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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 Ngoại Tổng quát

GS TS BS Trần Thiện Trung
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KIẾN THỨC Y KHOA
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KIẾN THỨC Y KHOA

Các thuật ngữ chuyên môn Việt – Anh sử dụng trong bài: công nghệ mô 
(tissue engineering), liệu pháp sinh sản vô tính (therapeutic cloning), liệu 
pháp tế bào (cell therapeutics), ngoại mô phôi (ectoderm), nôi mô phôi 
(endoderm), phần tử nhạy sinh học (biosensors), phôi dâu (morula), 
phôi nang (blastocyst), sự biệt hóa (differentiation), sự chuyển nhân 
(nuclear transfer), sự chuyển nhân tế bào soma (somatic cell nuclear 
transfer), tái lập trình gen (genetic reprogramming), tế bào gốc (stem 
cells), tế bào gốc chu sinh (perinatal stem cells), tế bào gốc đa năng 
(pluripotent stem cells), tế bào gốc đa năng có giới hạn (multipotent 
stem cells), tế bào gốc phôi (embryonic stem cells), tế bào gốc tạo máu 
(hematopoietic stem cells), tế bào gốc toàn năng (totipotent stem cells), 
tế bào gốc trưởng thành (adult stem cells), tế bào trưởng thành biến đổi 
(adult cells altered), trở về nhà (homing), trung mô phôi (mesoderm), tự 
đổi mới (self-renewal), y học tái sinh (regenerative medicine).











KIẾN THỨC Y KHOA
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Vú nhìn nghiêng:
A. Các ống dẫn
B. Các tiểu thùy tuyến vú
C. Chỗ phình của ống dẫn 
sữa
D. Núm vú và các lỗ mở 
của các ống dẫn sữa
E. Mỡ
F. Cơ ngực to
G. Thành ngực
Hình phóng đại:
A. Tế bào ống bình thường
B. Các tế bào ung thư của 
ống dẫn vỡ qua màng đáy
C. Màng đáy
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Bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng, cam 
kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn 
cao nhất, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro cho 
người bệnh và nhân viên y tế.

Đảm bảo sử dụng đúng chỉ định các kỹ thuật 
chẩn đoán và điều trị hiện đại, chất lượng 
cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điều trị và chăm 
sóc sức khỏe của người bệnh
Xây dựng quy trình hoạt động chăm sóc và 
điều trị nhanh chóng, giảm tối đa thời gian 
chờ đợi của người bệnh.

Chủ động, sáng tạo, tích cực 
đầu tư và triển khai ứng dụng 
các kỹ thuật mới, không ngừng 
cải tiến chất lượng Bệnh viện 
nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế và các nước tiên 
tiến trong khu vực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên 
chuyên nghiệp và tận tâm trong công 
việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị đảm bảo chất lượng nguồn lực, 
tăng cường hợp tác quốc tế và phát 
triển bền vững.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
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THÔNG TIN CẦN BIẾT
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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

MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM



TIN HOẠT ĐỘNG
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      BỆNH VIỆN ĐẠI 
HỌC Y DƯỢC 
TPHCM & ĐẠI HỌC 
OKAYAMA:
KÝ KẾT “DỰ ÁN 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

Y TẾ CHO ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH 
TIM MẠCH TẠI VIỆT NAM” 

Đây là một trong những dự án của 
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
JICA (Japan International Cooperation 
Agency – JICA) tại Việt Nam và Trung 
tâm Tim Mạch bệnh viện Đại học Y 
Dược TPHCM là một trong ba đối tác 
được lựa chọn tham gia dự án này, 
bên cạnh Bệnh viện E (Hà Nội), Bệnh 
viện Nhi Trung ương (Hà Nội)
Thành lập năm 2012, Trung tâm Tim 
mạch bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM là nơi chẩn đoán, điều trị, 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học về 
lĩnh vực Tim mạch có tầm vóc của 
khu vực. Hiện nay, mỗi năm, Trung 
tâm Tim Mạch điều trị trung bình trên 
3.000 ca, trong đó có 500 – 700 
bệnh nhi bị tim bẩm sinh từ khắp các 
vùng miền trong cả nước. 
Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Aisawa 
Ichiro, Nghị sĩ Hạ nghị viện Nhật Bản 
bày tỏ niềm vui mừng: “Tôi hy vọng 
qua dự án này các bác sĩ Việt Nam 

