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Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực thuộc Đại học Y Dược TPHCM, 
được xây dựng trên mô hình tiên tiến của sự kết hợp Trường – Viện trong 
điều trị, đào tạo và nghiên cứu y học, là nơi hội tụ hơn 700 thầy thuốc gồm 
các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ là giảng viên Đại học Y Dược TPHCM.

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

GS TS BS 
Nguyễn Đình Hối
Giám đốc đầu tiên

PGS TS BS 
Nguyễn Hoàng Bắc
Giám đốc

PGS TS BS 
Trương Quang Bình
Phó Giám đốc

TS BS
Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

    MụC TIêu

- Phát huy thế mạnh của một Trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên 
khoa sâu có chất lượng cao.

- Là nơi nghiên cứu khoa học trong sự nghiệp phát triển y học nước nhà.

- Đào tạo nâng cao và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong 
nước và các nước trong khu vực.

   Sứ MỆNH

- Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và trang thiết bị y tế hiện đại, 
bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn khẳng định trách nhiệm của 
mình trong việc phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân với chất lượng 
cao nhất.

   HoàI Bão

- Là bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam.

- Điều trị chuyên khoa sâu.

- Đạt tiêu chuẩn quốc tế.

R

BAN GIÁM ĐỐC



HOAÏT ÑOÄNG THEO MOÂ HÌNH TIEÂN TIEÁN CUÛA SÖÏ KEÁT HÔÏP TRÖÔØNG - VIEÄN, BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TPHCM LAØ 
NÔI HOÄI TUÏ HÔN 700 THAÀY THUOÁC, GOÀM CAÙC GIAÙO SÖ, PHOÙ GIAÙO SÖ, TIEÁN SÓ, THAÏC SÓ, BAÙC SÓ LAØ CHUYEÂN GIA 
ÑAÀU NGAØNH CUÛA ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TPHCM. VÔÙI THEÁ MAÏNH AÁY, BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TPHCM LUOÂN ÑÖÔÏC 
SÖÏ THAM VAÁN THÖÔØNG XUYEÂN VEÀ CHUYEÂN MOÂN CUÛA CAÙC THAÀY, COÂ COÙ NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM THUOÄC NHIEÀU 
LÓNH VÖÏC NHÖ:

PGS TS BS Phạm Thọ Tuấn Anh
Chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

PGS TS BS Nguyễn Thy Khuê
Chuyên khoa Nội tiết

GS TS BS Đặng Vạn Phước
Chuyên khoa Tim mạch

GS TS BS Nguyễn Sào Trung
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh 

GS TS BS Nguyễn Thanh Bảo
Chuyên khoa Vi sinh

PGS BS Nguyễn Mậu Anh
Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa

PGS TS BS Lê Chí Dũng
Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

GS TS BS Trần Ngọc Sinh
Chuyên khoa Tiết niệu

PGS TS BS Võ Tấn Sơn
Chuyên khoa Ngoại Thần kinh Chuyên khoa Y học cổ truyền

PGS TS BS Nguyễn Thị Bay
 Chuyên khoa Ngọại Tổng quát

GS TS BS Trần Thiện Trung
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TrIỆu CHứNg lâM SàNg
Các triệu chứng thường gặp bao gồm:
- Đau và sưng phù tăng lên từ từ của gân gót tại chỗ bám vào mặt sau 
xương gót, khi đi lại hoặc khi va chạm. Các triệu chứng này là do viêm 
thoái hóa gân gót tại nơi bám hoặc do viêm túi hoạt dịch cũng tại nơi 
bám, không do chấn thương.  
- Phì đại phía sau xương gót (biến dạng kiểu Haglund).
- Ấn có điểm đau nhói khu trú ở mặt sau xương gót hoặc hai bên gân 
gót.
- Hạn chế động tác gấp bàn chân về phía trước.
- Trường hợp nặng, có thể có dấu hiệu của đứt gân gót bệnh lý do gai 
xương gây chèn ép lâu ngày dẫn đến mòn và đứt gân gót.

CHẩN ĐoáN HìNH ảNH
- Chụp X-quang xương gót có thể thấy các lắng đọng vôi trong gân 
gót tại chỗ bám, gai phía sau xương gót, biến dạng xương gót kiểu 
Haglund.
- Chụp cộng hưởng từ (MRI) được lựa chọn, có thể thấy hình ảnh thoái 
hóa gân gót, viêm túi hoạt dịch sau xương gót. MRI thường được chỉ 
định trước mổ để giúp đánh giá mức độ tổn thương gân gót, từ đó có 
phương án phẫu thuật phù hợp.

                                         
CHẩN ĐoáN PHâN BIỆT
Cần phân định với: viêm gân gót, đứt gân gót do chấn thương, viêm túi 
hoạt dịch của gót, đứt cơ dép, hội chứng đệm gót (điểm đau thường ở 

KIẾN THỨC Y KHOA
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BỆNH VIÊM
CHỖ BÁM GÂN GÓT

ThS BS Nguyễn Đức Thành

gIảI PHẫu gâN góT 
Gân gót (còn gọi là gân Achilles) 
là gân lớn nhất trong cơ thể người. 
Gân gót hợp nhất ba khối cơ lớn 
phía sau cẳng chân (bao gồm các 
cơ bụng chân trong, ngoài và cơ 
dép) với xương gót, giúp cho ta có 
thể đi lại, chạy nhảy. 

BỆNH VIêM CHỗ BáM gâN 
góT 
Viêm chỗ bám gân gót là bệnh 
lý do thoái hóa các sợi của gân 
gót ngay tại nơi bám của nó vào 
xương gót. Bệnh lý này có thể kết 
hợp với viêm túi hoạt dịch sau 
xương gót hay với viêm của bao 
gân gót ở cùng một nơi. 

NguYêN NHâN
Đây là một bệnh lý khá phổ biến, 
có thể do bệnh lý thoái hóa hoặc 
do vi chấn thương lặp đi lặp lại 
nhiều lần. Các nguyên nhân 
thường gặp khác bao gồm:
- Hoạt động mạnh đột ngột hoặc 
quá mức so với thông thường như 
đi bộ hay chạy nhảy quá nhiều so 
với thường ngày khiến cho cơ thể 
không kịp thích nghi.
- Bệnh lý thoái hóa hay viêm làm 
xuất hiện gai xương tại chỗ bám 
của gân gót và chèn ép vào gân 
gót.
- Cơ bắp chân quá căng gây tăng 
áp lực lên chỗ bám gân gót.

gân gót và xương gót

Hình MrI: Biến dạng Haglund to 
ở phía sau - trên xương gót kèm 

theo dày và vôi hóa gân gót.

Hình MrI: Viêm túi hoạt dịch
sau xương gót.



chính giữa gót, điển hình do teo 
đệm mỡ của gót, béo phì là một 
yếu tố nguy cơ).

ĐIều Trị 
Nếu không được phát hiện và điều 
trị kịp thời, viêm chỗ bám gân gót 
có thể dẫn đến đứt gân gót bệnh 
lý (khác với đứt gân gót do chấn 
thương). Khi đó, việc điều trị sẽ 
khó khăn hơn và thời gian hồi 
phục cũng kéo dài hơn nhiều.
Tùy thuộc vào mức độ và giai 
đoạn của bệnh, có thể điều trị 
không phẫu thuật hoặc điều trị 
phẫu thuật.

Điều trị không phẫu thuật
Điều trị bảo tồn không phẫu thuật 
có hiệu quả cho đa số các trường 
hợp, bao gồm:
- Nghỉ ngơi: bước đầu tiên trong 
việc điều trị là người bệnh phải 
hạn chế hoặc ngưng hẳn các hoạt 
động có thể làm cho gót chân bị 
đau thêm. Đối với vận động viên 
tập luyện các môn thể thao có 
cường độ cao như chạy, nhảy… 
nên chuyển sang những môn có 
cường độ thấp hơn như bơi lội, 
đạp xe...
- Dùng thuốc kháng viêm không 
steroid để giảm đau theo chỉ định 
của bác sĩ: các thuốc này chỉ giúp 
bớt đau chứ không có tác dụng 
làm mất đi các tổn thương do 
thoái hóa như rách gân gót, gai 
xương gót gây chèn ép gân gót, 
biến dạng xương gót... Có thể sử 
dụng các miếng dán nitroglycerin 
để làm tăng tưới máu cho vùng 
gót.
- Chườm lạnh: là phương pháp 
điều trị hỗ trợ, có tác dụng giảm 
sưng đau tại chỗ. Mỗi lần chườm 
khoảng 20 phút, có thể thực hiện 
nhiều lần trong ngày, cách nhau 
vài tiếng đồng hồ.
- Vật lý trị liệu: các bài tập căng 
giãn cơ bắp chân phối hợp với 
các phương tiện chỉnh hình (như 
các đệm nhấc cao gót, các nẹp 
bàn chân đeo ban đêm, các đệm 
nâng đỡ vòm bàn chân…) cũng 
có ích trong điều trị viêm chỗ bám 
gân gót.
- Tiêm corticoid tại chỗ: không 

được chỉ định vì làm chết gân, dễ 
đưa đến biến chứng đứt gân gót.

Điều trị phẫu thuật
Thường được chỉ định khi việc 
điều trị không phẫu thuật ít nhất 6 
tháng mà không có kết quả.
Các phương pháp phẫu thuật phổ 
biến bao gồm:
- Cắt lọc các đoạn thoái hóa của 
gân gót, cắt bỏ các gai xương 
to gây kích thích gân và các mô 
của túi hoạt dịch viêm, khâu tăng 
cường chỗ bám của gân gót vào 
xương gót với các neo bằng kim 
loại hay chất dẻo. Được chỉ định 
khi gân gót bị tổn thương < 50% 
bề dày của gân. 
   

- Chuyển gân thay thế gân gót: 
được chỉ định cho người lớn tuổi 
hay khi gân gót bị tổn thương 

>50% bề dày của gân, phần 
gân gót lành lặn còn lại quá ít, 
không đủ lực để chịu sức nặng 
khi đi lại hoặc vận động và dễ 
bị đứt về sau. Để giúp phần gân 
này trở nên mạnh hơn và tránh 
bị đứt gân, người ta làm phẫu 
thuật chuyển gân dùng gân cơ 
gấp ngón chân cái dài thay cho 
gân gót. Điều này nghe có vẻ 
nghiêm trọng, tuy nhiên, nhờ 
có sự hoạt động bù trừ của gân 
gấp chung các ngón chân nên 
sau phẫu thuật, hầu hết người 
bệnh vẫn có thể vận động ngón 
chân cái tương đối bình thường 
mà không cảm nhận được sự 
khác biệt đáng kể. 
- Kéo dài gân cơ bắp chân: áp 
dụng cho các trường hợp cơ 
bắp chân quá căng làm tăng 
lực tải lên chỗ bám của gân gót. 
Phẫu thuật này giúp kéo dài và 
giãn gân cơ bắp chân, từ đó 
làm giảm đi lực tải này. 
Quá trình hồi phục: sau mổ đeo 
nẹp (các ngón chân nhìn xuống) 
trong 2 tuần; tập vật lý trị liệu từ 
4 - 6 tuần; có thể tập thể thao lại 
sau 8 - 12 tuần. Hầu hết, người 
bệnh được phẫu thuật đều có kết 
quả tốt sau mổ, tuy nhiên, thời 
gian hồi phục hoàn toàn tùy 
thuộc vào mức độ tổn thương 
của gân gót.

KIẾN THỨC Y KHOA
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Phẫu thuật cắt lọc gân gót, 
lấy bỏ gai xương, túi hoạt 
dịch và khâu đính lại chỗ 

bám gân gót.
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HỘI CHỨNG

ỐNg CỔ TAY
ThS BS Trần Nguyễn Phương

ĐịNH NgHĩA
Hội chứng ống cổ tay (HCÔCT) là tình trạng đau và 
tê bì của nhiều ngón tay và bàn tay, đôi khi có thể 
lan rộng lên cẳng tay hay cánh tay, do dây thần kinh 
giữa bị chèn ép ở cổ tay gây ra.
Thần kinh (TK) giữa đi xuống bàn tay qua ống cổ tay, 
ống này được bao quanh bởi các xương ở cổ tay ở 
phía sau và dây chằng vòng cổ tay ở phía trước tức 
phía gan tay. Đó là một lối đi khá chật hẹp, trong đó 
có dây thần kinh giữa, các mạch máu và các gân gấp 
ngón tay.
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TrIỆu CHứNg 
Sự chèn ép của dây thần kinh giữa 
trong ống cổ tay sẽ gây ra đau, tê 
bì và/hay loạn cảm của ngón cái, 
ngón trỏ, ngón giữa và một phần 
ngón nhẫn, còn ngón út không bị. 
Trong một số trường hợp, đau và 
tê bì có thể lan rộng lên đến toàn 
bộ bàn tay hoặc thậm chí đến cổ 
tay và cẳng tay nhưng hiếm khi 
qua khuỷu lên đến vai. Những 
dấu hiệu này thường xảy ra nặng 
nhất vào ban đêm và đôi khi có 
thể đánh thức bạn dậy khi đang 
ngủ. Các triệu chứng cũng có thể 
xuất hiện khi bạn làm điều gì đó 
liên quan đến việc gấp duỗi cổ 
tay hoặc nâng cánh tay, ví dụ như 
khi nắm vô-lăng, nắm điện thoại 
hay sách báo, đánh máy, chơi 
gôn, thư ký hành chính, chơi cử 
tạ, thợ mộc, giết mổ thịt… Cuối 
cùng, bàn tay sẽ bị yếu đi, ảnh 
hưởng đến vận động và dễ làm 
rơi các đồ vật.
Khi nào cần đi khám bác sĩ?
Khi bạn thường xuyên có các 
triệu chứng gợi ý một HCÔCT, 
nhất là khi các hoạt động bình 
thường và giấc ngủ bị cản trở, 
cần đi khám bác sĩ. Nếu bạn 
không điều trị, có thể xảy ra tổn 
thương thường xuyên của dây 
thần kinh và các cơ.

