trên 
lồng ngực, ít nguy cơ chảy máu 
hơn, giảm đau nhiều và có tính 
thẩm mỹ rất cao, từ đó cải thiện 
chất lượng sống và nâng cao sự 
hài lòng của người bệnh. Từ đây, 
phẫu thuật tim không còn là một 
trong những loại phẫu thuật xâm 
lấn, đau đớn nhiều, mức độ nguy 
hiểm cao mà đã trở nên “thân 
thiện” hơn với người bệnh, giúp 
người bệnh giảm đi nỗi lo lắng 
khi phải mổ tim.  

AI CÓ THỂ ĐƯỢC PHẪU 
THUẬT TIM ÍT XÂM LẤN? 
Vì những ưu điểm đó, vai trò của 
đường mổ kinh điển hiện nay 
đang dần giảm đi trên thế giới 
cũng như ở Việt Nam, nhường 
lại vị trí cho các đường mổ nhỏ, 
ít xâm lấn, hoặc phẫu thuật nội 
soi toàn bộ và phẫu thuật robot. 
Tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch 
BV ĐHYD TPHCM, gần 70% các 
trường hợp bệnh tim được mổ ít 
xâm lấn, trong đó tỉ lệ mổ ít xâm 
lấn cho van hai lá lên đến 90%. 
Những bệnh lý sau có thể được 
chỉ định cho đường tiếp cận ít 
xâm lấn tại Trung tâm Tim mạch 
BV ĐHYD TPHCM: 
- Thông liên nhĩ. 
- Thông liên thất (phần màng và 
phần phễu). 
- Kênh nhĩ thất bán phần (thông 
thương một phần giữa tâm nhĩ 
và tâm thất). 

- Bệnh lý van hai lá (hẹp van hai 
lá, hở van hai lá) 
- Bệnh lý van động mạch chủ 
(hẹp van động mạch chủ, hở van 
động mạch chủ) 
- Đốt điện điều trị rung nhĩ. 
- Bệnh lý gốc động mạch chủ, 
quai động mạch chủ. 

Tuy vậy, không phải người bệnh 
nào cũng thích hợp để thực 
hiện phẫu thuật tim ít xâm lấn. 
Khi người bệnh cần phải mổ, 
bác sĩ sẽ thực hiện những xét 
nghiệm cần thiết, trong đó bao 
gồm siêu âm tim, chụp cắt lớp 
vi tính lồng ngực – bụng có bơm 
thuốc cản quang, đánh giá chức 
năng của gan, thận và các cơ 
quan quan trọng khác. Từ những 
thông tin đó, bác sĩ phẫu thuật 
sẽ cân nhắc và giải thích cặn kẽ 
để người bệnh chọn lựa phương 
pháp tốt nhất cho mình.  

PHẪU THUẬT TIM ÍT XÂM 
LẤN CÓ ƯU ĐIỂM GÌ? 
Như đã được đề cập ở trên, khi 
được phẫu thuật tim ít xâm lấn, 
người bệnh có thể được hưởng 
các lợi ích sau: 
- Ít đau đớn do đường tiếp cận 
nhỏ, mức độ tổn thương phần 
mềm sẽ giảm đi. 
- Ít chảy máu vì không cần phải 
cưa xương ức. 
- Giảm truyền máu do mức độ 
chảy máu ít hơn, từ đó có thể 
tránh được những tai biến và 
biến chứng của truyền máu. 

- Thời gian thở máy ngắn do ít 
đau, ít mất vững lồng ngực, từ 
đó tránh được biến chứng viêm 
phổi, thở máy kéo dài và sử 
dụng kháng sinh điều trị. 
- Thời gian nằm hồi sức ngắn. 
- Thời gian nằm viện ngắn, tránh 
được phiền toái cho người bệnh 
và thân nhân khi phải nằm viện 
lâu. 
- Sẹo mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao, 
giúp người bệnh, đặc biệt là nữ 
giới, có thể tự tin hơn trong công 
việc và cuộc sống hàng ngày. 

- Chi phí không khác biệt đáng 
kể so với phẫu thuật tim hở, 
giảm đi nỗi lo về chi phí khi 
người bệnh tiếp cận với những 
kĩ thuật cao. 

Như vậy, với những ưu điểm 
lớn và mức độ an toàn tương 
đương đường mở xương ức kinh 
điển, phẫu thuật tim ít xâm lấn 
ngày càng trở nên phổ biến trên 
thế giới và tại Việt Nam, giúp 
đem lại những lợi ích to lớn cho 
người bệnh. Với ưu thế là bệnh 
viện đào tạo, có những chuyên 
gia hàng đầu về nội khoa, hình 
ảnh học tim mạch, gây mê hồi 
sức, tim mạch can thiệp và phẫu 
thuật tim, Trung tâm Tim mạch BV 
ĐHYD TPHCM đã và đang cung 
cấp những lựa chọn đa dạng, 
tiến bộ, đảm bảo an toàn và 
giúp cho người bệnh trở về với 
cuộc sống bình thường trong thời 
gian ngắn nhất.  
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 
SIÊU ÂM TIM
BÀO THAI ThS BS Trần Châu Bích Hà
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SIÊU ÂM TIM BÀO THAI LÀ 
GÌ?
Siêu âm tim bào thai là phương 
pháp sử dụng sóng siêu âm để 
khảo sát hình thái và chức năng 
của tim trẻ em từ lúc còn nằm trong 
bụng mẹ. Kỹ thuật này được thực 
hiện bởi các bác sĩ đã được đào 
tạo chuyên sâu về tim mạch Nhi 
khoa và Tim bẩm sinh. Siêu âm 
tim bào thai giúp khảo sát, đánh 
giá tình trạng tim mạch của thai 
nhi như nhịp tim, các bất thường 
về cấu trúc và chức năng tim thai.   
Siêu âm tim là một kỹ thuật không 
xâm lấn, không gây hại nhưng rất 
đáng tin cậy, có giá trị cao không 
chỉ trong lĩnh vực tim bẩm sinh, các 
rối loạn tim mạch ở trẻ em và người 
lớn mà còn trong lĩnh vực tim bào 
thai. Siêu âm tim thai được khuyến 
cáo thực hiện trong giai đoạn tiền 
sản giúp tầm soát, phát hiện sớm 
những dấu hiệu bất thường, các dị 
tật bẩm sinh tim của thai nhi. 

VÌ SAO THAI PHỤ CẦN ĐƯỢC 
SIÊU ÂM TIM BÀO THAI?
Siêu âm tim bào thai là một phần 
không thể thiếu trong đánh giá 
trước sinh. Các bất thường ngoài 
tim có thể ảnh hưởng đến tim và 
ngược lai, những bất thường của 
tim có thể tác động không thuận 
lợi đến sự phát triển của các cơ 
quan khác. Phát hiện sớm những 
bất thường này giúp thầy thuốc có 
thể can thiệp điều trị sớm và phù 
hợp nhằm giảm thiểu những biến 
chứng trên sự phát triển của trẻ.
Dị tật bẩm sinh tim có thể là một phần 
trong các hội chứng đa dị tật của thai 
nhi. Phát hiện những dị tật bẩm sinh 
ở tim giúp cung cấp thông tin nhằm 
hoàn chỉnh chẩn đoán và tiên lượng 
các bệnh đa dị tật, bất thường nhiễm 
sắc thể, bất thường về gen.
Một trong những mục đích quan 
trọng nhất của siêu âm tim bào 
thai là để phát hiện dị tật tim bẩm 
sinh. Tầm soát và phát hiện sớm 
bệnh lý tim thai nhi giúp bác sĩ 
và gia đình có kế hoạch xử lý và 
phương pháp can thiệp, điều trị 
kịp thời để có thể chăm sóc thai 
nhi và bệnh nhi một cách tốt nhất.