sẽ phát triển hơn nữa trong điều trị 
bệnh nhi. Về phía Nhật Bản, Bệnh 
viện Okayama, JICA, Lãnh sự Nhật 
Bản sẽ giúp đỡ nhiệt tình hơn nữa 
để dự án thành công. Sự nỗ lực của 
bác sĩ Sano, các bác sĩ bệnh viện Đại 
học Okayama và bệnh viện Đại học Y 
Dược TPHCM sẽ giúp cho dịch vụ y tế 
ở TPHCM nói riêng và Việt Nam nói 
chung phát triển, góp phần cải thiện y 
tế toàn cầu.”
TS BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng 
khoa Phẫu thuật Tim Mạch bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM khẳng định: 
“Được chọn làm đối tác của Dự án này 
không chỉ là niềm tự hào, hạnh phúc 

cho chúng tôi, mà còn là một thách 
thức để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong 
chẩn đoán, điều trị. Chúng tôi sẽ tích 
cực tham gia các nghiên cứu trong 
khuôn khổ Dự án để nâng cao chuyên 
môn. Hôm nay là một ngày trọng đại 
vì dự án này sẽ đem lại cho các trẻ 
em bị bệnh tim niềm hy vọng có cuộc 
sống khỏe mạnh trong tương lai.”
Lễ ký kết đã kết thúc tốt đẹp, hứa hẹn 
sẽ đem đến nhiều lợi ích thiết thực 
trong điều trị bệnh tim bẩm sinh cho 
trẻ em Việt Nam và nâng cao trình 
độ chuyên môn cho các y bác sĩ Việt 
Nam từ đây đến năm 2020.
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HƠN 1.600 NGƯỜI 
THAM DỰ CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH 
TƯ VẤN VÀ KHÁM 
MIỄN PHÍ

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết 
về phòng chữa bệnh một số bệnh lý 
cho cộng đồng, từ tháng 6/2015 – 
12/2015, bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM đã tổ chức nhiều chương 
trình tư vấn và sinh hoạt cộng đồng. 
Các chương trình đã được tổ chức 
đa dạng, phong phú ở nhiều lĩnh 
vực như Phẫu thuật Tim Mạch (Bệnh 
Phình động mạch chủ bụng), Thăm 
dò chức năng hô hấp (Cách phòng 
tránh các yếu tố khởi phát cơn hen, 
Xử lý cơn hen cấp tại nhà – Bảng kế 
hoạch hành động, Tác hại của việc 
hút thuốc lá và cai thuốc lá để cải 
thiện chức năng hô hấp, Vật lý trị 
liệu cho bệnh nhân bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính, Những bệnh tim 
mạch ở người bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính, Phòng ngừa bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính), Nam khoa (Bệnh 
lý Mãn dục nam), Chăm sóc giảm 
nhẹ - Lão khoa (Ngày hội người cao 
tuổi, Chăm sóc giảm nhẹ thế giới), 
Tiêu hóa (Tầm soát chẩn đoán sớm 
bệnh lý Ung thư dạ dày), Nội tiết 
(Tầm soát bệnh lý suy giáp)…

Không chỉ cập nhật kiến thức phòng 
và chữa bệnh mà người tham dự còn 
được hướng dẫn các kỹ năng xử 
lý những tình huống bất ngờ trong 
sinh hoạt tại nhà. Ban Tổ chức các 
chương trình cũng dành hàng trăm 
suất khám và tầm soát miễn phí cho 
cộng đồng. Với nội dung thiết thực 
và công tác tổ chức chuyên nghiệp, 
các chương trình tư vấn và sinh hoạt 
cộng đồng đã thành công tốt đẹp, 
thu hút sự tham dự của hơn 1.600 
người đến từ TPHCM và 1 số tỉnh 
lân cận. 