NguYêN NHâN
HCÔCT là do dây thần kinh giữa 
bị chèn ép. Dây giữa chạy từ cẳng 
tay qua ống cổ tay xuống đến bàn 
tay. Nó chi phối cảm giác cho 
ngón cái và ba ngón tiếp theo về 
phía gan tay. Nó cũng chi phối 
vận động cho các cơ thuộc mô 
ngón cái.
Nói chung, những yếu tố gây kích 
thích hay đè ép dây giữa trong 
ống cổ tay đều có thể gây ra 
HCÔCT. Ví dụ, gãy các xương cổ 
tay có thể làm hẹp ống cổ tay và 
kích thích dây giữa hoặc có thể 
do tình trạng phù và viêm do viêm 
khớp dạng thấp.
Trong nhiều trường hợp, không có 
một nguyên nhân đơn độc nào 
được xác nhận. Thường là do một 
sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy 
cơ gây ra.

CáC Yếu TỐ NguY Cơ
Các yếu tố thường gặp nhất: phù 
ống cổ tay, trạng thái căng lặp đi 
lặp lại hay các chấn thương do sử 
dụng thái quá, tuần hoàn tồi, quá 
gấp hay quá ngửa cổ tay, mất cân 
bằng giữa các cơ, thai nghén làm 
tăng ứ dịch thường là ở quý thứ 
ba, viêm các gân, chấn thương 
cổ tay gây chèn ép, nữ giới (có 
thể do ống cổ tay nhỏ hơn so với 
nam giới), những người làm một 
số nghề nghiệp hay chơi các môn 
thể thao có liên quan nhiều đến cổ 
tay (người ta ước tính có trên 50% 
những người này bị HCOCT), một 
số trường hợp hay bệnh toàn thân 
(như đái tháo đường, mãn kinh, 
béo phì, suy tuyến giáp và suy 
thận...) có thể làm tăng nguy cơ 
bị HCÔCT.

CHẩN ĐoáN
Căn cứ trên:
+ Bệnh sử các triệu chứng.
+ Khám thực thể: khám cảm giác 
các ngón tay và sức mạnh các cơ 
bàn tay; gấp cổ tay, gõ lên hay 
đè ép lên dây thần kinh giữa có 
thể gây ra triệu chứng trên nhiều 
người bệnh. 
+ X-quang. Chụp cổ tay để loại trừ 
các nguyên nhân khác gây đau 
cổ tay, ví dụ viêm khớp hay gãy 
xương cổ tay.
+ Đo điện cơ. Có thể xác định tổn 
thương cơ và loại trừ các bệnh 
khác.
+ Đo dẫn truyền thần kinh. Các 
xung điện của dây thần kinh giữa 
bị chậm lại trong ống cổ tay.

ĐIều Trị
HCÔCT nên được điều trị càng 

sớm càng tốt. Để cho tay được 
nghỉ thường xuyên hơn, tránh 
các hoạt động làm xấu thêm triệu 
chứng và chườm đá để giảm phù.
Thuốc. Các thuốc kháng viêm 
không steroid, các corticosteroid 
tiêm tại chỗ hay dùng thuốc uống.
Nẹp hay bao cổ tay. Dùng 
nẹp cổ tay ban đêm khi ngủ hoặc 
bao cổ tay ban ngày khi làm việc. 
Các phương pháp điều trị 
vật lý khác: thuật bấm nắn cột 
sống, tập Yoga, xoa bóp, điều trị 
đau bằng laser, các bài tập trượt 
gân, các bài tập cổ tay… 
Điều trị phẫu thuật: Khi các 
phương pháp điều trị bảo tồn không 
hiệu quả hoặc khi tổn thương chèn 
ép thần kinh ở mức độ nặng, teo 
cơ nhiều. Phẫu thuật cắt dây chằng 
ngang cổ tay, giải phóng thần kinh 
giữa bị chèn ép. Có thể được thực 
hiện bằng phương pháp mổ nội soi 
hoặc mổ mở.

PHòNg BỆNH
+ Nghỉ ngơi thường xuyên từng 
thời gian ngắn khi hoạt động sử 
dụng nhiều đến bàn tay.
+ Giữ cổ tay ở tư thế thư giãn 
trung bình là tốt nhất.
+ Các bàn phím/bảng điều khiển 
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được bố trí sao cho an toàn, hiệu 
quả tại nơi làm việc: để ngang tầm 
khuỷu tay hoặc thấp hơn một chút.
+ Dùng con chuột đứng cho máy 
tính, giữ cho cổ tay ở một góc 
chuẩn thích hợp tối đa.
+ Sử dụng bao cổ tay khi cần thiết.
+ Giữ bàn tay và cổ tay ấm khi 
làm việc: dùng găng tay không có 
ngón.
+ Giảm lực và thư giãn khi cầm 
nắm.

CáC BàI TẬP TrƯỢT gâN 
Mục đích là làm tăng tuần hoàn 
của bàn tay và cổ tay, do đó làm 
giảm phù và kích thích các mô 
mềm khỏe hơn (các cơ, các dây 
chằng và các gân). Tất cả nhằm 
làm giảm các triệu chứng của 
HCÔCT.
giữ cho các gân hoạt động 
một cách tự do trong ống cổ 
tay là mục đích đầu tiên của 
các bài tập này. Các bài tập 
này không nhằm xây dựng sức 
khỏe cho bàn tay và cổ tay của 
bạn.
Một số người lúc đầu cho rằng các 
bài tập có vẻ đơn giản này có thể 
không giúp ích gì, nhưng nếu họ 
kiên trì thực hiện đều đặn cùng với 
các bài tập khác và các điều trị 
không phẫu thuật, ví dụ mang các 
nẹp đêm khi ngủ và dùng các túi 
cổ tay ban ngày khi làm việc và sử 
dụng các kem, các gel giảm đau 
và các túi chườm đá, cuối cùng họ 
sẽ nhận ra những khác biệt về các 
triệu chứng của HCOCT. 
Những bài tập “trượt” này cũng sẽ 
giữ cho tầm vận động tốt của các 
ngón tay và cổ tay.
Điều quan trọng là phải theo 
đúng trình tự phác họa dưới 
đây: thực hiện 5 “chu kỳ” 3 
hay 4 lần mỗi ngày.
Động tác “nhện hít đất” 

Nhớ rằng tập 
căng duỗi mỗi 

ngày là một 
phần quan 

trọng cho sức 
khỏe của bạn. 

Vì vậy, bạn 
cũng đừng 
chỉ hạn chế 

tập theo bảng 
danh mục này. 
Căng duỗi làm 

cho mọi bộ 
phận của cơ 

thể được tăng 
tưới máu, tăng 
vận động và 
có được sự 
linh hoạt. 
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nhìn trong gương
Nhớ rằng tập đi tập lại nhiều lần là động tác duỗi 
lớn nhất cho các bàn tay của bạn:
1. Bắt đầu bằng ép hai bàn tay vào nhau như ớ tư 
thế cầu nguyện.
2. Dang các ngón tay xa nhau như có thể, sau đó 
xếp các ngón tay thành hình tháp chuông bằng cách 
đưa xa ra hai gan bàn tay, nhưng chụm các ngón 
với nhau.
Động tác này làm duỗi cân gan bàn tay, các cấu trúc 
trong ống cổ tay và dây giữa - là dây thần kinh bị 
kích thích trong HCÔCT.

rung lắc, “giũ tung” hai bàn tay
Bàn tay vẫy tựa như “giũ tung” các ngón tay cho khô 
sau khi vừa rửa tay.
Mỗi giờ vẫy một hay hai lần, làm cho các gân gấp 
ngón tay và dây giữa khỏi bị bóp chặt, tù túng về 
ban ngày, tựa như bạn được rửa tay thường xuyên.

Động tác căng duỗi sâu nhất 
Động tác sau cùng này là sự căng duỗi sâu nhất của 
bài tập:
1. Tay đưa thẳng ra trước, khuỷu tay thẳng, cổ tay mở 
rộng và các ngón tay nhìn xuống dưới.
2. Các ngón dang nhẹ và dùng bàn tay kia để gấp 
nhẹ nhàng cổ tay xuống dưới, căng duỗi cổ tay và 
các ngón càng nhiều càng tốt.
3. Khi bạn cảm thấy cổ tay đạt được độ linh hoạt 
mềm dẻo tối đa, giữ tư thế này trong khoảng 20 
giây.
4. Xoay nhanh các bàn tay và làm lặp lại. 
Làm động tác này ba lần cho mỗi bên và cố gắng 

CáC BàI TẬP CỔ TAY ĐỂ PHòNg HỘI CHứNg ỐNg CỔ TAY
HCÔCT ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ mỗi năm mà người ta vẫn chưa biết được rõ là nguyên nhân nào 
gây ra. Thường người ta đổ tội cho nếp sống và các yếu tố di truyền phối hợp gây ra, nhưng thực tế các yếu 
tố nguy cơ thường rất khác nhau khiến cho hầu như mọi người đều có mắc một hay nhiều hơn các yếu tố này.
HCÔCT có thể gây ra tê bì tay, cứng và đau. Làm sao để phòng được hội chứng này hay giảm bớt nguy cơ 
phải phẫu thuật? 
Dưới đây là 3 vận động cơ bản mà bạn có thể làm bất cứ lúc nào trong ngày. Các động tác duỗi và các bài 
tập đơn giản, không đòi hỏi bất cứ một thiết bị nào. Bạn có thể tập tại bàn giấy, khi xếp hàng hoặc bất cứ 
lúc nào bạn có thể. Vì “các vấn đề của ống cổ tay có thể phòng được bằng cách tập duỗi nhiều lần trong 
ngày” nên bạn có thể bảo vệ cho cổ tay bạn chỉ từ ít phút mỗi ngày với những động tác đơn giản dưới đây: 

làm mỗi giờ. Mỗi ngày tập nhiều lần, cổ tay bạn sẽ 
trở nên mềm dẻo sau vài tuần lễ. 
Nhớ rằng tập căng duỗi mỗi ngày là một phần quan 
trọng cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, bạn cũng đừng 
chỉ hạn chế tập theo bảng danh mục này. Căng duỗi 
làm cho mọi bộ phận của cơ thể được tăng tưới máu, 
tăng vận động và có được sự linh hoạt. 
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Chế độ ăn Cho người

bệnh thận
mạn tính

CNĐD lê Hoàng Phong
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Chế độ ăn có thể giúp làm chậm lại 
tiến triển của bệnh thận mạn tính. 
Những lưu ý sau đây sẽ giúp chúng 
ta ăn uống đúng khi muốn kiểm 
soát căn bệnh thận mạn tính. Các 
bước đầu tiên để ăn uống đúng đều 
quan trọng đối với người bệnh thận 
mạn tính. Những bước tiếp theo để 
ăn uống đúng có thể trở nên quan 
trọng khi thận bị yếu đi.

I.NHữNg BƯớC Đầu TIêN ĐỂ 
ăN uỐNg ĐúNg
Bước 1: Chọn và chuẩn bị 
thức ăn chứa ít muối và
na- tri
Na- tri là một phần của muối ăn. 
Na- tri có trong các loại thực phẩm 
đóng gói, đóng hộp và thức ăn 
nhanh hay nhiều loại gia vị, thịt.
Tại sao vấn đề na- tri lại quan 
trọng đối với người bệnh 
thận mạn?
Ăn uống ít na -tri sẽ giúp làm hạ 
thấp huyết áp và có thể làm chậm 
tiến triển của bệnh. Vì chức năng 
của thận là lọc na- tri ra khỏi cơ thể 
và đưa nó vào nước tiểu. Thận bị 
tổn thương thì không thể lọc na- tri 
tốt như thận bình thường. Việc này 
có thể làm cho na- tri ở lại trong cơ 
thể và dẫn đến tăng huyết áp.
Như vậy, lượng na- tri 
hàng ngày bao nhiêu là 
đủ? Hàm lượng na- tri lý tưởng 
là ít hơn 2,3 mg mỗi ngày.
Những loại thức ăn có na- tri ít hơn 
các loại khác: Rau quả đông lạnh 
hay tươi, mì sợi, cơm, ngũ cốc nấu 
chín không có thêm muối, thịt heo, 
gia cầm, hải sản tươi, phô mai ít 
béo, hạt dẻ không tẩm muối, rau 
xà -lách, bơ đậu, thức ăn đông lạnh 
có ít na- tri.
Những thức ăn có na- tri nhiều hơn 
các loại khác: Thịt muối, thịt xông 
khói, xúc xích nóng, viên súp, súp 
đóng hộp, súp ăn liền, các loại 
thức ăn đóng hộp, các loại hoa 
quả đóng hộp, các loại khoai tây 
chiên, bánh quy mặn, bánh snack, 
rau quả ngâm muối, nước tương, 
các loại thức ăn dùng liền: ngũ cốc, 
bánh mì nướng.
làm thế nào để giảm lượng 
muối trong khẩu phần ăn?
Để làm giảm lượng muối trong 

khẩu phần ăn, chúng ta nên mua 
thực phẩm tươi thường xuyên hơn, 
tự nấu những thức ăn tươi thay vì 
dùng những loại nấu sẵn hay thức 
ăn nhanh, thức ăn đông lạnh, thức 
ăn đóng hộp trong đó chứa nhiều 
muối.
Trong khi nêm nếm thức ăn, thay vì 
dùng muối, có thể dùng gia vị, thảo 
mộc, những loại không có muối. 
Hoặc có thể tham khảo ý kiến bác 
sĩ để biết về cách dùng những loại 
thay thế muối.
Nếu dùng những loại thức ăn đóng 
hộp như rau, đậu phải rửa với nước 
trước để loại bỏ muối. Nên hạn 
chế dùng thịt, cá đóng hộp. Nên 
mua thịt, cá tươi về chế biến nhạt 
để dùng.
  