Hình ảnh các mặt cắt thường được sử dụng trong siêu âm tim bào 
thai. Đây là các mặt cắt siêu âm tim bào thai được Viện Siêu âm 
trong Y Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo. Các mặt cắt đi từ dưới lên trên 
của tim bào thai thể hiện các buồng tim và các mạch máu lớn. Bất 
kỳ các bất thường nào trên các mặt cắt này đều gợi ý khả năng 

có tim bẩm sinh ở bào thai và cần được khảo sát kỹ bởi các bác sĩ 
chuyên khoa. (Nguồn AIUM 2013)

BỆNH TIM BẨM SINH LÀ GÌ? 
Bệnh tim bẩm sinh (TBS) là các dị tật của buồng tim, van tim, vách tim 
và các mạch máu lớn, xảy ra ngay từ lúc còn ở thời kỳ bào thai.
Bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu trong số các dị tật bẩm 
sinh ở các cơ quan gây tử vong ở trẻ em, với tỷ lệ ước tính khoảng 
8-12/1000 trường hợp trẻ sinh ra và sống. Theo báo cáo của Tổ chức Y 
tế Thế giới, từ năm 1950 đến năm 1994, dị tật tim mạch chiếm đến 42% 
số ca tử vong do bất thường bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. 
Ảnh hưởng của bệnh tim bẩm sinh với sức khoẻ của trẻ thay đổi tuỳ 
thuộc vào mức độ nặng của bệnh TBS mà trẻ mắc phải. Có thể chia 
bệnh TBS được phát hiện trong thai kỳ thành các nhóm từ nhẹ đến nặng 
như sau:
- Những dị tật tim bẩm sinh đơn giản không làm ảnh hưởng đến sự phát 
triển của trẻ trong bào thai và cũng không có nguy cơ cấp cứu ngay 
trong giai đoạn sau sinh. 
- Những dị tật tim bẩm sinh không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của 
trẻ trong bào thai nhưng có thể diễn tiến nặng ngay sau sinh. Việc chẩn 
đoán được các bệnh này trong giai đoạn trước sinh giúp lập kế hoạch 



chăm sóc và điều trị phù hợp ngay trong giai đoạn trẻ vừa được sinh ra 
nhằm giảm tử vong và tai biến.
- Một số bất thường tim mạch có thể diễn tiến xấu ngay trong bào thai 
có nguy cơ gây thai chết lưu. Những trường hợp này cần phải được 
theo dõi sát sao và điều trị tích cực.
- Nhóm dị tật tim nặng, phức tạp có tiên lượng rất xấu sau khi sinh. 
Trong những trường hợp như vậy, thầy thuốc sẽ cung cấp thông tin cụ 
thể cho thai phụ và gia đình để gia đình đưa ra quyết định tiếp tục giữ 
thai hay chấm dứt thai kỳ.  

15www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD

KIẾN THỨC Y  KHOA

Hình ảnh cung động mạch chủ bình thường trên siêu âm tim
bào thai ở thai nhi 17 tuần.

(Nguồn: Đơn vị Hình ảnh Tim mạch
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

  

CÁC HÌNH THỨC SIÊU ÂM TIM THAI NÀO THAI PHỤ CẦN 
BIẾT?
Có hai hình thức siêu âm tim thai là siêu âm tầm soát và siêu âm chẩn 
đoán.
- Siêu âm tim thai tầm soát được thực hiện bởi các bác sĩ sản 
khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong các lần siêu âm hình thái định 
kỳ. Siêu âm tầm soát chỉ có tác dụng theo dõi sự hình thành và phát 
triển của thai nhi, đồng thời phát hiện một số bất thường hoặc nghi ngờ 
bất thường. Một khi nghi ngờ có bất thường, thai phụ sẽ được giới thiệu 
đến các bác sĩ chuyên khoa siêu âm tim mạch bào thai để xác định. 
- Siêu âm chẩn đoán được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa 
tim mạch nhi hoặc các bác sĩ sản khoa có chuyên khoa sâu về Tim bẩm 
sinh. Siêu âm tim chẩn đoán nhằm chẩn đoán và tiên lượng các bệnh 
tim bẩm sinh. Dựa trên kết quả siêu âm này, các bác sĩ chuyên khoa sẽ 
tư vấn cho thai phụ những kiến thức cần thiết.

NHỮNG THAI PHỤ NÀO CẦN SIÊU ÂM TIM THAI?
Siêu âm tim thai tầm soát được khuyến cáo thực hiện ở tất cả thai phụ. 
Tuy nhiên, cần lưu ý đặc biệt với những trường hợp sau:

- Gia đình có tiền sử bệnh tim bẩm 
sinh.
- Thai phụ mắc các bệnh di truyền, 
đái tháo đường, phenyl ketones 
niệu,  lupus ban đỏ,...
- Thai phụ có sử dụng ma tuý hoặc 
rượu khi mang thai.
- Thai phụ có sử dụng các loại 
thuốc chống động kinh, thuốc 
chống trầm cảm,….
- Trong thời kì mang thai, thai phụ 
có mắc bệnh cúm, sởi, rubella, 
thuỷ đậu,…đặc biệt là trong ba 
tháng đầu của thai kỳ.
- Thai nhi thụ tinh nhân tạo.
- Thai phụ mang song thai một 
bánh nhau.
- Phát hiện bất thường ở thai nhi 
trong lần khám thai định kỳ trước 
đó như bất thường các cấu trúc 
ngoài tim (thoát vị hoành, teo 
hành tá tràng, thông nối khí quản- 
thực quản, u nang,…), bất thường 
nhiễm sắc thể, bất thường phổ 
sóng ống tĩnh mạch, tràn dịch 
màng ngoài tim, tràn dịch màng 
phổi, phù thai, rối loạn nhịp tim, 
độ mờ da gáy tăng ở tuần thứ 12 
của thai kỳ.

THỜI ĐIỂM NÀO LÀ THÍCH 
HỢP ĐỂ THAI PHỤ THỰC 
HIỆN SIÊU ÂM TIM THAI? 
Siêu âm tim thai thường được thực 
hiện vào tam cá nguyệt thứ hai, từ 
tuần thứ 18 đến tuần thứ 24. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp 
đặc biệt cần theo dõi sát, siêu âm 
tim bào thai có thể tiếp tục được 
thực hiện ở giai đoạn muộn hơn 
của thai kỳ. Trong trường hợp có 
nguy cơ cao mắc TBS, siêu âm tim 
thai có thể thực hiện sớm hơn, từ 
tuần thứ 12 đến tuần thứ 14. 

THAI PHỤ CẦN CHUẨN BỊ 
GÌ TRƯỚC KHI SIÊU ÂM TIM 
THAI?
Thai phụ hầu như không cần 
chuẩn bị gì trước quá trình kiểm 
tra. Siêu âm tim thai có thể được 
thực hiện mà sản phụ không cần 
nhịn đói hoặc giữ bàng quang 
đầy. Thai phụ không nên uống cà 
phê hay các chất kích thích và cần 
giữ tinh thần thật thoải mái. 



hình ảnh trái tim thai nhi trên màn hình máy siêu âm.
Trong quá trình thực hiện, bác sĩ sẽ di chuyển đầu 
dò quanh bụng thai phụ để có được hình ảnh về các 
cấu trúc của tim thai nhi từ nhiều góc độ khác nhau. 
Siêu âm tim thai hoàn toàn không gây đau đớn hay 
khó chịu gì cho thai phụ ngoại trừ cảm giác hơi ẩm 
ướt ở phần bụng do ảnh hưởng của gel siêu âm. Tuy 
nhiên, ngay sau khi hoàn tất kiểm tra, gel sẽ được 
làm sạch và thai phụ có thể trở lại các hoạt động 
bình thường. 
Thông thường, quá trình kiểm tra kéo dài từ 30 phút 
đến 1 giờ. Đôi khi, vì tư thế thai không thuận lợi để 
khảo sát rõ tim em bé, quá trình siêu âm tim có thể 
kéo dài hơn.

SIÊU ÂM TIM THAI CÓ HẠI CHO MẸ VÀ THAI 
NHI KHÔNG?
Siêu âm tim thai sử dụng công nghệ sóng siêu âm, 
không có bức xạ, hoàn toàn không gây tổn thương 
cho thai nhi và mẹ.

Hình ảnh hở van ba lá rất nặng ở một bào thai 
34 tuần tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh Bất thường 

Ebstein của van ba lá. (Nguồn: Đơn vị Hình ảnh Tim 
mạch-Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

VÌ SAO THAI PHỤ NÊN THỰC HIỆN SIÊU ÂM 
TIM THAI TẠI ĐƠN VỊ HÌNH ẢNH TIM MẠCH, 
BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM?
Đơn vị Hình ảnh Tim mạch thuộc Trung tâm Tim 
mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là một đơn 
vị chẩn đoán, đào tạo và nghiên cứu về vai trò siêu 
âm tim trong điều trị bệnh lý tim mạch có uy tín trong 
cả nước. 
- Trang thiết bị: Đơn vị Hình ảnh Tim mạch được trang
bị nhiều thiết bị hiện đại và đạt chuẩn. Máy siêu âm
tim EpiQ 7C và máy siêu âm tim Affiniti 70G của
hãng Philips cho chất lượng hình ảnh tối ưu.
- Chuyên gia thực hiện: Siêu âm tim thai được thực
hiện bởi một đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh
nghiệm được đào tạo từ các đại học lớn trong nước
cũng như có nhiều năm tu nghiệp ở các nước có nền
y học tiên tiến như Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật, Thụy sĩ,

16 www.bvdaihoc.com.vnBVÑHYD

KIẾN THỨC Y  KHOA

Đầu dò siêu âm phát ra sóng âm với tần số cao di 
chuyển qua mô của cơ thể thai phụ và thai nhi, rồi 
chúng vọng lại khi va vào một cấu trúc đặc như tim 
của thai nhi. Những sóng âm được phản xạ trở lại 
đầu dò và gửi đến máy tính để xử lý, từ đó tạo nên 

Hình ảnh thân và hai nhánh động bình thường 
trên siêu âm tim bào thai ở thai nhi 17 tuần. 