TIN HOẠT ĐỘNG
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HỌP MẶT NHÂN 
NGÀY THÀNH LẬP 
QUÂN ĐỘI NHÂN 
DÂN VIỆT NAM
Nhân kỷ niệm 71 

năm ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 
22/12/2015) và 26 năm ngày Quốc 
phòng toàn dân, ngày 21/12/2016, 
bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM  đã 
tổ chức buổi họp mặt thân mật các 
CBVC đã từng tham gia Lực lượng vũ 
trang đang công tác tại Bệnh viện. 
Tham dự buổi họp mặt có sự góp mặt 
của TS BS Phạm Văn Tấn - Chủ tịch 
Công đoàn khối cơ sở Bộ Y tế, Đảng 
ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Đại học 
Y Dược TPHCM, Phó Giám đốc Bệnh 
viện; Cử nhân Đỗ Hồng Công - Đảng 
ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Bệnh 
viện, lãnh đạo các cơ sở, phòng, 
khoa, Đoàn thanh niên và đặc biệt là 
sự góp mặt của hơn 50 CB - VC đang 

công tác tại Bệnh viện - đã từng tham 
gia và có người thân từng tham gia 
lực lượng vũ trang. 
Tại buổi họp mặt, bác sĩ Phan Bảo 
Khánh đã ôn lại những truyền thống 
vẻ vang của quân đội nhân dân Việt 
Nam, quá trình đấu tranh của đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng quân từ 
những ngày đầu thành lập – tiền thân 
của Quân đội nhân Việt Nam - một 
quân đội của dân, do dân, vì dân; 
luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn 
được dân tin yêu, đùm bọc. Ngày 
22/12 là ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam và đã trở thành 
Ngày hội Quốc phòng toàn dân, một 
ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với 
nhân dân Việt Nam. 
Trong buổi họp mặt, thay mặt Ban 
Giám đốc Bệnh viện, TS BS Phạm Văn 
Tấn đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, chia 
sẻ, động viên hết sức thân tình đến 
các cựu chiến binh, cựu sỹ quan đã 
từng công tác trong quân đội và khích 

lệ động viên các đồng chí công tác 
tốt, đóng góp thiết thực cho sự phát 
triển của Bệnh viện.
Tiếp theo chương trình buổi họp mặt, 
ngày 22/12/2016, Bệnh viện cùng 
các đơn vị trực thuộc Công đoàn khối 
cơ sở Bộ Y tế đã về thăm, giao lưu 
và tặng quà cho đơn vị kết nghĩa là 
Tiểu đoàn 24 Quân Y, Sư đoàn 5, tỉnh 
Tây Ninh. Buổi giao lưu diễn ra trong 
không khí thân mật và thắm tình quân 
dân, để lại nhiều ấn tượng khó quên 
cho các thành viên có mặt.
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BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM:
TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ “ĐỒNG SỨC 
ĐỒNG LÒNG, VƯƠN TẦM CAO MỚI”
Hòa cùng không khí tươi vui của Xuân Bính Thân, bệnh viện Đại học 
Y Dược TPHCM đã tổ chức chuỗi ngày hội gia đình lần 2 với chủ 

đề “Đồng sức đồng lòng, vươn tầm cao mới” dành cho toàn thể CB – VC và người 
thân, cùng các đối tác của Bệnh viện.
Ngày 23/1/2016, ngày hội được bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ đa dạng 
với nhiều thể loại từ đơn ca, song ca, tam ca cho đến tứ ca, hợp ca phối hợp cùng 
trình diễn thời trang. Chương trình đã mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả bởi 
tính chuyên nghiệp và những cảm xúc mới mẻ bằng các tiết mục sôi động, mang 
đậm không khí của mùa Xuân. 