Luôn đọc nhãn Thành phần Dinh 
dưỡng để so sánh các loại thực 
phẩm. Chọn các thực phẩm có 
Phần trăm Giá trị Hàng ngày của 
na-tri thấp nhất. Phần trăm Giá trị 
Hàng ngày giúp cho bạn thấy thực 
phẩm đó có na-tri cao hay thấp: 
5% hay ít hơn là thấp và 
20% hay nhiều hơn là cao.
(*)  Kiểm tra các loại thịt tươi hay 
gia cầm. Người ta có thể cho thêm 
na-tri để giữ thịt được lâu hơn.
(**) Bạn có thể kiểm tra nhãn ngoài 
bao bì để có thể nhanh chóng nhận 
ra các thực phẩm nào chứa ít hơn 
na-tri:
• Không có muối/na-tri: < 5 mg na-
tri trong một suất ăn
• Na-tri rất thấp: 35 mg na-tri hay ít 
hơn trong một suất ăn
• Na-tri thấp: 140 mg na-tri hay ít 
hơn trong một suất ăn
• Giảm na-tri: na-tri giảm ít nhất 
25% so với sản phẩm gốc
• Ướp Na-tri hay Muối nhạt: na-tri 
giảm ít nhất 50% so với sản phẩm 
thông thường
• Không thêm muối hoặc Không 
muối: Không thêm muối khi chế 
biến nhưng không nhất thiết là 
không có na-tri.

Bước 2: ăn đúng lượng và 
loại protein
Những thức ăn có protein động 
vật: Thịt, bò, gà, vịt, trứng, chế phẩm 
sữa như sữa chua, phô mai, sữa, cá.

Những thức ăn có protein thực 
vật: loại có nhiều protein: 
đậu, đậu Hà Lan, đậu lăng; các 
chế phẩm từ đậu nành như sữa đậu 
nành, đậu phụ; hạt dẻ và bơ hạt 
dẻ; hạt hoa hướng dương. loại ít 
protein: bánh mì, bánh bắp; bột 
yến mạch, yến mạch thô, ngũ cốc; 
mì sợi, gạo; sữa gạo (không làm 
giàu).
Vì sao lượng protein lại quan 
trọng đối với người có bệnh 
thận mạn? Khi cơ thể sử dụng 
protein sẽ tạo ra chất thải và nó 
được loại ra khỏi cơ thể qua đường 
thận. Nếu quá nhiều protein sẽ làm 
cho thận phải làm việc nhiều hơn, 
do đó, người có bệnh thận mạn 
cần ăn ít protein hơn.
làm thế nào để ăn đúng 
lượng protein?
- Ăn ít tỷ lệ thịt và sản phẩm từ sữa:
- Thịt, thịt gia cầm và cá: một khẩu 
phần đã nấu nên chỉ khoảng
60 -  90g.
- Những  thực phẩm từ sữa: một 
khẩu phần ½ cốc sữa hay sữa chua 
hoặc một lát phô mai.
- Protein thực vật một suất ăn nên là:
- ½ chén đậu nấu
- ¼ chén hạt dẻ
- Một lát bánh mì
- ½ chén cơm hay mì.

Bước 3: Chọn thức ăn tốt cho 
sức khỏe tim mạch
Nướng, xào hay quay thức ăn thay 
vì chiên ngập dầu.
Nấu thức ăn với chất chống dính, 
hay lượng nhỏ dầu ô liu thay vì 
dùng bơ.
Cắt bỏ mỡ ra khỏi thức ăn và bỏ da 
của thịt gia cầm trước khi ăn.
Những thức ăn tốt cho tim mạch: 
thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, cá, các 
loại đậu, rau, trái cây, phô mai, sữa 
chua, sữa ít béo.

II. NHữNg BƯớC TIếP THeo 
ĐỂ ăN uỐNg ĐúNg
Do thận bị suy yếu, chúng ta cần 
ăn những loại thức ăn ít phốt- pho 
và ka li hơn: Bác sĩ sẽ sử dụng các 
kết quả xét nghiệm để theo dõi mức 
phốt -pho và ka li của bạn và cho 
bạn lời khuyên.



Bước 4: Chọn những thức ăn ít phốt -pho
Phốt -pho là một khoáng chất giúp cho xương khỏe 
mạnh. Nó cũng giúp cho mạch máu và cơ hoạt 
động tốt. Phốt- pho có sẵn trong những thức ăn giàu 
protein như thịt, cá, đậu, hạt dẻ, các sản phẩm làm 
từ sữa. Ngoài ra, phốt -pho cũng được thêm vào 
nhiều loại thức ăn chế biến sẵn.
Đối với người bệnh thận mạn tính thì vấn đề phốt 
-pho trở nên quan trọng vì nó có thể tích tụ trong 
máu, làm cho xương bị xốp, yếu và dễ gãy. Nó có 
thể gây ra tình trạng ngứa da và đau các khớp, đau 
xương. Nên hầu hết người bị bệnh thận mạn cần 
phải ăn những thức ăn chứa hàm lượng phốt -pho ít 
hơn lượng thường ăn trước đây.
Để làm giảm bớt lượng phốt- pho trong bữa ăn, 
chúng ta cần biết để ăn ít những loại thức ăn 
nào có hàm lượng phốt- pho cao và ăn ít lại 
những thức ăn nhiều protein trong bữa chính và 
bữa phụ. Ví dụ như các loại cá, thịt và thịt gia 
cầm chỉ nên ăn khoảng 60 - 90 g, các loại thức 
ăn từ sữa thì khoảng ½ tách sữa hay sữa chua 
hoặc một lát phô mai, những loại đậu thì chỉ ăn 
khoảng ½ chén. Hoặc có thể ăn trái cây và rau 
tươi nếu bạn không bị khuyến cáo phải kiểm 
soát chỉ số ka li máu.
Những loại thức ăn ít chứa phốt -pho: rau và trái cây 
tươi, sữa gạo, mì pasta, bánh mì, thức ăn ngũ cốc 
từ gạo và bắp, thức uống có màu nhạt, nước trà tự 
pha ở nhà.
Những loại thức ăn có chứa nhiều phốt- pho hơn: thịt 
(cá, gia cầm, heo), các loại thức ăn từ sữa, các loại 
hạt đậu, hạt dẻ, hạnh nhân, quả óc chó, thức uống 
cola, những loại trà đóng chai.

Bước 5: Chọn những thức ăn có lượng ka li 
đúng
Ka li là một loại muối khoáng giúp cho cơ và sợi 
thần kinh hoạt động tốt. Đối với người bị bệnh thận 
mạn tính, thận có thể không loại bỏ được lượng ka li 
dư trong máu. Một vài loại thuốc có thể làm tăng 
mức ka li trong máu của bạn. Những lựa chọn thức 
ăn của bạn có thể giúp bạn làm giảm mức độ ka li 
trong máu.
Vậy làm sao chúng ta biết ka li trong máu cao? 
Thường thì chúng ta không cảm thấy được bất kỳ 
khác biệt nào khi ka li máu tăng. Nhân viên y tế của 
bạn sẽ kiểm tra ka li trong máu và các thuốc mà bạn 

đang dùng. Mức ka li trong máu của chúng ta nên 
trong mức 3.5 - 5.0 mEq/L.
Có 1 số cách giúp bạn làm giảm mức ka li trong 
khẩu phần ăn. Ăn ít lại các thức ăn chứa nhiều 
protein trong các bữa ăn chính và 
các bữa phụ như: thịt, gia cầm, 
cá, đậu, sản phẩm từ sữa và 
hạt dẻ. Dùng những gia vị và 
thảo mộc trong nấu nướng 
và trên bàn ăn. Những loại 
thay thế muối ăn thường có 
chứa ka li và thường không 
nên dùng. Ka li clorid có 
thể dùng thay cho muối 
trong vài loại thức ăn 
đóng hộp, đóng gói 
như súp đóng hộp. 
Hạn chế những 
loại thức ăn có 
chứa ka li trong 
thành phần. Đổ 
bỏ nước ngâm 
trong trái cây, rau 
quả đóng hộp 
trước khi ăn.
Nếu bạn bị đái 
tháo đường 
nên chọn nước 
ép táo, nho 
hay quả việt 
quất khi đường 
huyết của bạn 
bị hạ.
Với trái cây và 
rau quả, chọn 
những loại 
có chứa hàm 
lượng ka li ít 
hơn.
Những loại rau quả 
có nhiều ka li hơn (từ
200 mg trở lên):
Trái cây: trái mơ, 
chuối, dưa vàng, chà 
là, đào, kiwi, nước ép 
mận hay mận, nước 
ép cam hay cam, nho 
khô. Rau: bí đỏ, bơ, 
đậu rang, củ cải đường 
và những loại rau xanh, 
bông cải (đã nấu), cải 
Bỉ, cải Tchard, tiêu Chi-
lê, nấm, khoai tây, bí 
ngô, đậu tách hạt, đậu 
nành, khoai lang, khoai 
từ, nước ép rau, nước 
sốt cà chua.
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Nếu DùNg NHữNg loẠI THứC ăN 
ĐóNg HỘP NHƯ rAu, ĐẬu PHảI rửA 
VớI NƯớC TrƯớC ĐỂ loẠI Bỏ MuỐI. 
NêN HẠN CHế DùNg THịT, Cá ĐóNg 
HỘP. NêN MuA THịT, Cá TƯơI Về CHế 

BIếN NHẠT ĐỂ DùNg.
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ngĂn ngỪA Và PhÁt hIỆn SỚM 

UNG THƯ
CỔ TỬ CUNG

PgS TS BS Ngô Thị Kim Phụng
ThS BS lâm Hoàng Duy

ĐẠI CƯơNg Về uNg THƯ CỔ 
Tử CuNg
1. ung thư cổ tử cung là gì?
Ung thư cổ tử cung (UTCTC) xuất 
phát từ các tế bào lót cổ tử cung: 
các tế bào vảy ở cổ tử cung ngoài 
đưa đến carcinôm tế bào vảy - 
chiếm 80% - 90% các trường hợp 
và các tế bào tuyến ở cổ tử cung 
trong đưa đến carcinôm tuyến - 
chiếm đa số các trường hợp còn lại. 
Nơi gặp nhau của hai loại tế bào 
này được gọi là vùng chuyển tiếp, 

đa số UTCTC bắt đầu từ các tế bào 
tại vùng chuyển tiếp này. 
Sự phát triển thành ung thư bắt đầu 
bằng các biến đổi tiền ung thư, 
quá trình chuyển đổi này thường 
phải mất nhiều năm và sau đó chỉ 
một số ít là phát triển thành ung thư. 
Các tiền ung thư được điều trị tốt có 
thể tránh được hầu hết các ung thư.
UTCTC gây tử vong khoảng 
270.000 phụ nữ trên toàn thế giới 
mỗi năm, chiếm 85% trong số đó là 
ở các nước nghèo.
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Đâu là các yếu tố nguy cơ 
của uTCTC
• Nhiễm virut u nhú người 
Yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của 
UTCTC là nhiễm virut u nhú người 
(Human papillomavirus - viết tắt là 
HPV). HPV là một nhóm gồm trên 
150 vi-rut liên quan, trong đó một 
số gây ra các u nhú (còn được gọi 
là hột cơm hay mụn cóc).
Các typ virut nguy cơ cao có liên 
quan mạnh đến các ung thư của cổ 
tử cung, âm hộ và âm đạo ở nữ giới 
và ung thư dương vật ở nam giới, 
ung thư hậu môn và ung thư miệng 
ở cả hai giới. Các typ nguy cơ cao 
bao gồm HPV 16, HPV 18, HPV 31, 
HPV 33, HPV 35, HPV 45 và một 
số khác. Khoảng 2/3 số UTCTC là 
do HPV 16 và 18. Có thể phát hiện 
các HPV có liên quan bằng cách 
tìm các gen (DNA) của HPV trong 
các tế bào cổ tử cung. Nếu tìm thấy 
typ HPV nguy cơ cao, cần tiến hành 
thêm một số phương pháp khác để 
có thể phát hiện sớm các tiền ung 
thư và UTCTC.
• Suy giảm miễn dịch
Virut HIV ở người bị AIDS gây tổn 
thương cho hệ thống miễn nhiễm 
và khiến cho người phụ nữ có nguy 
cơ cao bị nhiễm HPV, do đó dễ bị 
UTCTC. Ở những phụ nữ này, tiền 
ung thư cổ tử cung có thể phát triển 
thành ung thư xâm lấn nhanh hơn.
• Nhiễm các bệnh lây qua đường 
tình dục: HSV (herpes simplex 
virus, gây ra herpes sinh dục), HIV, 
chlamydia
Nguy cơ UTCTC có thể cao hơn ở 
những phụ nữ mà thử máu cho thấy 
các dấu hiệu của nhiễm chlamydia 
trước đó hoặc đang hiện hành.
• Hút thuốc
Các sản phẩm của thuốc lá tìm thấy 
trong niêm dịch cổ tử cung của phụ 
nữ hút thuốc, gây tổn thương DNA 
của các tế bào cổ tử cung và có 
thể gây ra UTCTC. Phụ nữ hút thuốc 
có thể bị UTCTC nhiều gấp đôi. 
Hút thuốc cũng làm cho hệ thống 
miễn nhiễm kém hiệu quả trong việc 
chống lại nhiễm HPV.
• Nhiều lần mang thai đủ tháng
Điều này chưa cắt nghĩa được. Có 