(Nguồn: Đơn vị Hình ảnh Tim mạch
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

QUÁ TRÌNH SIÊU ÂM TIM THAI DIỄN RA NHƯ 
THẾ NÀO?
Trong quá trình siêu âm tim thai, thai phụ được yêu 
cầu nằm ngửa hoặc nghiêng, để lộ bụng và sau đó 
được thoa một loại gel bôi trơn đặc biệt lên da. Lớp 
gel này nhằm làm giảm ma sát để bác sĩ có thể 
di chuyển đầu dò siêu âm và cũng giúp dẫn truyền 
sóng âm tốt hơn. Gel này không gây độc.

Siêu âm tim thai cho thai phụ tại Đơn vị Hình ảnh Tim 
mạch. (Nguồn: Đơn vị Hình ảnh Tim mạch-Bệnh viện 

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
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Malaysia... Đơn vị Hình ảnh Tim 
mạch trực thuộc Trung tâm Tim 
mạch, là trung tâm có nhiều kinh 
nghiệm về điều trị can thiệp tim 
mạch và phẫu thuật tim mạch nên 
luôn nhận được sự hỗ trợ, phối 
hợp từ nhiều chuyên khoa. 
- Tính ưu việt của phối hợp đa 
chuyên khoa sâu: Đội ngũ liên 
chuyên khoa của Bệnh viện Đại 
học Y Dược gồm nhiều chuyên 
khoa gồm Sản, Nhi, Nhi Tim 
mạch, Can thiệp, Phẫu thuật tim 
mạch nhi và phối hợp chặt chẽ từ 
khâu tầm soát, chẩn đoán, theo 
dõi, tư vấn, thực hiện chuyển viện 
ngay trong tử cung, can thiệp cấp 
cứu và phẫu thuật ngay trong giai 
đoạn sơ sinh. Một số can thiệp 
cấp cứu tim bẩm sinh cho bệnh 
nhi sơ sinh tại Bệnh viện ĐHYD TP 
HCM: đặt stent ống động mạch 
trong điều trị bệnh tim bẩm sinh 
phụ thuộc ống, phá vách liên nhĩ 
trong chuyển vị đại động mạch, 
nong van động mạch phổi điều trị 
hẹp phổi nguy hiểm, không lỗ van 
động mạch phổi ở trẻ sơ sinh,…
Thực hiện siêu âm tim thai, đặc 
biệt ở Đơn vị Hình ảnh Tim mạch 
Bệnh viện Đại học Y Dược TP 
HCM, việc phát hiện, chẩn đoán 
sớm, xử lý và điều trị kịp thời cho 
thai nhi và bệnh nhi giúp đảm 
bảo sức khỏe tốt nhất cho em bé 
trước và sau khi chào đời. 
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TỔNG QUAN
Ung thư dạ dày sớm là những tổn thương ác tính chưa xâm lấn vượt 
quá lớp dưới niêm mạc của thành dạ dày, bất kể có di căn hạch hay 
không. Trên toàn cầu, ung thư dạ dày đứng hàng thứ 3 trong các loại 
ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu 
liên quan đến ung thư. Ung thư dạ dày sớm chiếm 15 – 57% tổng 
số ung thư dạ dày được phát hiện, thay đổi tùy thuộc vùng địa lý và 
chiến lược tầm soát.
Tiến bộ trong phát hiện ung thư dạ dày sớm nhờ vào sự phát triển những 
kỹ thuật hình ảnh mới như hình ảnh ánh sáng dải băng tần hẹp và hình 
ảnh phát huỳnh quang. Hiện nay, những kỹ thuật này đã được ứng dụng 
trong chẩn đoán ung thư sớm của toàn bộ đường tiêu hóa.
Hiện nay, ung thư dạ dày sớm được điều trị chủ yếu bằng các kỹ 
thuật ít xâm lấn qua nội soi như cắt niêm mạc qua nội soi hay cắt 
dưới niêm mạc.

UNG THƯ
DẠ DÀY SỚM

ThS BS Phạm Công Khánh



sớm. Tại Hoa Kỳ và châu Âu, ung thư dạ dày sớm chiếm 15 – 21% 
các trường hợp ung thư dạ dày. Sự khác nhau về tỉ lệ phát hiện ung 
thư dạ dày sớm ở châu Á so với các nước châu Âu có thể do một số 
nguyên nhân: thứ nhất, tỉ lệ ung thư dạ dày ở các nước Đông Á cao 
hơn gấp 5 – 10 lần so với các nước châu Âu; thứ hai, chương trình 
tầm soát ung thư dạ dày đã được triển khai từ rất lâu tại Nhật Bản 
và gần đây là các nước Đông Á khác.
Không có sự khác biệt về nhân chủng học giữa châu Á và phần còn 
lại của thế giới đối với ung thư dạ dày. Phân bố về tuổi và giới của 
ung thư dạ dày tương tự nhau giữa Nhật Bản, châu Âu và châu Mỹ 
với tuổi trung bình mắc ung thư dạ dày khoảng 60 tuổi và thường 
xảy ra ở nam hơn so với nữ.

TẦM SOÁT UNG THƯ DẠ DÀY
Hiện nay, hai phương pháp chủ yếu được sử dụng trong tầm soát ung 
thư dạ dày là nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng và chụp X-quang 
dạ dày đối quang kép.
Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có thể quan sát trực tiếp 
niêm mạc dạ dày và tiến hành sinh thiết những tổn thương tiền ung thư 
như viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm chuyển sản hay loạn sản và nghi 
ngờ ung thư dạ dày. Mặc dù nội soi là kỹ thuật xâm lấn và có chi phí 
cao nhưng đây là phương pháp có giá trị chẩn đoán cao nhất trong 
chương trình tầm soát ung thư dạ dày. 

• Tại Nhật Bản, tầm soát ung thư dạ dày được khuyến cáo đối với
người từ 50 tuổi bằng chụp X-quang dạ dày đối quang kép hàng
năm và nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng mỗi 2 năm.
• Tại Hàn Quốc, tầm soát ung thư dạ dày được khuyến cáo đối với
dân số trong độ tuổi 40 - 75 tuổi bằng nội soi thực quản – dạ dày –
tá tràng mỗi 2 năm.
Tại các quốc gia có tần suất lưu hành ung thư dạ dày thấp, nội soi
thực quản – dạ dày – tá tràng tầm soát chỉ nên thực hiện đối với
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ĐỊNH NGHĨA UNG THƯ DẠ 
DÀY SỚM
Khái niệm ung thư dạ dày sớm 
bắt nguồn từ Nhật Bản vào năm 
1962. Khi đó, ung thư dạ dày 
sớm được định nghĩa là những 
tổn thương ác tính ở dạ dày có 
thể điều trị thành công bằng 
phẫu thuật. Hiện nay, ung thư 
dạ dày sớm là những tổn thương 
ung thư biểu mô tuyến giới hạn ở 
lớp niêm mạc hay lớp dưới niêm 
mạc dạ dày, bất kể sự hiện diện 
hay không của hạch di căn. Ung 
thư dạ dày sớm có tiên lượng tốt 
hơn (tỉ lệ sống còn sau 5 năm 
khoảng 90%) so với ung thư tiến 
triển (giai đoạn muộn).
Hầu hết, ung thư dạ dày sớm 
thường được điều trị qua nội soi. 
Tuy nhiên, ung thư dạ dày sớm 
có di căn hạch hay nguy cơ cao 
(tùy theo kích thước, hình dạng 
và mức độ xâm lấn của u) sẽ 
được điều trị bằng phẫu thuật 
cắt dạ dày kết hợp nạo hạch 
vùng và hóa trị. 