Không chỉ mang đến những niềm vui về tinh thần cho toàn thể CB – VC và người 
thân, ngày hội “Đồng sức đồng lòng, vươn tầm cao mới” diễn ra tại Công viên văn 
hóa Đầm Sen do bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức còn là dịp để toàn thể 
nhân viên và đối tác của bệnh viện có được thời gian giải trí, vui chơi thoải mái 
cùng người thân trong gia đình. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn bố trí hơn 300 bàn tiệc 
với thực đơn phong phú, đa dạng phục vụ cho hơn 3.000 người tham dự ngày hội.
Dưới sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự tham gia nhiệt tình của các phòng, 
khoa, đơn vị, chương trình ngày hội gia đình lần 2 chủ đề “Đồng sức đồng lòng, 
vươn tầm cao mới” do bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thành công tốt đẹp, 
mang đến niềm vui thực sự cho hơn 3.000 người tham dự.

04
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HỎI
Năm nay, em 25 tuổi, bị bệnh ra mồ hôi tay chân từ nhỏ dù thời tiết nóng hay lạnh. Đặc biệt, khi căng thẳng thì mồ hôi tay ra 
nhiễu thành giọt. Đến tuổi dậy thì, em hoàn toàn mất tự tin khi vùng nách của mình lúc nào cũng ướt sũng. Do làm việc văn phòng 
luôn phải mặc sơ mi nhưng tình trạng của mình khiến em rất tự ti và ngại giao tiếp. Em muốn phẫu thuật loại bỏ mồ hôi tuyệt đối 
tại nách. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em: phẫu thuật này có đau không, có thể về trong ngày được không? Chi phí là bao nhiêu và 
có để lại sẹo? Xin cảm ơn.
Bạn đọc Lê Minh Thanh

ĐÁP
Chào bạn,
Với những triệu chứng như bạn mô tả, bạn đã bị tăng tiết mồ hôi tay và nách độ III. Với tăng tiết mồ hôi nách, bạn có thể đến bệnh 
viện chúng tôi để được phẫu thuật cắt bỏ các tuyến mồ hôi ở nách tại chỗ hay còn gọi là phẫu thuật Skooge. Phẫu thuật này thích 
hợp với tăng tiết mồ hôi nách có kèm theo hôi nách. Phẫu thuật có tỷ lệ thành công từ 80 - 85%. Sau phẫu thuật này, người bệnh 
không bị chứng tăng tiết mồ hôi bù trừ, là hiện tượng tăng tiết mồ hôi ở 1 vài vùng khác của cơ thể thường gặp sau phẫu thuật cắt 
bỏ thần kinh giao cảm ngực – một phương pháp khác để điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi.
Phẫu thuật có thể tiến hành trong ngày và người bệnh có thể xuất viện sớm. Chi phí khoảng 10 - 12 triệu và sẹo dài khoảng 8 - 10 cm 
được che lấp bởi vùng nách.
Thân ái.
PGS TS BS Nguyễn Hoài Nam - Phụ trách phòng khám Lồng ngực - Mạch máu

HỎI
Chào bác sĩ. Năm nay, tôi 51 tuổi, đã mãn kinh và hiện đang uống thuốc chống loãng xương Fosamax được 2 năm. Tuy nhiên, đo 
mật độ xương cột sống và xương đùi thì vẫn bình thường. Mẹ tôi cũng bị loãng xương nặng, còng lưng rất nhiều nên tôi lo sau này 
mình có thể bị giống mẹ. Tôi mới đọc bài "Thuốc chống loãng xương gây gãy xương" của tác giả Dr. Nan Kathryn Fuch, người 
dịch là Trần Lan Hương. Bài viết thể hiện quan điểm rằng Fosamax có thể gây gãy xương chứ không phải ngừa loãng xương. Tôi 
rất hoang mang không biết nên uống tiếp hay thôi. Bởi vì theo khuyến cáo phải uống đến 5 năm. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên, 
xin cảm ơn.
Bạn đọc Lê Thị Kim Châu