thể do quan hệ tình dục không được 
bảo vệ, phơi nhiễm nhiều hơn với 
HPV. Cũng có thể do các thay đổi 
hocmon khi mang thai làm cho dễ 
bị nhiễm HPV hoặc ung thư.
• Lần mang thai đủ tháng đầu tiên 
khi chưa đến 17 tuổi 
Nguy cơ UTCTC cao gấp đôi so với 
người mang thai muộn hơn từ 25 
tuổi trở lên.
• Dùng kéo dài các thuốc uống 
ngừa thai
Nghiên cứu cho thấy nguy cơ 
UTCTC tăng cao khi dùng các 
thuốc ngừa thai kéo dài, nhưng 
nguy cơ này sẽ giảm xuống sau khi 
ngừng sử dụng. Theo một nghiên 
cứu, nguy cơ UTCTC tăng gấp đôi 
ở những người dùng thuốc trên 5 
năm, nhưng sẽ trở về bình thường 
sau ngừng thuốc 10 năm.
• Người nghèo, bần cùng
Nghèo khó cũng là một yếu tố 
nguy cơ. Nhiều người không được 
săn sóc y tế, kể cả việc làm nghiệm 
pháp Pap.
• Mẹ sử dụng Diethylstilbestrol 
(DES)
DES là một hocmon được dùng để 
phòng sẩy thai từ 1940 đến 1971. 
Con gái của những người mẹ sử 
dụng DES khi mang thai thỉnh 
thoảng có gặp carcinôm tuyến tế 
bào sáng (cực kỳ hiếm gặp ở phụ 
nữ mà mẹ không dùng DES) và gặp 
nhiều hơn ở âm đạo so với cổ tử 
cung. Tuổi trung bình là 19. Nguy 
cơ lớn nhất ở những người có mẹ sử 
dụng thuốc này trong 16 tuần đầu 
mang thai. 
• Tiền sử gia đình có người bị 
UTCTC
2. Các dấu hiệu và triệu 
chứng của uTCTC
Phụ nữ bị tiền ung thư và UTCTC 
thường không có triệu chứng. Các 
triệu chứng bắt đầu có khi tiền ung 
thư chuyển thành ung thư xâm lấn 
thực sự và phát triển vào mô lân 
cận. Khi này, các triệu chứng hay 
gặp nhất là:
• Xuất huyết âm đạo bất thường.
• Chảy dịch âm đạo không bình 
thường.
• Đau khi quan hệ tình dục.

Có THỂ NgăN NgỪA uTCTC?
Có 2 cách để ngăn chặn ung thư cổ 
tử cung phát triển: một là phát hiện 
và điều trị các tiền ung thư trước khi 
trở thành ung thư thực sự và hai là 
ngăn chặn ngay từ đầu không để 
xảy ra các tiền ung thư.
1. Phát hiện các tiền uTCTC

• Làm thử nghiệm Pap (thử nghiệm 
Papanicolaou, đôi khi gọi là phết 
kính Pap). 
Nguyên tắc của thử nghiệm Pap 
là kiểm tra sự hiện diện của các tế 
bào bất thường trong mẫu thử được 
lấy ra từ vùng chuyển tiếp ở cổ tử 
cung. Thử nghiệm này đơn giản, 
dễ thực hiện, rẻ, cho kết quả nhanh 
nên ngày nay vẫn giữ vai trò quan 
trọng trong tầm soát UTCTC. Tuy 
nhiên, làm thử nghiệm Pap chỉ để 
tầm soát chứ không phải để chẩn 
đoán và không thể nói chắc chắn 
là có một ung thư. Khi một kết quả 
Pap bất thường, còn cần phải làm 
các thử nghiệm khác để tìm ra một 
tiền ung thư hay một ung thư thực 
sự hiện hữu. Các thử nghiệm này 
bao gồm: soi âm đạo và cổ tử cung 
(với sinh thiết cổ tử cung), nạo cổ 
tử cung trong làm phết kính khảo 
sát dưới kính hiển vi và sinh thiết 
hình nón. Nếu sinh thiết cho thấy 
một tiền ung thư, phải tiến hành các 
bước điều trị để ngăn không cho 
phát triển thành ung thư thực sự.
• Làm thử nghiệm HPV DNA 
Như đã nói ở trên, yếu tố nguy cơ 
lớn nhất gây ung thư cổ tử cung là 
nhiễm HPV. Có thể tìm các typ HPV 
có nguy cơ cao nhất bằng cách 
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quan sát các mẫu DNA trong các tế bào cổ tử cung. 
Ở những phụ nữ trước đó đã được chủng ngừa HPV, 
vẫn phải tiếp tục tầm soát UTCTC vì không có một vắc-
xin ngừa HPV nào có thể bảo vệ chống lại tất cả các 
typ HPV có khả năng gây ra UTCTC
2. Các điều cần làm để ngăn ngừa tiền uTCTC
• Tránh tiếp xúc với HPV.
• Sử dụng bao tránh thai.
• Không hút thuốc.
• Chủng vắc-xin ngừa HPV. 
Hiệu quả nhất là tiêm vắc-xin trước khi bị phơi nhiễm 
HPV (ví dụ do quan hệ tình dục). Đề phòng được các 
tiền ung thư và UTCTC, vài loại ung thư khác (như ung 
thư của âm hộ, âm đạo, hậu môn, miệng…), các mụn 
cóc của hậu môn và đường sinh dục. Trẻ gái 11 - 12 
tuổi thường được tiêm vắc-xin làm 3 lần, cách nhau 6 
tháng. Trẻ 9 - 11 tuổi, do thầy thuốc quyết định. Phụ nữ 
13 - 18 tuổi chưa tiêm chủng, cần được tiêm ngay các 
đợt vắc-xin để ngăn chặn nhiễm HPV. Phụ nữ 19 - 26 
tuổi, chưa đủ bằng chứng để khuyến cáo.

CáC HƯớNg DẫN CỦA HIỆP HỘI uNg THƯ 
HoA KỲ Về VIỆC Đề PHòNg Và PHáT HIỆN 
SớM uTCTC
Hiện nay, tại Việt Nam vẫn chưa có một hướng dẫn 
chính thống về việc đề phòng và phát hiện sớm 

UTCTC. Các bác sĩ chuyên khoa của chúng ta cũng 
công nhận và làm theo các chỉ dẫn của thế giới, tuy 
nhiên, các đặc điểm về bệnh lý UTCTC cũng như việc 
tiến hành phòng chống vẫn cần được tổng kết để có 
được một chỉ dẫn thích hợp với tình hình các nước 
đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Dưới đây là Bảng Hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư 
Hoa Kỳ giúp phát hiện sớm các UTCTC, cũng giúp 
tìm ra các tiền ung thư để điều trị ngăn chặn trở thành 
ung thư.
Nếu được phát hiện sớm, UTCTC là một trong 
những ung thư điều trị hiệu quả nhất. Ở Hoa Kỳ, 
tử vong trong UTCTC giảm trên 50% trong 30 năm 
qua. Điều này được cho là nhờ hiệu quả của việc 
tầm soát bằng thử nghiệm Pap. Các nhà nghiên 
cứu đang tiếp tục tìm thêm những nguyên nhân 
khác gây ra UTCTC và các cách tốt nhất để tầm 
soát chúng. 
Ở các nước đang phát triển, UTCTC là loại ung 
thư thường gặp nhất, tỷ lệ tử vong cao ở những 
phụ nữ còn khá trẻ, vì chưa có các chương trình 
tầm soát và phòng chống hiệu quả. Hiện tại, các 
nước này sử dụng nhiều nhất là soi cổ tử cung 
(với bôi acid acetic hay Lugol) và thử nghiệm 
phân tử DNA của HPV, có thể kết hợp “tầm soát 
và điều trị”.

• Mọi phụ nữ nên được tầm soát UTCTC bắt đầu 
từ 21 tuổi. Dưới 21 tuổi không nên thử. Phụ nữ 21 
– 29 tuổi nên làm thử nghiệm Pap 3 năm/lần. Thử 
nghiệm HPV không nên dùng để tầm soát cho lứa 
tuổi này, trừ phi có thể làm sau một kết quả Pap 
bất thường. Bước sang tuổi 30, được ưa thích là 
kết hợp làm cả hai nghiệm pháp Pap và HPV 5 
năm/lần và tiếp tục cho đến 65 tuổi.
• Một lựa chọn hợp lý khác cho phụ nữ 30 – 65 
tuổi là chỉ làm mỗi thử nghiệm Pap 3 năm/lần.
• Ở phụ nữ có nguy cơ cao ung thư cổ tử cung 
vì  suy giảm miễn dịch (ví dụ bị nhiễm HIV, ghép 
tạng hoặc sử dụng steroid kéo dài) hoặc có mẹ 
dùng DES khi còn trong bụng mẹ thì cần được 
tầm soát thường xuyên hơn, theo khuyến cáo của 
thầy thuốc.
• Phụ nữ trên 65 tuổi, được tầm soát đều đặn 
trong 10 năm trước cho các kết quả bình thường 
thì nên ngừng tầm soát UTCTC nếu không có một 
tổn thương tiền ung thư nào đó nghiêm trọng (ví 
dụ CIN2* hoặc CIN3*) tìm thấy trong 20 năm 
sau cùng. Phụ nữ từng có CIN2 hoặc CIN3 cần 
được tiếp tục làm các thử nghiệm trong ít nhất là 
20 năm sau khi tìm thấy tổn thương bất thường 

cho dù vượt quá 65 tuổi.
• Phụ nữ đã được cắt toàn bộ tử cung do các 
nguyên nhân lành tính (như u xơ tử cung, chảy 
máu nặng sau sinh…) thì nên ngừng việc tầm soát 
bằng các thử nghiệm Pap và HPV, trừ phi cắt tử 
cung là để điều trị tiền ung thư hay UTCTC. Phụ 
nữ cắt tử cung không hoàn toàn (để lại cổ tử cung) 
nên được tiếp tục tầm soát ung thư cổ tử cung theo 
các chỉ dẫn nói trên.
• Trong các thay đổi, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ 
không còn khuyến cáo phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi 
nên làm các thử nghiệm Pap hàng năm hoặc làm 
với bất cứ một phương pháp tầm soát nào khác, 
vì phải mất nhiều thời gian hơn (thường từ 10 đến 
20 năm) để phát triển thành UTCTC và việc tầm 
soát làm quá thường xuyên có thể dẫn đến việc 
tiến hành một số biện pháp không cần thiết. 
• Phụ nữ đã được tiêm chủng chống HPV vẫn nên 
tiếp tục theo dõi tầm soát theo nhóm tuổi. 

*CIN (tức tân sinh nội biểu mô cổ tử cung) là các biến đổi tiền 
ung thư trên sinh thiết nhìn dưới kính hiển vi, phân ra các cấp 
độ 1,2,3 từ nhẹ đến nặng.
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KIẾN THỨC Y KHOA

BỆNH VIêM KHớP
DẠNg THẤP ThS BS Trần Đăng Khoa

ĐẠI CƯơNg
Từ lâu, người ta rất sợ chứng viêm khớp dạng thấp (VKDT), bởi nó là một trong 
những loại viêm khớp gây tàn phế nhiều nhất. Người bệnh VKDT nếu không 
được điều trị đúng cách sẽ diễn tiến mạn tính với những đợt tiến triển liên tiếp, 
các khớp nhanh chóng bị biến dạng và không thể hồi phục. VKDT được biết 
là một bệnh lý tự miễn, gây tàn phế, biến chứng toàn thân, tử vong sớm và tốn 
kém về mặt kinh tế - xã hội. 
Gần đây có những thông tin mới về triển vọng được cải thiện tốt ở một số 
người bệnh mới được chẩn đoán là VKDT. Song VKDT vẫn đang là một bệnh 
nghiêm trọng và rất phức tạp. Theo các nhà thấp khớp học, hiện nay có những 
phương pháp mới nhằm điều trị tình trạng viêm do VKDT gây ra. Họ cũng hiểu 
biết rõ hơn việc sử dụng các phương pháp điều trị vào lúc nào và làm sao để 
có được hiệu quả tốt nhất.
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ĐịNH NgHĩA
VKDT là bệnh viêm khớp mạn tính, thường xảy ra cho 
các khớp nhỏ của bàn tay và bàn chân. Khác với 
chứng viêm xương - khớp mà khởi đầu là sụn khớp bị 
thương tổn, VKDT tác động đầu tiên vào lớp bao lót 
mặt trong các khớp - tức là bao hoạt dịch của khớp 
- gây phù, cứng khớp và đau mà cuối cùng là xương 
bị bào mòn đưa đến biến dạng và di lệch khớp. 
VKDT là loại gặp nhiều nhất trong các loại viêm 
khớp. Người ta thống kê có tất cả trên 100 loại viêm 
khớp, trong đó, 3 loại đứng hàng đầu là viêm khớp 
dạng thấp, viêm xương - khớp và viêm khớp trong 
bệnh vảy nến.