DỊCH TỄ HỌC
Tỉ lệ mắc ung thư dạ dày thay 
đổi nhiều tùy theo vùng địa lý, 
giữa các châu lục khác nhau 
và trong từng quốc gia. Những 
khu vực có tần suất ung thư dạ 
dày cao bao gồm châu Mỹ 
Latin, Đông Á, châu Âu và Trung 
Đông. Tại Hoa Kỳ, khi so sánh 
với người Mỹ da trắng thì nhóm 
người Mỹ gốc Tây Ban Nha, gốc 
châu Á và gốc châu Phi có tỉ lệ 
ung thư dạ dày xảy ra cao hơn. 
Hiện nay, ung thư dạ dày đang 
có xu hướng xảy ra ở người trẻ 
tại Hoa Kỳ.
Tỉ lệ ung thư dạ dày sớm được 
phát hiện cũng thay đổi theo 
từng quốc gia. Tại Nhật Bản, 
một nửa các trường hợp ung thư 
dạ dày được phẫu thuật là ung 
thư dạ dày sớm. Tỉ lệ phát hiện 
ung thư dạ dày sớm tại Nhật 
Bản tăng từ 15% lên 57% sau khi 
áp dụng chiến lược tầm soát. Tại 
Hàn Quốc, 25 – 30% ung thư dạ 
dày được phát hiện ở giai đoạn 

Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng tầm soát ung thư dạ dày.

Chụp X-quang dạ dày đối quang kép là kỹ thuật không xâm 
lấn và sử dụng tia X để phát hiện những tổn thương ung thư dạ dày 
dạng loét, thâm nhiễm và ung thư sớm. Tuy nhiên, kỹ thuật này có 
tỉ lệ âm tính giả (bỏ sót tổn thương) cao, có thể lên đến 50%. Đối 
với ung thư dạ dày sớm, độ nhạy của phương tiện hình ảnh này chỉ 
khoảng 14 – 15%. 
Hiện nay, chương trình tầm soát ung thư dạ dày được thực hiện tại 
một số quốc gia có tần suất lưu hành cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Chi Lê và Venezuela. 



tràng là phương pháp hiệu quả nhất để tầm soát và chẩn đoán ung 
thư dạ dày sớm. Nội soi có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn nhiều 
so với chụp X-quang dạ dày đối quang kép. Hiện nay, nội soi thực 
quản – dạ dày – tá tràng có độ chính xác đạt 90 – 96% chẩn đoán 
ung thư dạ dày sớm.
Hiện nay, nội soi nhuộm màu, nội soi phóng đại, nội soi sử dụng ánh 
sáng dải băng tần hẹp kết hợp nội soi phóng đại và hình ảnh huỳnh 
quang là những kỹ thuật thường được sử dụng trong tầm soát, chẩn 
đoán và đánh giá hệ thống ung thư dạ dày sớm tại các nước như 
Nhật Bản, Hàn Quốc,…
Tại Việt Nam, ung thư dạ dày sớm cũng đã được quan tâm nhiều 
trong khoảng 10 năm nay. Tỉ lệ phát hiện ung thư sớm cũng tăng dần 
(khoảng 10%) dù chưa ngang bằng với các nước nhiều kinh nghiệm. 
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM với sự giúp đỡ của các chuyên 
gia Nhật Bản cùng với sử dụng các hệ thống nội soi hiện đại có tính 
năng hình ảnh ánh sáng dải băng tần hẹp và nội soi phóng đại đã 
tăng tỉ lệ phát hiện và điều trị thành công nhiều trường hợp ung thư 
dạ dày sớm mà không cần phải phẫu thuật.
 
Qua nội soi, thầy thuốc có thể phát hiện được những hình ảnh nguy 
cơ cao xuất hiện ung thư dạ dày sớm như viêm teo niêm mạc dạ dày 
mức độ nặng hay viêm chuyển sản ruột. Với những tổn thương này, 
bác sĩ nội soi sẽ quan sát kỹ và tiến hành sinh thiết hệ thống để chẩn 
đoán và theo dõi định kỳ. Ung thư dạ dày sớm có thể có hình ảnh 
nhô cao, dạng phẳng, dạng lõm hay loét. Đánh giá chính xác và tỉ 
mỉ hình ảnh đại thể ung thư dạ dày sớm góp phần tiên lượng mức độ 
xâm lấn, di căn hạch và chọn phương pháp điều trị thích hợp qua 
nội soi hay phẫu thuật. 

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY
Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể được điều trị qua nội soi (cắt niêm 
mạc và cắt dưới niêm mạc) hay phẫu thuật (cắt dạ dày). Tại Nhật Bản, 
phẫu thuật cắt dạ dày kèm nạo hạch là tiêu chuẩn vàng trong điều trị 
ung thư dạ dày cho tất cả bệnh nhân có thể phẫu thuật, kể cả ung thư 
dạ dày sớm. Tuy nhiên, phẫu thuật triệt để cũng có nhiều nguy cơ tai 
biến và biến chứng, đặc biệt là có thể làm giảm chất lượng cuộc sống 
trong thời gian dài. Ngoài ra, tiệt trừ H. pylori cần được thực hiện đối 
với tất cả người bệnh ung thư dạ dày sớm khi có bằng chứng nhiễm và 
hóa trị đối với ung thư dạ dày sớm giai đoạn II hay cao hơn.
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nhóm nguy cơ cao, bao gồm:
• Polyp tuyến của dạ dày,
• Thiếu máu ác tính,
• Chuyển sản ruột,
• Hội chứng đa polyp tuyến gia 
đình,
• Hội chứng Lynch,
• Hội chứng Peutz-Jeghers,
• Hội chứng đa polyp Juvenile.
Bên cạnh nội soi thực quản – dạ 
dày – tá tràng tầm soát ung thư dạ 
dày sớm, chúng ta cần tầm soát 
nhiễm và điều trị Helicobacter 
pylori (H. pylori) trong cộng 
đồng tại các quốc gia có tỉ lệ 
ung thư dạ dày cao. Tuy nhiên, 
những vùng có tần suất lưu hành 
ung thư dạ dày thấp thì tầm soát 
và tiệt trừ H. pylori đối với những 
người không có triệu chứng đã 
không mang lại hiệu quả giảm 
nguy cơ ung thư dạ dày.

TRIỆU CHỨNG UNG THƯ DẠ 
DÀY SỚM
Ung thư dạ dày sớm thường có 
triệu chứng không đặc hiệu. 
Người bệnh có thể có các triệu 
chứng như khó tiêu, đau thượng 
vị, buồn nôn hay chán ăn. Hầu 
hết ung thư dạ dày sớm được 
chẩn đoán qua các chương 
trình tầm soát và không có triệu 
chứng. Những triệu chứng báo 
trước mơ hồ thường xuất hiện 
trước khi chẩn đoán ung thư sớm 
khoảng 6 – 12 tháng và 90 – 
95% những người bệnh này 
không được tầm soát ung thư dạ 
dày. Ung thư sớm dạng loét có 
thể có các triệu chứng báo trước 
sớm hơn dạng tổn thương phẳng 
hay nhô cao.
Khó tiêu chức năng là triệu chứng 
có tần suất lưu hành cao trong 
cộng đồng. Đây cũng là nguyên 
nhân ung thư dạ dày sớm được 
chẩn đoán tình cờ qua nội soi 
khi người bệnh đi khám vì đau 
thượng vị, ăn mau no, đầy bụng 
sau ăn,…

CHẨN ĐOÁN UNG THƯ DẠ 
DÀY
Nội soi thực quản – dạ dày – tá 

Nội soi với ánh sáng dải băng tần hẹp kết hợp nội soi phóng đại 
phát hiện ung thư dạ dày sớm.
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Các kỹ thuật cắt niêm mạc qua nội soi điều trị ung thư dạ dày sớm.

Nội soi điều trị ung thư dạ 
dày sớm
Kỹ thuật nội soi điều trị ung 
thư dạ dày sớm chia thành hai 
nhóm: kỹ thuật phá hủy mô và 
kỹ thuật lấy mô. Kỹ thuật phá 
hủy mô gồm laser liệu pháp, 
quang năng liệu pháp và đốt 
cháy mô bằng plasma argon. 
Kỹ thuật lấy mô có thể thực hiện 
qua nội soi như cắt niêm mạc và 
cắt dưới niêm mạc. Kỹ thuật lấy 
mô cho phép khảo sát mô bệnh 
học mẫu mô được cắt. Kiểm tra 
chi tiết giải phẫu bệnh mẫu mô 
được cắt là ưu điểm rất quan 
trọng của kỹ thuật lấy mô. Do 
đó, tổn thương được điều trị triệt 
để hay cần phẫu thuật thêm sẽ 
được đánh giá chính xác hơn 
bằng kỹ thuật này. Nội soi điều 
trị ung thư dạ dày sớm trở thành 

thực hành tiêu chuẩn tại Nhật Bản. Xu hướng này cũng ngày càng 
được chấp nhận rộng rãi bên ngoài Nhật Bản. Kết quả điều trị ung 
thư dạ dày sớm qua nội soi có thể ngang bằng với kết quả của phẫu 
thuật kinh điển. Ưu điểm của kỹ thuật qua nội soi là ít xâm lấn và 
kinh tế hơn.