ĐÁP
Chị thân mến,
Fosamax là loại thuốc điều trị loãng xương được dùng rộng rãi ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Gần 
đây, có một số báo cáo trên thế giới cho thấy Fosamax có thể gây giòn xương và gãy xương bệnh lý nếu thời gian dùng thuốc kéo 
dài trên 5 năm. Tuy nhiên, các báo cáo này có mức độ chứng cứ chưa cao nên hiện tại Cơ quan kiểm duyệt thuốc và thực phẩm 
của Hoa Kỳ (FDA) vẫn chưa có khuyến cáo không nên tiếp tục sử dụng thuốc này. Nhiều bác sĩ thống nhất khuyến cáo người bệnh 
chỉ nên dùng thuốc tối đa từ 3 năm đến tối đa là 5 năm và sau đó thì nên ngưng thuốc để tránh biến chứng nói trên. 
Trường hợp của chị kết quả đo mật độ xương đã bình thường rồi thì nên ngừng dùng thuốc này và có 
thể chỉ cần bổ sung canxi, vitamin D và tập thể dục. Một năm sau, đo lại mật độ 
xương xem sao để có quyết định tiếp tục ngưng hay dùng thuốc trở lại.
Thân mến.
TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh - Phụ trách phòng khám 
Xương khớp

HỎI
Chào bác sĩ, em hiện sắp sinh con. Trước khi lập gia đình, em đã nhiễm 
viêm gan B thể người lành mang bệnh. Tuần thai thứ 26, em có xét 
nghiệm máu thì kết quả men gan bình thường, HbsAg + HBeag-. Em hiện 
sinh sống ở tỉnh, bệnh viện không có huyết thanh mà chỉ có vác-xin. Vậy 
nếu con em chỉ tiêm vác-xin sau khi sinh có được không và em có thể cho 
con bú khi không tiêm huyết thanh hay không? Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc Vân Hà

ĐÁP
Chào chị,
Để kiểm tra tình trạng viêm gan siêu vi B là người lành mang virút, ngoài xét 
nghiệm HBsAg, Anti HBs, thường làm thêm Anti HBc. Nếu Anti HBc âm tính 
thì chẩn đoán người lành mang virút sẽ chắc chắn hơn.
Người lành mang virút thường có thể tự khỏi hay không bị ảnh hưởng đến sức 
khỏe. Tuy nhiên, vẫn có thể truyền bệnh cho người khác hay cho con. Do đó, 
để đảm bảo sức khỏe cho bé, chị vẫn nên cho tiêm vác-xin ngừa viêm gan siêu 
vi B và huyết thanh trong vòng 12 giờ sau sinh cho bé.
Chúc chị và bé mẹ tròn con vuông.
Thân ái.
TS BS Nguyễn Huy Luân
Phụ trách phòng khám Nhi - Tiêm ngừa
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HỎI
Chào bác sĩ. Năm nay, mẹ tôi 51 tuổi đã phẫu thuật cắt túi mật cách nay 04 tháng. Theo lịch thì phải trở lại bệnh viện tái 
khám sau 02 tuần nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên có tham khảo ý kiến bác sĩ cho tái khám ở bệnh viện đa khoa của tỉnh. 
Kết quả tái khám bình thường, vết mổ tốt. Mỗi tháng sau đó đều tái khám và có kết quả vẫn bình thường. Tuy nhiên, đã 04 
tháng sau phẫu thuật, bên trong vết mổ ngay vị trí gan và túi mật (đã cắt) vẫn còn đau âm ỉ, tỷ lệ đau so với lúc mới phẫu 
thuật khoảng 10%. Việc ăn uống của mẹ tôi vẫn bình thường, không bị tiêu chảy hay táo bón, thể lực còn yếu chưa làm việc 
nặng được. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, trường hợp của mẹ tôi như vậy có nguy hiểm gì không và phải làm gì để chấm dứt tình 
trạng đau này? Xin chân thành cảm ơn!
Bạn đọc Võ Lan Liêu