Là một bệnh tự miễn, VKDT nói chung xảy ra khi hệ 
thống miễn dịch của bạn tấn công một cách sai lầm 
vào các mô của chính cơ thể bạn. Trong VKDT, ổ 
viêm chính nằm tại lớp bao lót mặt trong khớp (tức 
bao hoạt dịch). VKDT gặp ở trên 1,3 triệu người Mỹ, 
trong đó có khoảng 75% là phụ nữ. Thực tế, 1 - 3% 
phụ nữ có thể bị VKDT trong suốt quãng đời của họ. 
Bệnh thường bắt đầu từ sau lứa tuổi 40, tuy nhiên có 
thể bắt đầu vào bất cứ tuổi nào. Ngoài việc gây ra 
những vấn đề cho khớp, tình trạng viêm đôi khi ảnh 
hưởng đến các tạng khác của cơ thể như da, mắt, 
phổi hay các mạch máu.

NguYêN NHâN & Cơ CHế gâY BỆNH
VKDT là một bệnh tự miễn nhưng cơ chế gây bệnh 
hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu cho thấy VKDT gây ra do sự tương tác giữa yếu 
tố gen nhạy cảm (HLA-DR4) và yếu tố môi trường 
(nhiễm khuẩn, khói thuốc lá, ô nhiễm môi trường…) 
gây ra đáp ứng miễn dịch, sản xuất ra các tự kháng 
thể (RF, anti-CCP) và các hóa chất trung gian gây 
viêm bao hoạt dịch khớp, đưa đến quá trình tự phá 
hủy sụn và xương của khớp. Ngoài ra, có thể có vai 
trò của một số các yếu tố khác, ví dụ các yếu tố di 
truyền khiến cho một số người dễ mắc chứng VKDT 
hơn.

TrIỆu CHứNg 
VKDT là bệnh khớp diễn biến mạn tính gây ra đau, 

cứng khớp, phù và 
hạn chế vận động 
thường là của nhiều 
khớp. VKDT có thể tác 
động đến mọi khớp 
nhưng thường bị đầu 
tiên là các khớp nhỏ, 
đặc biệt là các khớp 
của ngón tay đến bàn 
tay và của ngón chân 
đến bàn chân. Khi 
bệnh tiến triển, các 
triệu chứng thường lan 
rộng sang các cổ tay, 
các đầu gối, các cổ 
chân, các khuỷu, các 
háng và các vai. Trong 
đa số các trường hợp, 
VKDT biểu hiện sưng 
đau trên nhiều khớp, 
thường đối xứng hai 
bên, đặc biệt là ở các 
khớp của bàn tay hay 
bàn chân. Tuy nhiên, 
trong một số ít trường 
hợp, người bệnh có 
biểu hiện sưng đau chỉ 
một khớp duy nhất. 
Các thời kỳ tiến triển 
bệnh xen kẽ với các 
thời kỳ tạm thoái lui. 
Nếu không được điều 
trị đúng cách, VKDT 
sẽ có diễn tiến mạn 
tính với những đợt 
tiến triển liên tiếp, các 
khớp nhanh chóng bị 
biến dạng và không 
thể hồi phục.
Chứng cứng khớp 
trong VKDT hoạt động 
thường là nặng nhất 
về sáng. Nó có thể 
kéo dài 1 - 2 giờ (có khi là cả ngày). Cứng khớp kéo 
dài về sáng là lý do để nghĩ rằng bạn có thể mắc 
chứng VKDT vì chỉ có một số ít các chứng viêm khớp 
khác là diễn ra theo cách đó. Các dấu hiệu và triệu 
chứng khác của VKDT bao gồm:
+ Mất sinh lực, mệt mỏi, các cơn sốt nhẹ và sụt cân, 
ăn không ngon miệng.
+ Khô mắt và khô miệng: hội chứng Sjogren.
+ Các nốt rắn chắc, gọi là các nốt của bệnh thấp, ở 
trong mô dưới da tại các nơi như khuỷu tay và bàn 
tay.
+ Khi bệnh tiến triển, sự lắng đọng các mô sợi lên 

VKDT tiến triển của bàn tay

VKDT bàn tay giai đoạn 
muộn: phá hủy sụn, dính 
các đầu xương, biến dạng 

khớp và trật khớp

VKDT kèm các nốt rắn chắc 
ở hai bàn tay (các nốt của 

bệnh thấp)

Sưng các khớp bàn tay
đối xứng
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trên sụn tạo ra các pannus, làm phá hủy sụn và đôi 
khi đưa đến dính các đầu xương. Pannus là mô viêm 
hạt sản xuất từ bao hoạt dịch của khớp, phủ lên sụn 
khớp trong một số trường hợp VKDT. Như vậy, sau 
biến dạng là sự hạn chế vận động của các khớp. 

CáC BIếN CHứNg

+ Loãng xương. Tự bản thân VKDT có thể làm tăng 
nguy cơ loãng xương làm cho các xương bị yếu 
và dễ gãy. VKDT lại thường gặp ở các bệnh nhân 
nữ, lứa tuổi trung niên, đây cũng chính là các đối 
tượng có nguy cơ loãng xương cao. Tỷ lệ gãy 
xương ở người bệnh VKDT cao hơn gấp đôi so với 
người bình thường.
+ Loãng xương còn là biến chứng của điều trị 
VKDT không đúng cách. Việc lạm dụng các thuốc 
giảm đau hoặc sử dụng các chế phẩm “giả danh”, 
mà thực chất trong đó có pha corticosteroid, làm 
giảm đau nhanh chóng nhưng để lại hậu quả về 
sau cực kỳ nghiêm trọng như tăng huyết áp, đái 
tháo đường, loãng xương, béo phì…
+ Hội chứng ống cổ tay, nếu có VKDT của các 
xương cổ tay.
+ Các vấn đề tim mạch. Các động mạch có thể 
bị cứng và bị tắc, cũng như viêm màng ngoài tim.
+ Bệnh phổi. Người bệnh VKDT có nguy cơ tăng 
viêm và xơ hóa mô phổi, có thể dẫn đến khó thở 
tăng dần. 

CHẩN ĐoáN 
VKDT có thể khó phát hiện vì nó có thể bắt đầu 
bằng các triệu chứng khá mơ hồ như các khớp bị 
đau hay hơi cứng về sáng, nhiều khi cần khám các 
nhà thấp khớp học để có được chẩn đoán chính 
xác và một kế hoạch điều trị thích hợp.
Chẩn đoán dựa vào các triệu chứng thực thể như các 

khớp sờ thấy ấm, phù và đau. Vài xét nghiệm máu 
cũng cần thiết. Các dấu hiệu chỉ điểm bao gồm: 
+ Thiếu máu (số đếm hồng cầu thấp). 
+ Yếu tố thấp khớp (một kháng thể hay một protein 
trong máu, tìm thấy ở khoảng 80% người bệnh 
VKDT nhưng có khi thấp đến 30% ở thời kỳ khởi 
đầu).
+ Các kháng thể đối với cyclic citullinated peptides 
(gọi tắt là anti-CCP) gặp ở 60 - 70% số người bệnh 
VKDT.
+ Tốc độ hồng cầu lắng tăng (tương ứng với mức 
độ viêm của các khớp).
+ X-quang có thể giúp phát hiện VKDT nhưng có 
thể chưa thấy gì bất thường ở giai đoạn sớm. Chụp 
cộng hưởng từ và siêu âm giúp cho đánh giá độ 
nặng của VKDT.

ĐIều Trị
Không có gì chữa khỏi được VKDT. Thuốc có thể 
làm giảm viêm các khớp, giảm đau và dự phòng 
hoặc làm chậm các tổn thương của khớp.
Các thuốc:
+ Các kháng viêm không steroid. Các thuốc mạnh 
có thể gây ù tai, đau dạ dày, các vấn đề của tim, 
tổn thương gan và thận.
+ Các steroids. Các corticosteroid, ví dụ 
prednisone, làm giảm viêm và đau, làm chậm tổn 
thương khớp. Các tác dụng phụ: loãng xương, 
tăng cân và đái tháo đường.
+ Các DMARDs (disease-modifying antirheumatic 
drugs - các thuốc kháng thấp làm thuyên giảm 
bệnh). Các thuốc này làm chậm tiến triển của 
VKDT và hy vọng có thể điều trị “tận gốc” bệnh 
VKDT, giúp ổn định bệnh và làm giảm nguy cơ dẫn 
đến các biến chứng, góp phần cải thiện chất lượng 
cuộc sống. Các thuốc thường dùng là: methotrexate 
(Trexall), leflunomide (Arava), hydroxychloroquine 
(Plaquenil) và sulfasalazine (Azulfidine).
+ Các yếu tố sinh học. Đây là một số loại thuốc 

So sánh tỷ lệ loãng xương đo ở nhiều vị trí giữa 
nhóm người bệnh VKDT và nhóm dân số chung ở 

các lứa tuổi

 So sánh tỷ lệ gãy xương (phần 10000) giữa nhóm 
người bệnh và nhóm người bình thường

 

 So sánh tỷ lệ gãy xương (phần 10000) 
giữa nhóm người bệnh nhân và nhóm  
người bình thường 
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tổng hợp mới của DMARDs tác động vào các thành 
phần của hệ miễn dịch gây ra tình trạng viêm và làm 
hư hại khớp. Các thuốc này có nguy cơ làm tăng nhiễm 
khuẩn.

NếP SỐNg CHo NgƯờI VIêM KHớP
+ Tập đều đặn. Tập nhẹ nhàng bắt đầu bằng đi bộ. 
Thử bơi và tập nhẹ aerobics dưới nước. Tránh tập các 
khớp đau, tổn thương hay viêm nặng.
+ Chườm nóng hay lạnh. Chườm nóng giúp giảm đau 
và thư giãn. Chườm lạnh gây tê bì, giảm đau và co 
thắt cơ. 
+ Thư giãn. Tìm cách đương đầu với đau bằng cách 
giảm căng thẳng trong cuộc sống. Bên cạnh việc tuân 
thủ điều trị, người bệnh VKDT cần có một lối sống tích 
cực: không hút thuốc lá, luyện tập thể dục, ăn uống 
điều độ, kiêng chất béo bão hòa (có nhiều trong trứng, 
thịt gia súc, gia cầm), ăn nhiều chất béo thực vật, cá 
và hoa quả tươi.
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TỰ GIỚI THIỆU

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa đưa vào sử dụng 14 phòng mổ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế 
tại Lầu 2, khu A. Hệ thống phòng mổ này đi vào hoạt động sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho những 
trường hợp mổ cấp cứu và mổ chương trình, đồng thời đảm bảo tuyệt đối chất lượng của quy trình vô 
trùng khép kín trong phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. 
Thực hiện quy trình khép kín, các phòng mổ mới đều đạt tiêu chuẩn Class 10.000 và Class 1.000, được 
thiết kế theo mô hình hiện đại với hệ thống cung cấp khí sạch áp lực dương, tăng cường hỗ trợ các phẫu 
thuật ít xâm lấn, hạn chế tối đa khả năng nhiễm khuẩn. Đặc biệt, hệ thống phòng mổ mới còn có 16 
giường tại khu Tiền phẫu và 21 giường tại khu Hồi tỉnh. 
Trang thiết bị:
- Hệ thống khí y tế đồng bộ.
- Hệ thống gây mê - hồi sức đồng bộ và hiện đại: máy gây mê Datex Ohmeda, monitor Nihon Konden.
- Máy sưởi ấm: Warm - Air.
- 20 dàn máy nội soi: K. Storz, Olympus.
- Máy C – Arm: Ziehm Vision, Shimadzu.
- Kính hiển vi Leica.
- Máy cắt đốt CUSA.

trIển khAI

14 pHòNG mỔ mới
đạT TiêU CHUẩN qUốC Tế
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TỰ GIỚI THIỆU

Mọi yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh 
sáng đều đạt chuẩn quốc tế. 
Hệ thống cung cấp khí áp lực 
dương (áp lực trong phòng mổ 
cao hơn áp lực bên ngoài) bảo 
đảm vi khuẩn không thâm nhập 
từ ngoài vào phòng mổ. 
Bên cạnh đó, phòng mổ còn được 
trang bị hệ thống lọc không khí 
HEPA giúp lọc khí liên tục trong 
thời gian làm việc, hạn chế lây 
nhiễm tối đa khi vào phòng mổ. 
Mọi trang thiết bị, dụng cụ đều 
được sắp xếp theo 3 cấp độ: Vô 
khuẩn - Sạch - Dơ và phân bổ 
lưu thông một chiều theo từng lối 
riêng biệt.
Nhằm hạn chế tình trạng giằng, 
xóc, trượt và giảm ồn trong quá 
trình vận chuyển người bệnh, 
nền phòng mổ được tráng vinyl, 
loại nhựa riêng dùng trong y 

khoa. Vách phòng lát panel 
chuyên dụng cho phòng mổ, với 
hệ thống các hộc tủ âm tường, 
hạn chế bụi bám. Hệ thống cung 
cấp điện cách ly, an toàn ngay 
cả khi chạm vào. 
Trang bị hệ thống bàn mổ, đèn mổ 
từ các thương hiệu y tế hàng đầu. 
Hệ thống cửa đóng, mở tự động 
bằng cảm ứng, thiết kế theo 
phong cách Hàn Quốc với màu 
xanh dịu, tạo cảm giác thoải mái 
cho người bệnh.
Nhân sự 
Ngoài trang thiết bị tiên tiến, 
hiện đại, hệ thống phòng mổ 
mới còn có đội ngũ nhân sự giàu 
kinh nghiệm với 20 giáo sư, tiến 
sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 
Gây mê - Hồi sức, 40 cử nhân, 
kỹ thuật viên gây mê, 60 cử nhân 
điều dưỡng, dụng cụ viên… 

Chuyên môn 
- Thực hiện phẫu thuật nội soi 
và phẫu thuật mở, phức tạp cho 
tất cả các chuyên khoa như tim 
mạch, tiêu hóa, gan, mật, thần 
kinh, lồng ngực, mạch máu, chấn 
thương - chỉnh hình, tiết niệu, 
thẩm mỹ - tạo hình, tai mũi họng, 
răng hàm mặt, mắt, hậu môn - 
trực tràng…
- Thực hiện các phương pháp vô 
cảm, giảm đau đa phương thức, 
giảm đau liên tục, sử dụng thuốc 
và phương tiện hiện đại, quy trình 
kỹ thuật chuẩn giúp người bệnh 
giảm đau hiệu quả và phục hồi 
nhanh chóng.
- Phát triển quy trình phẫu thuật 
khép kín, hướng đến chất lượng 
và an toàn cao nhất cho người 
được phẫu thuật.