Cắt niêm mạc qua nội soi 
Chỉ định được chấp nhận hiện nay của cắt niêm mạc qua nội soi 
(Endoscopic mucosal resection - EMR) điều trị ung thư dạ dày sớm là 
cắt những tổn thương ung thư sớm có mô học kiểu ruột trong lớp niêm 
mạc. Do đó, chỉ định hiện tại của cắt niêm mạc điều trị ung thư sớm 
qua nội soi bao gồm: ung thư dạng nhô cao biệt hóa tốt có đường 
kính tổn thương dưới 2 cm và ung thư dạng lõm (không loét) có đường 
kính dưới 1 cm.
Cắt niêm mạc có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau như cắt 
niêm mạc bằng thòng lọng, cắt niêm mạc kiểu sinh thiết mảnh, cắt 
niêm mạc bằng mũ chụp hay cắt niêm mạc có sử dụng vòng thắt thun. 
Kỹ thuật cắt niêm mạc được thực hiện bằng cách đánh dấu quanh tổn 
thương với khoảng cách an toàn (cách bờ tổn thương 5mm), chích 
phồng dưới niêm mạc bằng dung dịch nước muối sinh lý và cắt tổn 
thương bằng thòng lọng. Kỹ thuật này có ưu điểm là đơn giản, dễ thực 
hiện và tai biến rất thấp.

Cắt dưới niêm mạc qua nội soi 
Cắt dưới niêm mạc qua nội soi (Endoscopic submucosal dissection – ESD) là kỹ thuật mới, cho phép cắt 
những tổn thương lớn hơn và chính xác hơn so với kỹ thuật cắt niêm mạc kinh điển. Kỹ thuật này giúp 
mở rộng chỉ định của nội soi điều trị ung thư dạ dày sớm. Kỹ thuật cắt dưới niêm mạc bao gồm: đánh 
dấu quanh tổn thương, chích phồng dưới niêm mạc, cắt niêm mạc quanh tổn thương (cách bờ tổn thương 
5mm) và phẫu tích hoàn toàn lớp dưới niêm mạc và niêm mạc chứa tổn thương ra khỏi lớp cơ bằng dao 
đốt điện chuyên dụng. Trong kỹ thuật này, niêm mạc được cắt theo một đường đã được đánh dấu trước, 
kết quả là tổn thương được cắt thành một mẫu nguyên vẹn, bất kể vị trí và kích thước. Tuy nhiên, bác sĩ 
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nội soi cần có kỹ năng tốt hơn và 
thực hiện thủ thuật kéo dài hơn 
kỹ thuật cắt niêm mạc.

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU 
TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY SỚM
Cắt dạ dày nạo hạch D2 là điều 
trị tiêu chuẩn ung thư dạ dày tại 
Nhật Bản. Gần đây, các phẫu 
thuật viên châu Âu cũng khuyến 
khích áp dụng kỹ thuật này trong 
điều trị ung thư dạ dày sớm vì kết 
quả khả quan thể hiện qua các 
nghiên cứu hồi cứu, kết quả này 
có thể so sánh với các nghiên 
cứu tại Nhật Bản.
Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư 
dạ dày sớm được thực hiện phổ 
biến tại nhiều trung tâm phẫu 
thuật nội soi trên toàn thế giới. 
Các kết quả nghiên cứu cho thấy 
phẫu thuật nội soi mang lại khả 
năng phục hồi nhanh hơn, ít đau 
hơn, thời gian nằm viện ngắn 
hơn và tính thẩm mỹ cao hơn.

Kỹ thuật cắt dưới niêm mạc qua nội soi điều trị ung thư dạ dày sớm.

KẾT LUẬN
Sự hiểu biết về mô bệnh học và bệnh sinh của ung thư dạ dày sớm 
sẽ giúp ngăn ngừa bệnh. Phát hiện và chẩn đoán ung thư dạ dày 
sớm là yếu tố quan trọng nhất góp phần tăng tỉ lệ điều trị khỏi và cải 
thiện tiên lượng. Các bác sĩ nội soi nên luôn nghĩ đến ung thư dạ dày 
sớm khi nội soi chẩn đoán và đánh giá cẩn thận tổn thương trước 
khi thực hiện các thủ thuật can thiệp. Cắt niêm mạc và cắt dưới niêm 
mạc qua nội soi là những thành tựu quan trọng trong điều trị ung thư 
dạ dày sớm, góp phần giảm tỉ lệ áp dụng các phẫu thuật xâm lấn 
cũng như giảm chi phí điều trị. Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày có hay 
không nạo hạch D2 cần được xem xét khi tổn thương được đánh giá 
xâm lấn sâu và có nguy cơ di căn hạch.
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VIÊM CƠ TIM–
SÁT THỦ KHÔNG GIẤU MẶT

PGS TS BS Lê Minh Khôi

TRƯỜNG HỢP BỆNH MINH HỌA
Anh NHV 27 tuổi, là kỹ sư xây dựng của một tập đoàn xây dựng lớn, được khám sức khỏe định kỳ theo 
lịch của tập đoàn và không phát hiện bất kỳ bệnh lý nào. Anh vẫn chơi cầu lông cùng đồng nghiệp 
hằng tuần, thậm chí còn tham gia tranh giải cầu lông nghiệp dư của ngành xây dựng. Cách nhập viện 
khoảng một tuần, anh V xuất hiện chảy mũi nước, sốt nhẹ, rát họng và đau mỏi cơ. Anh V tự mua thuốc 
ngoài hiệu thuốc tây và vẫn đi làm bình thường. Buổi sáng vào ngày nhập viện, anh V cảm thấy mệt 
rất nhiều không thể đi làm được nhưng vẫn không đến bệnh viện. Buổi chiều, anh V cảm thấy nhiều cơn 
đánh trống ngực liên hồi, hoa mắt, tay chân bủn rủn nên gọi người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
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Ngay khi vào viện, tay chân của 
anh V đã lạnh, huyết áp không 
đo được. Ngay lập tức anh được 
tiến hành đặt nội khí quản, hồi 
sinh tim phổi tại Khoa cấp cứu 
rồi được tiến hành hỗ trợ tuần 
hoàn bằng phương pháp Trao 
đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể 
(ECMO) và chuyển khoa hồi sức 
tích cực. 
Vậy vì sao tình trạng bệnh của 
anh V lại diễn tiến nhanh chóng 
và nguy hiểm đến như vậy? 
Anh V đã được chẩn đoán xác 
định là mắc bệnh Viêm cơ tim 
cấp do virus. Trong bài viết này, 
chúng tôi sẽ gửi đến quý bạn 
đọc những thông tin quan trọng 
về bệnh viêm cơ tim nói chung 
và viêm cơ tim cấp do virus nói 
riêng.

VIÊM CƠ TIM LÀ GÌ?
Viêm cơ tim là tình trạng viêm 
nhiễm gây tổn thương cấu trúc 
và chức năng cơ tim. Viêm cơ 
tim cấp là viêm cơ tim diễn tiến 
nhanh, trong vòng một tháng sau 
khi có tác nhân gây bệnh xâm 
nhập hoặc sau tác động của các 
chất gây tổn thương cơ tim. Viêm 
cơ tim ảnh hưởng đến cơ tim và 
hệ dẫn truyền trong tim làm giảm 
khả năng tống máu của cơ tim 
cũng như gây nên nhịp tim bất 
thường: tim đập quá nhanh, quá 
chậm hoặc nhanh chậm không 
đều, thậm chí ngừng tim.
Nguyên nhân thường gặp nhất 
gây viêm cơ tim là do virus 
nhưng các nguyên nhân khác 
cũng có thể có bao gồm phản 
ứng với thuốc, độc chất hoặc 
thứ phát sau một tình trạng viêm 
nhiễm toàn thân. Dấu hiệu và 
triệu chứng của viêm cơ tim cấp 
bao gồm đau ngực, mệt mỏi, 
khó thở, rối loạn nhịp. Đôi khi 
viêm cơ tim biểu hiện ngay bằng 
suy sụp tuần hoàn đe dọa tính 
mạng.
Viêm cơ tim nặng làm suy yếu 
cơ tim làm cơ tim không thể bơm 
đủ máu theo nhu cầu của cơ thể. 

Hình ảnh cơ tim bình thường và cơ tim bị viêm (Nguồn: Mayo 
Foundation for Medical Education and Research). Người bệnh viêm 

cơ tim có thể có biểu hiện khó thở phải ngồi để thở hoặc có các triệu 
chứng như tức ngực, đau ngực.

Trong một số trường hợp, cục máu đông có thể hình thành trong tim 
và trong mạch máu nuôi tim (động mạch vành) gây nên triệu chứng 
nhồi máu cơ tim. 
Điều trị và tiên lượng viêm cơ tim tùy thuộc vào nguyên nhân.
 