ĐÁP 
Chào bạn,
Đau hạ sườn phải ngoài nguyên nhân do bệnh lý túi mật còn có thể do các căn nguyên khác như các bệnh lý về gan, bệnh 
lý về đường mật, bệnh lý cơ hoành phải. Bạn cũng không thông tin cho chúng tôi biết mẹ bạn đã được mổ cắt túi mật vì căn 
nguyên gì? Do đó, bạn nên đưa mẹ đến tái khám và siêu âm kiểm tra lại vùng gan mật, vì việc khảo sát kỹ hơn sẽ giúp tìm 
nguyên nhân đau hạ sườn phải cho mẹ bạn.
Thân ái.
BS Nguyễn Thị Nhã Đoan - Phòng khám Tiêu hóa

HỎI
Thưa bác sĩ.
Con tôi năm nay 6 tuổi. Bình thường, tôi không thấy cháu than phiền có bệnh về mắt hoặc mắt nhìn khó. Trong lớp học, cháu 
vẫn ngồi bàn cuối và nhìn bảng được. Trong một lần vô tình, tôi chụp ảnh từ xa cho cháu vào buổi tối thì thấy cả hai mắt đều 
sáng rực chứ không phải chỉ ở con ngươi mắt. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, liệu bé nhà tôi có bị bệnh Rb không? Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc Lê Thị Hương Giang

ĐÁP
Chào bạn,
            Trong bệnh học về nhãn khoa, có một triệu chứng được gọi là “đồng tử trắng”. Đồng tử còn được gọi là con ngươi. 

Có nhiều nguyên nhân gây ra triệu chứng này: ánh sáng rọi vào mắt 
theo một góc độ nào đó có thể phản chiếu lại từ thần kinh thị 

giác và phóng đại gây ra đồng tử trắng, đục thủy tinh thể, đục 
dịch kính, chảy máu dịch kính, Rb - là một ung thư của phần 
sau võng mạc mắt, tật lác mắt, bong võng mạc…
            Trường hợp của con bạn, theo như mô tả của bạn, có 
thể không phải là triệu chứng đồng tử trắng. Cả hai mắt sáng 
rực khi được chụp ảnh từ xa vào buổi tối, hiện tượng này rất 
có thể xảy ra do sự phản chiếu của ánh sáng trong khi chụp 
ảnh về đêm với đèn flash.
Bạn băn khoăn liệu con bạn có bị bệnh Rb hay không. Chúng 
tôi xin trả lời bạn như sau:
(1) Rb là tên viết tắt của Retinoblastoma - là một loại ung thư 
hiếm gặp của nguyên bào võng mạc, đa số gặp ở trẻ em, trong 
đó, 90% ở độ tuổi dưới 5. Khi rọi ánh sáng vào mắt thì đồng tử 
lẽ ra có màu đỏ (vì các mạch máu ở phần sau mắt) lại bị đổi ra 
thành màu trắng hoặc màu hồng, thường nhiều lúc bị lác mắt, 
có thể có thêm các triệu chứng khác như: các vấn đề về thị lực, 
mắt bị đau, lòng trắng mắt bị đỏ, chảy máu phần trước của mắt, 
mống mắt của người Việt ta có màu đen (nên được gọi là lòng 
đen) bị đổi màu ….
(2) Con bạn không có triệu chứng điển hình của đồng tử trắng, 
thị lực hai mắt đều tốt nên bạn có thể yên tâm không phải là Rb.
(3) Tuy nhiên, bạn nên đưa con bạn đến chúng tôi khám thêm 
(để đo thị lực, soi đáy mắt …). Khi đến khám, bạn nhớ mang 
theo tấm ảnh con bạn mà đã gây ra nhiều lo lắng cho bạn nhé!
ThS  BS Hồng Văn Hiệp – Phụ trách phòng khám Mắt.
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THAY ĐỔI LỐI SỐNG!
Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ căn dặn một bệnh nhân 
quen thuộc:
- Tất cả bộ phận trong người ông hiện giờ đều tốt cả. 
Bệnh của ông do trí tưởng tượng mà ra. Tôi thấy hồi nãy 
tinh thần của ông bị xuống quá, bởi thế ông đâm ra bi 
quan. Tôi khuyên ông nên ca hát và vui cười nhiều cho đời 
tươi trẻ lại, nhất là lúc ông đang làm việc mệt nhọc...
- À, hiện giờ ông đang làm nghề gì nhỉ ?
Bệnh nhân uể oải đáp:
- Dạ, tôi làm nghề khiêng đòn đám ma.