THÔNG TIN CẦN BIẾT

quY TrìNH KHáM BỆNH 
(KHôNg Có BHYT)

quY TrìNH KHáM BỆNH 
(Có BHYT)

để được tư vấn và phục vụ, vui lòng liên hệ:
bộ phận chăm sóc khách hàng - điện thoại: (08) 3952 5353
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ĐIỀN THÔNG TIN VÀO Ô BHYT TRÊN 
PHIẾU GHI THÔNG TIN NGƯỜI 
BỆNH TẠI BÀN HƯỚNG DẪN

ĐÓNG TIỀN & NHẬN SỐ THỨ TỰ 
KHÁM CHUYÊN KHOA TẠI CÁC 

QUẦY ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

1

KHÁM CHUYÊN KHOA TẠI CÁC 
PHÒNG KHÁM THEO SỐ THỨ TỰ3

TRỞ LẠI PHÒNG KHÁM 
& NHẬN TOA THUỐC5

NHẬN THUỐC TẠI
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN7

2

THỰC HIỆN CÁC CẬN
LÂM SÀNG (NẾU CÓ) 4

XÁC NHẬN & THANH TOÁN BHYT 
TẠI QUẦY BHYT (QUẦY 15 - 20 KHU 
VỰC ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TẦNG 

TRỆT KHU A)
6

ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU GHI 
THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH TẠI BÀN 
HƯỚNG DẪN

ĐÓNG TIỀN & NHẬN SỐ THỨ TỰ 
KHÁM CHUYÊN MÔN TẠI CÁC 
QUẦY ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

1

KHÁM CHUYÊN KHOA TẠI CÁC
PHÒNG KHÁM THEO SỐ THỨ TỰ3

TRỞ LẠI PHÒNG KHÁM
& NHẬN TOA THUỐC5

2

THỰC HIỆN CÁC CẬN
LÂM SÀNG (NẾU CÓ) 4
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1

2

3

4

DịCH Vụ CHăM SóC KHáCH HàNg

DịCH Vụ KHáM SứC KHỏe ĐịNH KỲ

HuẤN luYỆN KỸ NăNg Sơ CẤP Cứu Và TƯ VẤN BỆNH NgHề NgHIỆP

DịCH Vụ TƯ VẤN Sử DụNg THuỐC

- Dịch vụ đăng ký khám bệnh qua điện thoại (dành cho người bệnh đã 
điều trị nội trú tại bệnh viện).
- Dịch vụ đưa đón người bệnh bằng xe cứu thương chuyên dụng.
- Dịch vụ phiên dịch miễn phí (tiếng Anh, Hoa, Hàn Quốc, Campuchia).
- Tư vấn và cung cấp thông tin y tế, kiến thức sức khỏe cộng đồng.
- Giới thiệu khách sạn, nhà trọ, giặt ủi, vận chuyển (xe, tàu, máy bay).
Bộ phận Chăm sóc khách hàng bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với đội 
ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, không ngừng cải tiến và hoàn 
thiện các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Điện thoại: (08) 5405 1010 / 3952 5353 / 3952 5355

Nhằm phục vụ nhu cầu tầm soát sức khỏe của người dân, bệnh viện Đại học Y 
Dược TPHCM thành lập đơn vị Khám sức khỏe cung cấp các dịch vụ khám, tầm 
soát, theo dõi và chăm sóc sức khỏe dành cho cá nhân và các đơn vị một cách 
nhanh chóng và chuyên nghiệp.
- Khám, tầm soát, chăm sóc và theo dõi sức khỏe nhân viên các đơn vị (theo 
hợp đồng).
- Tư vấn trước và sau khi khám sức khỏe.
- Phát hiện các bất thường và tư vấn điều trị chuyên sâu. 
- Tư vấn bệnh nghề nghiệp, các loại bệnh lý.
- Khám và chăm sóc sức khỏe cho người nước ngoài.
- Tầm soát ung thư, các loại bệnh lý theo yêu cầu…
Điện thoại: (08) 5405 1212/ (08) 3952 5351

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thường xuyên tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng sơ cấp 
cứu, các buổi tư vấn về bệnh nghề nghiệp và các bệnh 
thường gặp cho các cá nhân, cơ quan/công ty có nhu 
cầu. Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ, 
Bác sĩ đầu ngành của Đại học Y Dược TPHCM, chúng 
tôi tin sẽ đem đến sự hài lòng cho khách hàng.
- Sơ cấp cứu: xử trí vết thương, chấn thương, xử trí đột 
quỵ, nhồi máu cơ tim, ngộ độc thực phẩm, điện giật, 
bỏng...
- Bệnh nghề nghiệp: bệnh về đường hô hấp, cai thuốc 
lá, các bệnh về tai-mũi-họng, các bệnh về mắt, trĩ...

Người bệnh sau khi khám được kê toa thuốc điều trị, dù trên toa thuốc 
đã có những hướng dẫn cụ thể rõ ràng nhưng không ít người bệnh vẫn 
cảm thấy bối rối và khó khăn trong việc sử dụng thuốc theo toa.
Hiểu được điều này, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã triển khai 
dịch vụ tư vấn sử dụng thuốc. Các dược sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh 
viện sẽ tư vấn kỹ càng về công dụng, cách dùng, liều dùng… của từng 
loại thuốc.
Điện thoại: (08) 3952 5295

- Bệnh thường gặp: cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, 
loãng xương, viêm gan...
- Bệnh lý nam khoa, phụ khoa…
Điện thoại: (08) 3952 5352

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TẠI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

THÔNG TIN CẦN BIẾT



HơN 400 Trẻ eM 
NgHèo ĐƯỢC CAN 
THIỆP TIM MIễN PHí 
PGS TS BS Trương 
Quang Bình – Phó Giám 

đốc bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
cho biết thông tin trên trong lễ tổng kết 
1 năm hoạt động của chương trình 
“Trái tim Hằng Hữu”.
Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” là 
chương trình hợp tác giữa bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM và Công ty Cổ 
phần Đại Nam để thực hiện can thiệp và 
phẫu thuật miễn phí cho những trường 
hợp bệnh tim có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn. Theo đó, tính đến tháng 9/2015, 
chương trình “Trái tim Hằng Hữu” đã 
điều trị phẫu thuật cho 357 trường hợp, 
can thiệp nội mạch cho 45 trường hợp. 
Phát biểu tại buổi lễ, PGS TS BS Trương 
Quang Bình đánh giá cao về ý nghĩa 
cao đẹp của chương trình. Theo đó, 
chương trình đã gặt hái được nhiều 
thành công là đảm bảo được yêu cầu 
chặt chẽ về chuyên môn, không có 
trường hợp nào bị biến chứng tử vong 
đồng thời nhận được sự quan tâm và 
đánh giá cao của cộng đồng.
Trước đó, để chương trình có thể đến 
được với những trường hợp khó khăn ở 
vùng sâu, vùng xa, Trung tâm Tim Mạch 
bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã 
phối hợp làm việc với các Hội và Quỹ 

bảo trợ trẻ em nghèo các tỉnh thành 
nhằm phổ biến rộng rãi chương trình 
đến các gia đình có trẻ em nghèo bị 
bệnh tim; thực hiện khám và tầm soát 
miễn phí bệnh tim cho người nghèo tại 
các tỉnh Bình Dương, Bình Định, Cần 
Thơ, Bình Phước, Đăk Lăk; Hậu Giang, 
Lâm Đồng. Dự kiến, năm 2016, tại bệnh 

viện Đại học Y Dược TPHCM, chương 
trình “Trái tim Hằng Hữu” sẽ tiếp tục 
thực hiện cho 500 đến 700 trường hợp. 
Thông tin chi tiết về chương trình, vui 
lòng liên hệ: 
Khoa Phẫu thuật Tim Mạch bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM
ĐT: (08) 3952 5161

gầN 400 NgƯờI 
THAM Dự NgàY 
HỘI CHăM SóC 
SứC KHỏe NgƯờI 
CAo TuỔI
Nằm trong chuỗi hoạt 
động dành cho cộng 

đồng và hưởng ứng Ngày Quốc tế 
Người cao tuổi ngày 1/10, bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức 
chương trình Ngày hội Chăm sóc sức 
khỏe Người cao tuổi với chủ đề “Vui 
khỏe mỗi ngày”.
Đến với chương trình, người cao tuổi 
đã được giao lưu trực tiếp với các 
bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch, Mắt, 
Thần kinh, Nội tiết, Lão khoa và Dinh 
dưỡng. Các bác sĩ đã chia sẻ cho 
người tham dự nhiều thông tin bổ ích 
trong việc kiểm soát và chăm sóc sức 
khỏe như: không nên chủ quan với 
bệnh tăng huyết áp; nên đi khám mắt 

định kỳ để dự phòng đục thủy tinh thể, 
khô mắt, suy thoái hoàng điểm; nên 
bổ sung thêm chất xơ, hạn chế chất 
béo trong thực đơn mỗi ngày để dự 
phòng bệnh đái tháo đường, lựa chọn 
môn thể dục phù hợp, những lưu ý ở 
người cao tuổi có bệnh loãng xương, 
các bài tập yoga thích hợp nhằm 
nâng cao chất lượng cuộc sống hàng 
ngày… Đặc biệt, với người lớn tuổi thì 
tình trạng bệnh lý rất phức tạp, thường 
kết hợp nhiều loại bệnh, vì vậy, các 
bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần 
biết cách phòng tránh và kiểm soát 
bệnh lý trong sinh hoạt hàng ngày.
Không chỉ đem đến nhiều kiến thức bổ 
ích cho người cao tuổi mà ngày hội 
còn góp phần chia sẻ những kỹ năng 
cần thiết cho người thân trong việc 
chăm sóc người cao tuổi. 
Ngoài ra, trong chương trình, người 
cao tuổi còn được xét nghiệm máu, đo 

điện tim, khám bệnh miễn phí.
Có thể nói, với công tác chuẩn bị chu 
đáo, tinh thần hết mình vì cộng đồng 
và sự đồng hành của các nhãn hàng 
Abbott, Johnson & Johnson, B.Braun, 
Nestlé Health, Caryn, chương trình 
Ngày hội chăm sóc sức khỏe Người 
cao tuổi tại bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM đã thành công tốt đẹp, mang 
đến sự hài lòng và niềm vui cho gần 
400 người tham dự đến từ TPHCM và 
các tỉnh lân cận.

TIN HOẠT ĐỘNG
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Đặc biệt, với những nhân vật từ cổ tích 
đến hiện đại như chị Hằng, chú Cuội, 
Thỏ Ngọc, Minions, Nữ hoàng băng giá 
Elsa, người Sắt… Ban Tổ chức đã khéo 
léo đưa vào vở kịch “Đêm trăng Hội 
ngộ” với những bài học nhỏ dành cho 
các bé tham dự: rằng không nên ham 
chơi mà quên trách nhiệm của mình, 
đừng nghe lời người lạ dụ dỗ… Ban Tổ 
chức cũng dành một tiết mục khép lại 
chương trình đầy hấp dẫn để tất cả các 
bé đều được tham gia, đó là: phá cỗ.
Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ 
chức, “Đêm trăng Hội ngộ” đã thành 
công tốt đẹp, mang lại niềm vui ý nghĩa 
cho các bé. Đây cũng là dịp cho các 
gia đình nhỏ trong đại gia đình bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM có cơ hội 
giao lưu, chia sẻ và thắt chặt thêm tình 
đoàn kết.