VIÊM CƠ TIM CẤP BIỂU HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
Trong trường hợp viêm cơ tim nhẹ hoặc giai đoạn đầu của viêm cơ 
tim, người bệnh có thể không có triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện nhẹ 
như đau ngực mơ hồ, khó thở khi gắng sức.
Trong trường hợp nặng, dấu hiệu và triệu chứng có thể thay đổi tùy 
theo nguyên nhân gây bệnh. Các biểu hiện thường gặp của viêm cơ 
tim bao gồm:
• Đau ngực,
• Tim đập nhanh hoặc nhanh chậm không đều, 
• Khó thở khi gắng sức hoặc khi yên tĩnh, 
• Ứ dịch gây phù chân, mắt cá, tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng 
phổi,
• Mệt mỏi,
• Các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm virus như nhức đầu, đau 
cơ, đau khớp, sốt, đau họng, tiêu chảy.
Trong trường hợp viêm cơ tim tối cấp do virus, người bệnh sau một 
thời gian chỉ có biểu hiện nhẹ nhàng của cảm cúm thông thường 
bỗng xuất hiện tình trạng choáng tim nặng nề như tụt huyết áp, khó 
thở, thậm chí phù phổi cấp, loạn nhịp hoặc ngừng tim. Trường hợp 
anh V ở trên là một ví dụ của viêm cơ tim tối cấp.



• Vi khuẩn
Rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau có thể gây nên 
viêm cơ tim cấp gồm tụ cầu, liên cầu, vi khuẩn 
bạch hầu và vi khuẩn gây bệnh Lyme. Trong mùa 
hè vừa qua, bạch hầu đã nổi lên ở một số tỉnh Tây 
Nguyên gây tử vong cao do ảnh hưởng đến tim.
• Ký sinh trùng
Một số ký sinh trùng như Trypanosoma cruzi và 
toxoplasma, bệnh Chagas có thể gây viêm cơ tim. 
Ở các nước nhiệt đới thì nhiễm giun đũa và giun chỉ 
cũng có thể gây nên một dạng viêm cơ tim mạn tính 
đặc trưng bởi bệnh cơ tim hạn chế nặng.
• Nấm
Các nhiễm trùng do nấm men như candida; nấm mốc như 

aspergillus và các loại nấm khác như histoplasma thường xuất 
hiện ở phân chim đôi khi có thể gây nhiễm nấm huyết và gây 
viêm cơ tim, đặc biệt là ở những người suy yếu hệ miễn dịch.

Viêm cơ tim cũng có thể gặp ở những người có tiếp 
xúc với các thuốc độc cơ tim, hóa chất, phóng xạ 
cũng như một số tình trạng bệnh lý khác.
• Các thuốc hoặc các chất cấm
Những chất này có thể gây nên phản ứng dị ứng 
hoặc có độc tính ảnh hưởng xấu lên cấu trúc cơ tim. 
Những thuốc này bao gồm thuốc điều trị ung thư 
(ví dụ anthracycline); các kháng sinh như penicillin 
và sulfonamide; một số thuốc chống động kinh và 
một số chất cấm như cocaine.
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VIÊM CƠ TIM Ở TRẺ EM BIỂU HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
Viêm cơ tim cấp ở trẻ em trong giai đoạn sớm có thể khó chẩn 
đoán vì các biểu hiện không đặc hiệu và có thể nhầm lẫn với 
những bệnh khác:
• Sốt,
• Bức rứt khó chịu, khó khó chịu, thở rên,
• Ngất xỉu,
• Khó thở
• Thở nhanh,
• Tần số tim nhanh hoặc rối loạn nhịp tim.

Các tác nhân chủ yếu gây viêm cơ tim cấp theo thời gian. Lưu ý năm 2020, nguyên nhân chính gây viêm 
cơ tim cấp là SARS-CoV-2. (Nguồn: Tschoepe et al. Nature Reviews: Cardiology. 2020)

NGUYÊN NHÂN CỦA VIÊM CƠ TIM LÀ GÌ?
Thường thì nguyên nhân viêm cơ tim không thể xác định. Các nguyên nhân do sinh vật có thể nhiều và được xếp 
thành các nhóm sau:
• Virus
Nhiều loại virus khác nhau thường có liên quan với viêm cơ tim bao gồm các virus gây cảm cúm thông 
thường (adenovirus); COVID-19; viêm gan virus B và C;  parvovirus vốn thường chỉ gây nổi ban ở trẻ em 
(đào ban ấu nhi) nhưng cũng có thể gây viêm cơ tim và virus herpes simplex. Các virus gây nhiễm trùng 
đường ruột (các echovirus), bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng (Epstein-Barr virus) và sởi Đức 
(rubella) cũng có thể gây viêm cơ tim. Viêm cơ tim cũng có thể xuất hiện ở người nhiễm virus gây suy giảm 
miễn dịch mắc phải (HIV/AIDS) nhưng thường biểu hiện không cấp tính.
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• Các hóa chất hoặc phóng 
xạ
Tiếp xúc với một số hóa chất như 
carbon monoxide và tia phóng 
xạ có thể gây viêm cơ tim trong 
một số trường hợp.
• Các tình trạng bệnh lý 
khác
Viêm cơ tim có thể gặp trong một 
số bệnh lý toàn thân như lupus 
ban đỏ rải rác, bệnh tạo hạt 
Wegener, viêm động mạch tế 
bào khổng lồ (giant cell arteritis) 
và bệnh viêm động mạch 
Takayasu.
 
VIÊM CƠ TIM CÓ THỂ ĐƯA 
ĐẾN NHỮNG BIẾN CHỨNG 
NÀO?
Viêm cơ tim thể nặng có thể gây 
tổn thương vĩnh viễn cấu trúc 
của tim và có thể gây nên những 
biến chứng sau:
• Suy tim. Nếu không được 
điều trị đúng và kịp thời, viêm 
cơ tim có thể phá hủy cơ tim làm 
giảm số lượng tế bào cơ tim và 
làm suy yếu chức năng của tế 
bào cơ tim còn lại. Nếu sự phá 
hủy này đủ nhiều thì cơ tim sẽ 
không còn đủ sức để bơm máu 
theo đúng nhu cầu của cơ thể 
gây nên thiếu máu ở các cơ quan 
cần ôxy và ngược lại gây ứ máu 
ở phổi (gây khó thở), ứ máu ở 
gan (gây đau tức hạ sườn phải), 
ứ máu ở chi dưới gây phù. Tình 
trạng này được gọi là suy tim. 
Trong trường hợp cấp tính nặng, 
người bệnh có thể tụt huyết áp, 
suy sụp tuần hoàn cần phải được 
điều trị cứu mạng như bệnh nhân 
V đã nói ở trên. Trường hợp suy 
tim mạn tính nặng, bệnh nhân có 
thể phải dùng thuốc điều trị tích 
cực và một số người phải đặt 
dụng cụ hỗ trợ thất để chờ đợi 
ghép tim.
• Nhồi máu cơ tim và đột 
quỵ não. Khi cơ tim bị tổn 
thương nặng và không thể bơm 
máu bình thường, máu sẽ chảy 
chậm trong tim và có thể hình 
thành những cục máu đông nhỏ. 
Trong trường hợp các cục máu 

Hình ảnh của virus trong mẫu cơ tim ở người bệnh bị viêm cơ tim 
cấp tính do virus. Hình A: Enterovirus tấn công và gây ly giải tế bào 
cơ tim. Hình B: Parvovirus B19 nhiễm tế bào nội mô của nội mạc cơ 
tim. Hình C: Herpesvirus người tăng sinh trong tế bào miễn dịch. 
Hình D: Virus Epstein–Barr nhân lên trong tế bào miễn dịch của 

người bị viêm cơ tim cấp. (Nguồn: Tschoepe et al. Nature Reviews: 
Cardiology. 2020)