BẮT PHẢI "MẠCH GỖ"
Một thương binh đi khám bệnh, bác sĩ sờ lên cổ tay anh 
ta và xem đồng hồ.
Sau 1 phút theo dõi, bác sỹ này phán:
- Tốt, mạch đập bình thường.
- Nhưng... thưa bác sĩ, đó là cánh tay giả của tôi đấy ạ!

CÒN ĐANG MỔ
Nghe tiếng cười khúc khích của ai đó ở cổng thiên 
đường, Thánh tông đồ hỏi:
- Ai cười thế?
- Tôi!
- Người cười cái gì?
- Tôi cười các bác sĩ. Tôi lên đây đã cả tiếng đồng hồ mà 
ở dưới đó họ vẫn đang loay hoay mổ cho tôi.
- ???

“XONG RỒI” MỚI NÓI ĐƯỢC!
Trong phòng bệnh, bác sĩ ôn tồn phán: "Với biểu hiện 
như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị 
nhiễm độc rất nặng".
- Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm 
chất độc gì ạ?
- Tôi cũng không dám nói trước. Chúng tôi chỉ có thể kết 
luận chính xác khi đã khám nghiệm tử thi!

BÁC SĨ SIÊU ÂM
Hai bà láng giềng lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng:
- Bà có khỏe không? Dạo này ông nhà bà làm gì?
- Cảm ơn bà! Ông nhà tôi đang làm bác sĩ siêu âm.
- Nhưng dạo trước có thấy ông ấy học trường y
dược gì đâu!
- À… à! Vâng, chả là ông nhà tôi làm nghề soi trứng
vịt lộn ấy mà!

GÓC GIẢI TRÍ

vvv
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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

 TS Khất Duy Kim Hải

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 246 - 2016/CXBIPH/132 - 03/HĐ 
QĐXB số 20/QĐ-NXBHĐ  cấp ngày 23/01/2016 
In xong và nộp lưu chiểu   năm 2016

IẾN THỨC Y KHOA
  6 Ăn gì để không tăng cân trong mùa tết

Một số thành tựu y học nổi bật của thế giới năm 2015

  8 Tế bào gốc và y học tái sinh
 12 Đầu năm nói chuyện sức khỏe tim mạch
14 Tiết dịch núm vú
18 Vui xuân coi chừng đau lưng nhức khớp

20 Giới thiệu khoa Dinh dưỡng, Tiết chế
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- Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM & Đại học Okayama: Ký 
kết “Dự án hỗ trợ kỹ thuật y tế cho điều trị các bệnh tim 
mạch tại Việt Nam” 

- Hơn 1.600 người tham dự các chương trình tư vấn và
khám miễn phí

- Họp mặt nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
- Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM: "Xuân sum vầy" - Rộn ràng 
Ngày hội Gia đình lần thứ 2
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