TIếP NHẬN 489 
ĐơN Vị Máu TỪ 
CHƯơNg TrìNH 
“MỘT gIỌT Máu 
Cứu NgƯờI”

“ĐêM TrăNg HỘI NgỘ” TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 
DƯỢC TPHCM: MỘT NgàY TếT THIếu NHI ĐúNg NgHĩA
Hòa cùng niềm hân hoan trong ngày Tết Thiếu nhi của cả nước, 
được sự quan tâm, ủng hộ của Ban Giám đốc Bệnh viện, tối 
ngày 26/9/2015, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh 

niên tổ chức chương trình “Đêm trăng Hội ngộ” dành cho các em thiếu nhi là con 
của CB - VC Bệnh viện và các bệnh nhi của Trung tâm Tim mạch.
Đến tham dự và chung vui cùng các em thiếu nhi có TS BS Phạm Văn Tấn - Phó 
Giám đốc Bệnh viện, CN Đỗ Hồng Công - Chủ tịch Công đoàn và CN Nguyễn 
Đặng Cao Trí - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên. Chương trình đã thu hút hơn 800 em 
thiếu nhi cùng với các bậc phụ huynh. 
Phát biểu khai mạc tại chương trình, TS BS Phạm Văn Tấn khẳng định Ban Giám 
đốc cùng Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn quan tâm đến đời 
sống vật chất và tinh thần của toàn thể nhân viên. Vì vậy, tổ chức chương trình ngày 
Tết trung thu cho các bé đã trở thành một trong những hoạt động thường niên và 
truyền thống của Bệnh viện. Với ý nghĩa đó, TS BS Phạm Văn Tấn mong rằng “Đêm 
trăng Hội ngộ” sẽ thực sự là ngày hội mang lại nhiều niềm vui cho các bé cũng như 
CB - VC có mặt trong chương trình.
“Đêm trăng Hội ngộ” đã thực sự là một chương trình nổi bật với các tiết mục phong 
phú, đa dạng xen kẽ nhiều tình tiết bất ngờ. Mở đầu là chương trình múa lân với 
màn trình diễn sôi động, đem lại sự thích thú cho các bé thì nhóm múa Tuổi Hồng 
đã thể hiện sự hồn nhiên của tuổi thơ, nhí nhảnh; bên cạnh tiết mục xiếc và ảo thuật 
khiến các bé như nín thở dõi theo từng cử chỉ của ảo thuật viên rồi lại ồ lên thích thú 
với những tình tiết đầy bất ngờ…

Hưởng ứng phong trào “Một giọt máu cứu người” đồng thời phát huy tinh thần 
xung kích tình nguyện trong Đoàn viên, Cán bộ - Viên chức bệnh viện Đại học 
Y Dược TPHCM, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm 
nghèo, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo.
Sáng ngày 19/9/2015, tại tầng trệt khu A của Bệnh viện, hòa cùng không 
khí háo hức và nhiệt huyết của tinh thần tình nguyện, gần 500 người lần lượt 
xếp hàng đăng ký hiến máu. Bên cạnh lực lượng nòng cốt là đội ngũ CB - VC 
bệnh viện, chương trình còn thu hút sự tham gia tích cực của người nhà nhân 
viên, người bệnh, thân nhân và các sinh viên tình nguyện của Đại học Y Dược 
TPHCM.
Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn 
xã hội. Hiến máu nói chung không ảnh hưởng đến sức khỏe người cho máu, 
lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể bù lại nhanh chóng. Hiến máu không mất 
nhiều thời gian và sức lực nhưng rất có ý nghĩa đối với xã hội. 
Chương trình kết thúc khá muộn do số lượng người đăng ký hiến máu vượt 
ngoài dự kiến. Ban tổ chức cho biết đã nhận được 489 đơn vị máu (mỗi đơn 
vị máu là 250 mL) từ 417 người tham gia.

TIN HOẠT ĐỘNG
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Mũ Bảo HIỂM CHẩN ĐoáN ĐỘT quỵ TroNg 10 PHúT
Chiếc mũ bảo hiểm công nghệ cao này có thể cứu sống những người bệnh 

đột quỵ nhờ rút ngắn thời gian chẩn đoán chỉ trong 10 phút, do đó, việc điều trị các tai biến của não 
có thể được bắt đầu sớm hơn. 
Theo Daily Mail, thiết bị này sử dụng công nghệ vi sóng, có thể phân biệt giữa hai loại đột quỵ do 
cục máu đông và do chảy máu, đang được thử nghiệm lâm sàng với hơn 500 người bệnh tại bệnh 
viện Đại học Sahlgrenska (Thụy Điển). Có khoảng 85% các ca đột quỵ do cục máu đông gây cản trở 
lưu thông máu, được gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ, số còn lại là đột quỵ do xuất huyết - tức chảy 
máu trong não do động mạch yếu hoặc tĩnh mạch bị vỡ. Đối với đột quỵ thiếu máu cục bộ, điều trị 
chủ yếu là thuốc tan huyết khối. Nhưng đối với đột quỵ xuất huyết, người bệnh cần được cấp cứu tập 
trung vào kiểm soát máu, vì vậy với loại đột quỵ này cần được xác định nhanh.
Hiện nay, phát hiện đột quỵ xuất huyết phải mất một ít thời gian bằng chụp cắt lớp hay chụp cộng 
hưởng trong bệnh viện. Tuy nhiên, với thiết bị mới này có thể giúp phân biệt các loại đột quỵ bằng 
cách phát ra sóng cực ngắn đi qua các mô não. Theo báo cáo, loại thiết bị này có thể sớm được giới 
thiệu trong năm nay.

SắP Có TINH TrùNg NHâN TẠo 
Các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng tinh trùng nhân tạo để khôi phục 

khả năng sinh sản. Bước đột phá này sẽ giúp hàng triệu đàn ông trên thế giới hiện thực hóa giấc mơ 
được làm cha.
Trong một thí nghiệm trên chuột, các nhà khoa học đã tạo ra tinh trùng và lần đầu tiên thành công 
trong việc dùng nó để tạo ra thế hệ con khỏe mạnh. Điều ấn tượng là những chú chuột con trong thí 
nghiệm này tiếp tục sinh ra các thế hệ kế tiếp.
Nhóm nghiên cứu tại đại học Kyoto hy vọng có thể lặp lại thành công này, bằng cách dùng da làm 
nguyên liệu đầu tiên, cho phép đàn ông vô sinh có thể làm cha những đứa con của chính mình. Tuy 
vậy, các nhà khoa học cho biết cũng cần thêm vài năm nữa ứng dụng này mới có thể thử nghiệm 
được trên người. 

SIêu MáY TíNH Có THỂ Dự ĐoáN CáI CHếT CỦA CoN NgƯờI
Các bác sĩ và nhà khoa học Hoa Kỳ vừa chế tạo một siêu máy tính hiện đại 

có thể dự đoán chính xác khả năng tử vong của một người, theo Mirror.
Máy tính đang được Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess ở thành phố Boston, bang Massachusetts, 
Hoa Kỳ sử dụng. Họ kết nối siêu máy tính với các người bệnh đang trong tình trạng hiểm nghèo.
Cỗ máy hiện đại được cho là có khả năng đánh giá bệnh tình tốt hơn các bác sĩ. Nó chứa thông tin 
dữ liệu của hơn 250.000 người bệnh trong suốt 30 năm và dựa trên những dữ liệu này để đánh giá 
bệnh tình. Máy tính có thể thu thập và phân tích dữ liệu người bệnh mỗi lần chỉ mất 3 phút. Các dữ 
liệu này gồm nhiều con số, từ huyết áp đến nồng độ oxy trong cơ thể. Nhờ vậy, máy tính có thể phát 
hiện những căn bệnh hiếm gặp nhanh hơn bác sĩ, theo BBC.
Các nhà khoa học kỳ vọng máy có thể giúp chẩn đoán một cách chính xác và nhanh chóng tình hiện 
trạng của người bệnh. Từ đó, bác sĩ có thể đưa ra phương án điều trị hợp lý, giúp cứu sống được 
nhiều sinh mạng.

Tổng hợp
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loẠI BăNg VếT THƯơNg quéT SẠCH VI KHuẩN
Đây là phát minh của các nhà khoa học thuộc đại học Công nghệ Swinburne 

(Úc). Thử nghiệm trên các loại da trong phòng thí nghiệm bị nhiễm nhiều dòng vi khuẩn khác nhau, 
loại băng vết thương này cho thấy có tính hấp thu vi khuẩn, nhờ vậy quá trình lành vết thương sẽ diễn 
ra nhanh hơn.
Martina Abrigo, Trưởng nhóm nghiên cứu nói: “Ở phần lớn người bệnh, quá trình lành vết thương diễn 
ra nhanh. Nhưng ở một số người, quá trình lành diễn ra khá chậm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát 
triển. Chúng tôi hy vọng loại băng mới sẽ giúp vết thương lành nhanh vì người ta chỉ cần dán băng 
lên vết thương là vi khuẩn sẽ bị lấy đi”. Băng được làm bằng sợi nano, sử dụng kỹ thuật xoay tròn 
bằng điện để cho ra những sợi vải mỏng hơn sợi tóc người đến 100 lần, sau đó bọc chúng lại bằng 
phức hợp allylamine có tính năng hút vi khuẩn.
Sau khi thử nghiệm thành công trên người, các nhà nghiên cứu dự định sẽ thử nghiệm băng trên vết 
thương thật. Nếu thành công, loại băng này sẽ có ích cho những người sống ở vùng sâu, vùng xa 
hoặc cho những người bị các vấn đề sức khỏe mạn tính như tiểu đường, cholesterol cao, bỏng nặng, 
ung thư hay AIDS vì vết thương của họ rất dễ bị nhiễm trùng.

làM VIỆC 55 gIờ/TuầN TăNg NguY Cơ ĐỘT quỵ 
Qua 25 công trình nghiên cứu liên quan đến hơn 600.000 người đến từ 

Hoa Kỳ, Úc và châu Âu, các nhà khoa học đã kết luận, những người làm trên 55 giờ/tuần có nguy 
cơ đột quỵ và mắc các bệnh về tim mạch cao hơn 33% so với người làm việc đúng tiêu chuẩn 40 
giờ/tuần.
Tiến sĩ Tim Chico, một chuyên gia tim mạch của đại học Sheffield, nói thêm: "Đối với nhiều người, 
việc giảm thời gian sẽ rất khó hoặc không thể. Do vậy, để giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch, 
chúng ta cần tăng cường hoạt động thể lực và cải thiện chế độ ăn uống ngay cả khi làm việc".

THIếu VITAMIN D KHIếN NgƯờI gIà MAu MẤT Trí NHớ
Khảo sát của các nhà khoa học Hoa Kỳ tại đại học Rutgers và đại học 

California nêu khả năng bị mất trí nhớ và năng lực tư duy giảm nhanh hơn ở người cao tuổi thiếu 
vitamin D so với những người già có mức độ vitamin D bình thường. Kết luận này được rút ra từ một 
nghiên cứu tiến hành trong 5 năm trên 318 người có độ tuổi trung bình là 70.
Xét nghiệm máu nhằm đo mức độ 25-hydrovitamin D (25-OHD) - vốn là yếu tố được hình thành khi cơ 
thể tổng hợp vitamin D từ da khi tiếp xúc với nắng cũng như hấp thu từ thực phẩm. Mức độ 25-OHD 
lưu hành trong máu được xem là thích hợp ở mức từ 20 - 50 nanogam/mililít (ng/ml). Mức thiếu hụt 
12 - 20 ng/ml. Dưới 12 ng/ml bị xem là thiếu hụt nghiêm trọng. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những 
người mất trí nhớ có mức độ 25-OHD thấp hơn (khoảng 16,2 ng/ml) so với những người kém nhận 
thức nhẹ hoặc có trí nhớ bình thường (khoảng 20 ng/ml).
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cảnh báo cần thận trọng trong việc bổ sung vitamin D liều cao do nguy 
cơ gây tổn hại gan và mô. Liều dùng cho phép ở người bình thường là 600 UI/ngày; trẻ em dưới 9 
tuổi và người cao tuổi là 400 UI/ngày.

Tổng hợp
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HỏI
Kính chào bác sĩ. Mẹ tôi đi khám phụ khoa, kết quả xét nghiệm ghi: khối u tăng sinh các tế bào biểu mô có nhân tròn, 
không đều, kiềm tính cao, chất nhiễm sắc thô, hạt nhân rõ, báo tương rộng, có nhiều nhân chia. Các tế bào u sắp xếp 
lộn xộn, mất cực tính, xâm nhập mô đệm. Mô đệm có một số tuyến chế nhầy cấu trúc bình thường kèm xâm nhập viêm 
mạn. Kết luận: carcinôm vảy độ II. Xin bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của mẹ tôi có thể điều trị được không? Điều trị 
bằng phương pháp nào? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu %? Xin cảm ơn.
Bạn đọc Nguyễn Thanh Hoài

ĐáP
Chào chị,  
Kết quả xét nghiệm carcinôm tế bào vảy (tế bào gai) độ II có tỷ lệ sống sau 5 năm khoảng 60%. Tuy nhiên, tỷ lệ này 
có thể thay đổi tùy theo trường hợp người bệnh có bệnh kèm theo hay không? Các dấu hiệu của bệnh lý ung thư trên 
lâm sàng như thế nào? Thông thường, ung thư cổ tử cung độ II thường điều trị bằng xạ trị tại các bệnh viện chuyên 
khoa ung bướu, có thể kết hợp phẫu thuật hoặc hóa trị trong một số trường hợp. Cần lưu ý, để quá trình điều trị mang 
lại hiệu quả cao, người bệnh nên tuân thủ điều trị và tái khám đúng hẹn.
Thân ái.
BS Nguyễn Thị Tố Thư
Phòng khám Phụ khoa

HỏI
Chào bác sĩ. Mười năm trước, em gái tôi bị gãy tay để lại 1 sẹo 
lồi ngay khuỷu tay dài khoảng 15 cm, dày khoảng 5 ly. Nhờ bác 
sĩ tư vấn giúp, phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay có thể giải quyết sẹo 
lồi được hay không? Chi phí điều trị của ca phẫu thuật này là bao 
nhiêu? Thời gian điều trị bao lâu? Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc Bùi Thị Minh Kiều