nhỏ này được bơm ra khỏi tim và đi đến các động mạch vành (động 
mạch nuôi tim) gây tắc các mạch máu quan trọng này, người bệnh 
sẽ bị nhồi máu cơ tim. Trường hợp cục máu đông lên não gây tắc 
mạch máu trên não, người bệnh sẽ xuất hiện đột quỵ não. Đây đều 
là những biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng và có thể để 
lại di chứng tàn phế.
• Rối loạn nhịp tim. Tần số tim có thể rất nhanh hoặc không 
đều làm cho công suất của tim không hiệu quả. Trong viêm cơ tim 
tối cấp, người bệnh có thể xuất hiện nhịp nhanh thất hoặc rung thất 
nguy cơ nhanh chóng đưa đến tử vong. Ngược lại, một số trường 
hợp viêm cơ tim có thể làm hỏng đường dẫn truyền điện học trong 
tim đưa đến nhịp rất chậm cần phải được dùng thuốc hoặc đặt máy 
tạo nhịp cấp cứu.
• Đột tử do tim. Một số trường hợp loạn nhịp nguy hiểm có thể 
gây nên ngừng tim thực sự hoặc tim co bóp và bơm máu không hiệu 
quả. Các trường hợp này nếu không được phát hiện và điều trị kịp 
thời thì bệnh nhân nhanh chóng tử vong.
• Bệnh thấp tim và bệnh van tim hậu thấp. Nhiễm liên 
cầu họng mặc dù biểu hiện rất nhẹ nhàng nhưng có thể gây nên 
biến chứng ở tim rất nặng nề gọi là thấp tim. Thấp tim có thể được 
xem là một trường hợp viêm tim. Đa số trường hợp thấp tim chỉ gây 
viêm lớp màng trong của cơ tim nhưng cũng có khi gây viêm toàn 
bộ tim. Đa số các bệnh nhân này nếu không được dự phòng cấp 
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hai thì sẽ bị tái nhiễm liên cầu 
và tim sẽ bị tổn thương nặng nề 
hơn (khớp đớp tim). Di chứng 
của tình trạng viêm tái diễn này 
là bệnh van tim hậu thấp. Hiện 
nay, bệnh này đã trở nên hiếm 
gặp tuy nhiên di chứng bệnh van 
tim hậu thấp thì vẫn còn gặp ở 
những người tuổi thường gặp từ 
30 tuổi trở lên.

KHI NÀO CẦN ĐI KHÁM 
TẠI CƠ SỞ Y TẾ?
Cần đi khám ngay khi có các 

triệu chứng nghi ngờ viêm cơ tim kể trên, đặc biệt là đau ngực và 
khó thở. Khi bị cảm cúm, dù nhẹ cũng cần phải cảnh giác nếu có các 
dấu hiệu và triệu chứng của viêm cơ tim cấp. Một khi có triệu chứng 
nặng như đau ngực nhiều, khó thở tăng nhanh, chóng mặt thì cần 
phải nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đến ngay bệnh viện gần nhất 
để được chẩn đoán, xử trí ban đầu và chuyển đến các bệnh viện lớn 
có điều kiện chẩn đoán, điều trị và can thiệp kịp thời.

ĐIỀU TRỊ VIÊM CƠ TIM CẤP NHƯ THẾ NÀO?
Vì nguyên nhân của viêm cơ tim thường không được xác định rõ ràng 
nên điều trị chủ yếu nhắm vào điều trị triệu chứng, hỗ trợ, nâng đỡ 
và một số liệu pháp tiên tiến nhằm giữ mạng sống của bệnh nhân, 
bảo vệ cơ tim trong giai đoạn tối cấp chờ hồi phục. Nếu viêm cơ tim 
do thuốc hoặc do độc chất thì cần phải loại bỏ nguyên nhân này. 

KIẾN THỨC Y  KHOA
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Viêm cơ tim cấp do virus thường 
không có điều trị đặc hiệu. Các 
điều trị triệu chứng và hỗ trợ bao 
gồm:
• Giảm nhu cầu tiêu thụ ôxy của cơ 
thể nhằm giảm công làm việc của 
cơ tim: hạ sốt, an thần, giảm đau.
• Kiểm soát dịch và điện giải 
phù hợp.
• Điều trị suy tim nếu có.
• Điều trị chống loạn nhịp nếu có.
• Thở ôxy, thở máy không xâm 
lấn hoặc phải đặt nội khí quản 
thở máy.
• Dùng thuốc tăng co bóp cơ 
tim và thuốc vận mạch để đảm 
bảo huyết áp không quá thấp và 
cũng không quá cao.
• Trong trường hợp cấp tính có 
thể phải dùng đến kỹ thuật trao 
đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể 
(ECMO). Kỹ thuật này đã được 
sử dụng ở Việt Nam và đã cứu 
sống ngoạn mục nhiều trường 
hợp viêm cơ tim tối cấp.

LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG NGỪA 
VIÊM CƠ TIM?
Không có biện pháp phòng ngừa 
đặc hiệu cho viêm cơ tim. Tuy nhiên 
những biện pháp sau đây giúp phòng 
ngừa nhiễm trùng sẽ làm giảm được 
phần nào nguy cơ viêm cơ tim:
• Hạn chế tiếp xúc với người có 
triệu chứng cảm cúm cho đến khi 
người này bình phục hoàn toàn. 
Nếu bản thân bị cảm cúm thì 
cần hạn chế tiếp xúc với người 
khác nhằm hạn chế lây lan bệnh 
trong cộng đồng. Khuyến cáo 
này đặc biệt quan trọng trong 
đại dịch COVID-19 vẫn chưa có 
dấu hiệu dừng lại trên toàn cầu.
• Tuân thủ tốt chế độ vệ sinh cơ 
thể. Thường xuyên rửa tay có 
thể giúp ngăn ngừa lây lan các 
bệnh nhiễm trùng vốn có thể gây 
nên viêm cơ tim bên cạnh các  
bệnh lý ở các cơ quan khác.
• Tránh những hành vi nguy hiểm. 
Không dùng các chất kích thích 
và ma túy. Thực hành tình dục an 
toàn. Một số bệnh lây truyền qua 
đường tình dục có thể gây viêm cơ 
tim, trong đó có HIV/AIDS.
• Hạn chế tiếp xúc với các côn 

trùng, đặc biệt là các loại bọ, ve. Khi đi du lịch khám phá ở những 
vùng có côn trùng hút máu, cần phải mặc đồ bảo hộ đúng chuẩn 
tránh bị côn trùng đốt. Nên sử dụng các chất bôi trên da có tác dụng 
xua đuổi côn trùng.
• Với những người có cơ địa miễn dịch kém và người già, có thể cân nhắc 
chủng ngừa cúm, nhóm bệnh có thể có nguy cơ gây viêm cơ tim cấp.
Như vậy, viêm cơ tim là một bệnh có nhiều nguyên nhân khác nhau 
và cũng có diễn tiến rất khác nhau. Viêm cơ tim có thể xuất hiện âm 
ỉ, có thể xuất hiện cấp tính hoặc tối cấp. 

Nguyên nhân có thể do sinh vật như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, 
nấm nhưng cũng có thể do thuốc điều trị, hóa chất, tia xạ và các chất 
ma túy. Viêm cơ tim có thể biểu hiện nhẹ nhàng không được nhận 
biết hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng cũng có thể nặng nề đe dọa tính 
mạng nhanh chóng. Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu. 
Điều quan trọng nhất là cần nhận biết được những dấu hiệu và triệu 
chứng nguy cơ cảnh báo viêm cơ tim cấp nặng như đau ngực, khó 
thở tăng nhanh sau nhiễm trùng. Hiện nay đã có nhiều phương tiện 
kỹ thuật tiên tiến điều trị cứu mạng người bệnh bị viêm cơ tim tối cấp 
với kết quả rất khả quan.



KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
(22/12/1944 – 22/12/2020) VÀ 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 
(22/12/1989 – 22/12/2020)

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành 
lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944 – 22/12/2020) 
và 31 năm Ngày hội Quốc 
phòng toàn dân (22/12/1989 – 
22/12/2020), Bệnh viện Đại học 
Y Dược TPHCM (BV) tổ chức chuỗi 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa dành 
cho các Mẹ Việt Nam anh hùng 
và cán bộ kháng chiến tiền khởi 
nghĩa; thăm hỏi lực lượng quân 
đội nhân dân Việt Nam và buổi 
gặp mặt thân mật dành cho viên 
chức cùng ôn lại truyền thống bộ 
đội Cụ Hồ của dân tộc Việt Nam.
Tham dự chương trình có đại diện 
Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban 
chấp hành Công đoàn và hơn 
70 viên chức BV là bộ đội chuyển 
ngành, quân nhân xuất ngũ, cựu 
Thanh niên xung phong, sĩ quan 
biệt phái.

Chia sẻ tại chương trình, TS BS. 
Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc BV 
cho biết: “Ngày 22/12 hằng năm 
là dịp để chúng ta tri ân lực lượng 
quân đội nhân dân Việt Nam với 
những chiến công oanh liệt, vì 
nhân dân chiến đấu, vì nhân dân 
quên mình. Là cầu nối tạo điều 
kiện làm việc tốt nhất cho các viên 
chức, Ban Giám đốc mong muốn 
mọi người sẽ luôn giữ “chất lính” 
trong từng suy nghĩ và hành động, 
cùng phát huy truyền thống yêu 
nước trong công tác chăm sóc sức 
khỏe và bảo vệ nhân dân.”