ĐáP
Bạn thân mến,
Điều trị sẹo nói chung và sẹo lồi nói riêng đều không đơn giản. Có nhiều 
phương pháp điều trị như băng ép, dùng các loại thuốc, kem chống sẹo, 
phẫu thuật… Việc điều trị cũng có thể cần phối hợp nhiều phương pháp, 
thời gian kéo dài… Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta cũng chỉ có thể điều 
trị hạn chế phát triển sẹo, làm nhỏ sẹo hoặc làm mờ sẹo mà thôi, chưa 
xóa mất sẹo hoàn toàn được. Việc chọn lựa phương pháp điều trị cũng 
phụ thuộc nhiều yếu tố: vị trí, hình dạng, tình trạng (đang tiến triển hay đã 
ngừng)… Do đó, người bệnh cần được khám cụ thể mới quyết định được. 
Vì vậy, em bạn cần đến khám tại cơ sở y tế có khoa Tạo hình - Thẩm mỹ để 
được các bác sĩ chuyên khoa khám cụ thể và có hướng điều trị sớm.
TS BS Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng khoa Tạo hình – Thẩm mỹ

HỏI
Tôi 30 tuổi, nam giới, bị tiểu đường đã 2 năm. Hiện nay, tôi đang dùng thuốc tiểu đường Metformin 850 và Gliclazide
30 mg. Từ ngày sử dụng đến nay, hàm lượng gluco luôn là 6,5 - 7,5 miligram/decilit (mg/dL). Tuy nhiên, thuốc có tác dụng phụ 
là tăng men gan rất cao từ 300 - 400 U/l. Hai năm nay, tôi dùng thuốc bổ gan kèm với thuốc tiểu đường. Khi uống liều cao 
và kéo dài thì men gan giảm, không uống hoặc dùng liều thấp thì men gan tăng cao trở lại. Xin cho hỏi, tôi cần thay đổi thuốc 
tiểu đường hay là phải tiêm insulin, không biết việc sử dụng thuốc hiện nay có ảnh hưởng đến gan hay không? Xin cảm ơn.
Bạn đọc Đỗ Công Danh

ĐáP
Chào bạn,
Nếu kết quả men gan (AST, ALT) như bạn mô tả từ 300 - 400 U/l, tăng gấp 10 lần so với giá trị bình thường thì bạn không thể 
dùng thuốc Gliclazide và Metformin. Với kết quả men gan như vậy, bạn nên điều trị bằng insulin cho đến khi men gan giảm và 
ổn định mới chuyển lại thuốc viên sau. Tiếp theo, bạn nên tái khám để tầm soát nguyên nhân tăng men gan (viêm gan siêu vi, 
viêm gan do thuốc hay do nguyên nhân khác…) để được điều trị tốt hơn. Vì vậy, bạn nên đến khám tại cơ sở y tế có chuyên 
khoa Nội tiết (để được kiểm soát đường huyết) và Viêm gan (để chẩn đoán nguyên nhân tăng men gan).
Thân ái. 
BS CKI Nguyễn Thành Thuận
Phòng khám Nội tiết
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HỏI
Bác sĩ tư vấn giúp em: trước đây, kết quả nội soi dạ dày của mẹ em là viêm dạ dày, mẹ có uống thuốc nhưng thấy thuyên 
giảm nên mẹ không uống nữa thì bệnh lại tiếp tục tái phát. Nhưng gần đây, mẹ em ăn món gì lạ đều bị nôn ói, đau bụng 
kinh khủng, chướng bụng (dù những thức ăn này trước kia mẹ ăn đều không sao), nhưng uống thuốc trị dạ dày thì thấy giảm. 
Bây giờ, mẹ em phải làm gì, thưa bác sĩ? Mẹ có cần đi kiểm tra để tầm soát ung thư hay không? Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc lê Thị Ngọc Thủy

ĐáP
Chào bạn,
Tất cả những triệu chứng mà bạn chia sẻ chứng tỏ bệnh lý dạ dày của mẹ bạn vẫn chưa được kiểm soát tốt. Bạn cần đưa 
mẹ đi tái khám để làm rõ về kết quả nội soi trước đây, đánh giá xem có cần phải nội soi kiểm tra lại hay không? Thông 
thường, thời gian điều trị viêm dạ dày từ 4 - 8 tuần. Điều trị viêm dạ dày phải điều trị nguyên nhân. Nếu do nhiễm HP thì 
phải tiệt trừ HP, bệnh mới hết lâu dài. Một số triệu chứng báo động cần nội soi kiểm tra ngay là đi tiêu phân đen, sụt cân, 
nôn ói kéo dài, thiếu máu… nếu mẹ em có một trong những triệu chứng vừa nêu, em nên đưa mẹ đi khám càng sớm càng tốt.
Thân ái.
BS Nguyễn Thị Nhã Đoan
Phòng khám Tiêu hóa - gan Mật

HỏI
Kính chào bác sĩ. Em sinh bé lúc 35 tuần được 2,5 kg, không 
nằm lồng kính, đã tiêm ngừa lao và viêm gan B. Giờ bé được 
tròn 1 tháng. Cho em hỏi bé cần tiêm những mũi nào khi được 
1 tháng? Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc Nguyễn Thị Thảo

ĐáP
Chào chị
Em bé sinh lúc 35 tuần được 2,5 kg, đã tiêm ngừa lao và viêm 
gan B. Giờ bé được tròn 1 tháng. Theo lịch tiêm ngừa của Bộ 
Y tế thì bé chỉ tiêm ngừa nhắc lại Viêm gan siêu vi B lúc 1 
tháng nếu mẹ bị Viêm gan siêu vi B. Còn nếu mẹ khỏe mạnh 
thì sẽ tiêm ngừa cho bé lúc 2 tháng tuổi các bệnh viêm gan 
siêu vi B, bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm màng não do Hib, 
tiêu chảy do Rotavirus.
Chúc chị và bé luôn vui khỏe.
TS BS Nguyễn Huy luân
Phụ trách phòng khám Nhi

HỏI
Kính chào bác sĩ, em bị đục dịch kính nên luôn cảm thấy lo lắng. Em đã tham khảo ý kiến nhiều bác sĩ đều nói không cần 
điều trị nhưng em cảm thấy bệnh rất ảnh hưởng đến cuộc sống của em cũng như sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, em rất muốn 
phẫu thuật để cải thiện tình trạng của mình. Mong bác sĩ cho em biết, việc phẫu thuật có gây nguy hiểm cho đôi mắt của 
em hay không? Em có nên phẫu thuật hay không? Cảm ơn bác sĩ. 
Bạn đọc Nhật Vũ

ĐáP
Bạn thân mến,
Đục dịch kính có thể do bệnh lý hoặc thoái hóa. Nếu do bệnh lý thì vấn đề điều trị sẽ hướng vào việc điều trị nguyên nhân 
là chính. Đục do thoái hóa thì vẫn có thể điều trị được bằng phẫu thuật hoặc bằng Laser, nhưng đa số trường hợp là không 

điều trị vì bệnh không nguy hại cho mắt. Việc điều trị phải được cân 
nhắc giữa hiệu quả mang lại và những biến chứng, rủi ro có thể 

gặp, đặc biệt là những biến chứng có thể gây mù mắt.
Bạn còn rất trẻ, không nên quá cầu toàn mà phải suy nghĩ kỹ 
trước khi quyết định chấp nhận thủ thuật, phẫu thuật mắt vì một 
rủi ro nhất thời có thể mang hậu quả suốt đời. Thoái hóa dịch 
kính là một chứng khá phổ biến, nhiều người sống cả đời với 
tình trạng này mà không hề có ảnh hưởng gì đáng than phiền.
ThS BS Hồng Văn Hiệp
Phụ trách phòng khám Mắt

Bạn đọc cần tư vấn về sức khỏe vui lòng gửi câu hỏi về
địa chỉ email: giaidap@umc.edu.vn



                                
Mùa Vu Lan - từ lâu lắm, người ta nhớ đến nó như những 
ngày thể hiện lòng hiếu thảo của con cái với các bậc sinh 
thành. Trong không khí trầm mặc của mùa Lễ hội, con lại 
nhớ đến Cha - người cho con hình hài và niềm kiêu hãnh 
trong cuộc đời này. 
Cha của con không phải là người hay nói những lời hoa mỹ 
nhưng cũng không vì vậy mà những bài học của cha trở 
nên khô khan với đàn con đang tuổi ăn tuổi học. Con nhớ 
như in bài học của mùa Vu Lan năm ấy, khi con 16 tuổi 
- năm đầu tiên bước vào trung học. Chút thẹn thùng của 
tuổi mới lớn khiến con lâng lâng cảm giác vui sướng trong 
ngày học đầu tiên. Trên đường về vẫn khe khẽ hát mà 
không để ý chiếc xe của mình đã thủng bánh từ lúc nào. 
Đến khi xe loạng choạng thì con mới thoát ra khỏi cảm 
giác lâng lâng ấy. Hoảng hốt, con gái Cha sợ muốn khóc 
vì trong túi chẳng có đồng nào. Con lủi thủi dắt xe men 
theo lề đường, cúi mặt xấu hổ bước đi trước những cái 
nhìn ái ngại, trêu chọc. Con về nhà khi trời đã sẩm tối, 
chưa kịp nói lời nào hai hàng nước mắt đã chực trào. Đêm 
đó, khi mọi người đã yên giấc, con giật mình bởi tiếng 
gõ lóc cóc, ra trước hiên thấy Mẹ cặm cụi cầm chiếc 
đèn dầu soi cho Cha vá xe để con kịp buổi học sớm mai. 
Đêm khuya - trời lạnh mà lưng Cha vẫn ướt đẫm mồ hôi. 
Cha vừa kết thúc buổi chạy xe - những cuốc xích lô đạp 
đêm trở nên nhẹ tênh bởi cha đang chở theo hành trang 
vào đời của đàn con nhỏ. Sáng thức dậy, con vô tư đến 
trường mà đâu biết rằng bàn tay Cha đêm qua bị rướm 
máu bởi chiếc dao cạy vỏ. Chắc lúc đó, Cha không giận vì 
nghĩ con còn quá nhỏ, phải không Cha?
Cha thường bảo, cuộc sống khó khăn nhưng không có 
nghĩa là bế tắc. Muốn phấn đấu - con hãy nhìn lên để 
chọn cho mình mục tiêu. Và khi cần sức mạnh vượt qua 
khó khăn - con hãy nhìn xuống để thấy mình còn hơn biết 
bao người. Cứ như vậy, con lớn lên bình yên trong từng 
bài học nhẹ nhàng Cha dạy. Cha bảo cuộc sống vốn nhiệm 
màu nên mọi thứ đều không thể tính bằng phép tính, con 
ạ! Vì vậy, hãy cứ sống tốt con nhé. 
Thấm thoát đã mấy mươi mùa Vu Lan thắng hội, tóc Cha 
giờ đã điểm sương. Thỉnh thoảng, con vẫn nghe Mẹ nói 
Cha gầy đi nhiều bởi vẫn ngược xuôi lo toan mọi thứ. Chưa 
lần nào con nghe được lời than thở của Cha, bởi Cha luôn 
giấu kín những muộn phiền, sợ ảnh hưởng đến tâm tư con 
cháu. Lại một mùa Vu Lan nữa trôi qua, các con của Cha 
vẫn đang tất bật mưu sinh ở phương xa, chỉ kịp hỏi thăm 
Cha vài câu qua điện thoại. Chắc là Cha buồn lắm! Ở quê 
nhà chắc Cha không trách đàn con “thơ, nhỏ dại” phải 
không Cha? Trong cơn mưa chiều hối hả, nhớ đến Cha, con 
thấy lòng mình chùng lại bởi có ai biết mình đang hạnh 
phúc khi được cài hoa hồng thay hoa trắng bao giờ! Và có 
mấy ai hiểu rằng, báo hiếu đâu chỉ chờ trong những ngày 
của lễ Vu Lan!
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Hội đồng cố vấn
GS TS BS Nguyễn Ðình Hối
PGS BS Nguyễn Mậu Anh

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

Thực hiện và  phát hành
Bệnh viện Ðại học Y Dược TPHCM
Ðịa chỉ: 215 Hồng Bàng, Q. 5, TPHCM
ÐT: (08) 3855 4269
Fax: (08) 3950 6126
Website:  www.bvdaihoc.com.vn
Email: bvdh@umc.edu.vn

Thiết kế
Công ty CP TM DV QC TV TK TT Nam Á

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về
phongkhpt@umc.edu.vn

Nhà  Xuất bản Hồng Đức
65 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản
G Việt Bắc
Chịu trách nhiệm nội dung
TBT ý Bá Toàn
Biên tập:
Đối tác liên kết: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

 Nguyễn Thế Vinh

In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản in tại Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 
65 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận

Số ĐKKHXB 264 -2015 /CXBIPH/52 - 06/HĐ 
QĐXB số 2275/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 05/10/2015
In xong và nộp lưu chiểu   năm 2015

IẾN THỨC Y KHOA
  4 Viêm chỗ bám gân gót
  6 Hội chứng ống cổ tay
10 Chế độ ăn cho người bị bệnh thận mạn tính
13 Ngăn ngừa và phát hiện sớm UTCTC
16 Viêm khớp dạng thấp

20 Triển khai 14 phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế
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Ự GIỚI THIỆU

24 - 25

- Hơn 400 trẻ em nghèo được can thiệp tim miễn phí
- Gần 400 người tham dự ngày hội Chăm sóc sức khỏe      
  Người cao tuổi
- Tiếp nhận 489 đơn vị máu từ chương trình
  “Một giọt máu cứu người”
- “Đêm trăng Hội ngộ” tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM:  
  Một ngày Tết Thiếu Nhi đúng nghĩa
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Kính biếu