Nhân dịp này, BV đến thăm hỏi, 
chăm sóc sức khỏe và tặng quà 
cho các Mẹ Việt Nam anh hùng 
tại huyện Hóc Môn và huyện Bình 
Chánh. Các Mẹ nay tuy đã lớn tuổi 
nhưng vẫn khỏe mạnh và nhớ đến 
những người con là bác sĩ, điều 
dưỡng, nhân viên công tác xã hội 
của BV. Đây chính là động lực, 
là niềm vui của mỗi viên chức BV 
trong việc “Uống nước nhớ nguồn” 
và nâng cao tinh thần, trách nhiệm 
của nhân viên y tế với gia đình của 
các anh hùng đã hi sinh trong sự 
nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

TIN HOẠT ĐỘNG
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Ngày 28/11/2020, 
Bệnh viện Đại học Y 

Dược TPHCM (BV) tổ chức cuộc thi 
“Rung chuông vàng – Tìm hiểu kiến 
thức pháp luật” năm 2020 dành 
cho viên chức BV. Đây là sân chơi 
thường niên nhằm phổ biến các kiến 
thức pháp luật trong lĩnh vực y tế, 
giúp viên chức cập nhật, nắm vững 
các kiến thức pháp luật về quyền, 
nghĩa vụ của nhân viên y tế, từ đó 
tự bảo vệ mình trong quá trình công 
tác, mang lại sự hài lòng cao nhất 
cho người bệnh.

Với thành công của những mùa thi 
trước, cuộc thi năm 2020 đã bùng 
nổ với sự tham gia hào hứng của 
120 thí sinh đến từ 8 đội thi với 
những tiết mục đầy sắc màu sáng 
tạo. Tham dự chương trình có TS BS. 
Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc BV, 
Ông Đặng Anh Long – Phó Bí thư 
Đảng ủy BV, Trưởng phòng Tài chính 
kế toán; Ông Đỗ Hồng Công - Chủ 
tịch Công đoàn BV, Trưởng phòng 
Hành chính; Lãnh đạo và cổ động 
viên đến từ các Phòng, Cơ sở, Trung 
tâm, Khoa, Đơn vị BV.
Phát biểu khai mạc chương trình, TS 
BS. Phạm Văn Tấn cho biết: “Pháp 
luật gắn bó chặt chẽ với đời sống, 
sinh hoạt của mỗi người, do đó, 
hiểu đúng, làm đúng theo pháp luật 
là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi 
người dân Việt Nam. Đặc biệt, với 
nhân viên y tế, việc nắm vững các 
kiến thức về Luật khám chữa bệnh, 
các quy trình, quy định trong quá 
trình hành nghề sẽ giúp chúng ta cư 
xử chuẩn mực, đúng đắn với người 
bệnh; bảo vệ bản thân; đồng thời 
thể hiện tinh thần trách nhiệm của 
người lao động trong việc tự giác 
tuân thủ, chấp hành pháp luật, giáo 
dục lối sống, làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật.”
Với mục tiêu chia sẻ, lan tỏa kiến 
thức pháp luật đến từng nhân viên 
y tế, BV đã thiết kế, xây dựng chuỗi 
hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam như tổ chức các buổi 
phổ biến kiến thức pháp luật trực 
tiếp, thực hiện các video clip hướng 

dẫn trực tuyến, các kỳ mini game 
trên trang Fanpage BV thu hút hàng 
nghìn lượt quan tâm của viên chức 
và người sử dụng mạng xã hội. Nổi 
bật, BV đã báo cáo nội dung “Hoạt 
động phổ biến, giáo dục pháp luật 
về y tế và hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam” tại Hội nghị Hưởng 
ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và 
Lễ trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật về y tế năm 2020” 
do Vụ Pháp chế Bộ Y tế tổ chức. 
Trong cuộc thi Rung chuông vàng 
năm nay, ban tổ chức cũng đa 
dạng hóa các hình thức thi như trắc 
nghiệm kiến thức trực tuyến, thi tiểu 
phẩm chủ đề “Tuân thủ quy định 
phòng, chống dịch là trách nhiệm 
của mỗi cá nhân” và trả lời các tình 
huống. Mỗi đội tuy mang phong 
cách khác nhau, nhưng tất cả đều 
thể hiện tinh thần chủ động, sáng 
tạo và nhiệt tình của các thành viên 
trong mái nhà chung UMC “Làm hết 
sức, chơi hết mình”.
Sau những vòng thi đầy gây cấn, cuộc 
thi đã tìm được chủ nhân của Chuông 
vàng mùa thứ 3 năm 2020 như sau:
- Giải nhất:
• Đội số 1 - Phòng Kế hoạch tổng 
hợp; Khoa Chẩn đoán hình ảnh và 
khoa Y học hạt nhân; Khoa Kiểm 
soát nhiễm khuẩn; Khoa Ngoại thần 
kinh và Khoa Nội cơ xương khớp; 
Khoa Phẫu thuật tim mạch người lớn; 
Khoa Tạo hình thẩm mỹ và Khoa Da 
liễu - Thẩm mỹ da; Khoa Thăm dò 
chức năng hô hấp và Khoa Nội soi
- Giải nhì:
• Đội số 6 – Phòng Tài chính kế 
toán; Khoa Chấn thương chỉnh hình, 

Khoa Hóa trị Ung thư, Khoa Ngoại 
tiêu hóa, Khoa Nội Tim mạch và 
Đơn vị Hình ảnh tim mạch, Khoa 
Phục hồi chức năng
• Đội số 8 – Cơ sở 3
- Giải ba:
• Đội số 5 - Phòng Bảo hiểm y tế 
và Phòng Quản lý chất lượng BV; 
Phòng Công nghệ thông tin; Phòng 
Hành chính, Phòng Tổ chức cán bộ, 
Đơn vị Quản lý đấu thầu; Phòng Vật 
tư thiết bị Khoa Dược; Khoa Tiết niệu
• Đội số 7 – Cơ sở 2
- Giải khuyến khích:
• Đội số 2 – Phòng Công tác xã hội 
và Phòng khoa học đào tạo; Khoa 
Cấp cứu; Khoa Hồi sức tích cực; 
Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu; 
Khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ; 
Khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy; Khoa 
Nội tiết và Khoa Nội thận - Thận 
nhân tạo.
• Đội số 3 – Phòng Quản trị tòa 
nhà; Khoa Hậu môn - Trực tràng; 
Khoa Khám bệnh và khoa Mắt; 
Khoa Tai mũi họng; Khoa Thần kinh; 
Khoa Tiêu hóa; Phòng Điều dưỡng 
và Khoa Dinh dưỡng.
• Đội số 4 – Khoa Gây mê - Hồi 
sức; Khoa Hô hấp; Khoa Lồng ngực 
- Mạch máu và khoa Niệu học chức 
năng; Khoa Tim mạch can thiệp và 
Đơn vị can thiệp nội mạch; Khoa 
Phụ Sản; Khoa Xét nghiệm, Khoa 
Giải phẫu bệnh, Khoa Phẫu thuật 
hàm mặt – Răng hàm mặt và Khoa 
Vi sinh.
- Giải cổ động viên:
• Đội số 1
• Đội số 8
• Đội số 6
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Kính biếu

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ

SIÊU ÂM TIM
BÀO THAI

Ự KIỆN - HOẠT ĐỘNGS
29 - 30

- Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm 
Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 
22/12/2020)
- Cuộc thi “Rung chuông vàng -
Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2020

3 - 28

IẾN THỨC Y KHOA
  3 Chăm sóc da vùng mông khi phải ngồi nhiều

vì làm việc online thời đại dịch

10 Phẫu thuật tim nội soi ít xâm lấn: 
     Cơ hội mới cho người bệnh tim mạch 

  6 Giới thiệu về chuyên ngành chăm sóc giảm nhẹ 

   13 Những điều cần biết về siêu âm tim bào thai

   18 Ung thư dạ dày sớm
 
        23 viêm cơ tim – Sát thủ không giấu mặt
 

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

Chịu trách nhiệm biên soạn
GS TS BS Trương Quang Bình
TS BS Nguyễn Hữu Thịnh
PGS TS BS Lê Minh Khôi
ThS BS Nguyễn Đức Thành

Thực hiện và phát hành
Bệnh viện Ðại học Y Dược TPHCM
Ðịa chỉ: 215 Hồng Bàng, Q. 5, TPHCM
ÐT: (028) 3855 4269
Fax: (028) 3950 6126
Website: www.bvdaihoc.com.vn
Email: bvdhyd@umc.edu.vn

Thiết kế sống khỏe:
Công ty CP Quảng cáo Tư vấn và Truyền thông Khuê Vũ

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Giấy phép xuất bản số 13/GP-STTTT
ngày 03 tháng 02 năm 2021

In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản và in tại Công ty CP In Hà Nội
Lô 6B, CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,
Thanh Trì Hà Nội
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