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NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

R

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 BS Nguyễn Mậu Anh
Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa

GS TS BS Nguyễn Thanh Bảo
Chuyên khoa Vi sinh

GS TS BS Đặng Vạn Phước
Chuyên khoa Tim mạch

PGS TS BS Phạm Thọ Tuấn Anh

Chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

PGS TS BS Nguyễn Thy Khuê

GS TS BS Nguyễn Sào Trung

PGS TS BS Lê Chí Dũng

GS TS BS Trần Ngọc Sinh

Chuyên khoa Nội tiết

Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

Chuyên khoa Giải phẫu bệnh

Chuyên khoa Tiết niệu

PGS TS BS Võ Tấn Sơn

PGS TS BS Nguyễn Thị Bay

GS TS BS Trần Thiện Trung

Chuyên khoa Ngoại Thần kinh

Chuyên khoa Y học cổ truyền

Chuyên khoa Ngoại Tổng quát
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Một ca phẫu thuật nội soi cắt u
nhày nhĩ trái được thực hiện ở
khoa Phẫu thuật Tim Mạch bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

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.
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HỎI
Chào bác sĩ. Tôi có một số thắc mắc về vấn đề dị ứng và miễn dịch nhờ bác sĩ giải đáp giúp.
,- Test lẩy da để tìm dị nguyên, vậy hiện tại có thể tìm được bao nhiêu dị nguyên và đó là những loại dị nguyên gì?
- Ý nghĩa lâm sàng của test lẩy da, áp da và định lượng IGE?
- Phiếu chỉ định test lẩy da của các cơ sở y tế khác có được chấp nhận tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM không? Thủ tục
như thế nào?
Em xin cảm ơn.
Bạn đọc Lê Hà
ĐÁP
Chào chị,
- Tại phòng khám Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện test lẩy da với gần 40 loại dị
nguyên khác nhau. Khi đến khám, người bệnh sẽ được bác sĩ khám lâm sàng, thăm hỏi bệnh sử, tiền sử dị ứng và tùy thuộc vào
tình trạng của người bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định làm test lẩy da với các dị nguyên thích hợp. Các loại dị nguyên có thể thực
hiện được tại phòng khám bao gồm: Mạt bụi nhà, lông súc vật, phấn hoa, các loại thực phẩm như tôm, cua, gà, sò, cá biển,
ngũ cốc…
- Ý nghĩa lâm sàng của test lẩy da, test áp và định lượng IgE trong huyết thanh là nhằm xác định người bệnh có tình trạng mẫn
cảm với một loại dị nguyên nào đó hay không.
-Phiếu chỉ định test lẩy da ở các cơ sở y tế khác vẫn được chấp nhận tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Tuy nhiên chị nên
đến phòng khám Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng của Bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn kỹ hơn trước khi
thực hiện các xét nghiệm.
Thân mến.
BS Trần Thiên Tài – Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

HỎI
Tôi bị băng huyết 3 lần mỗi lần khoảng 3 ngày trước khi hành kinh ½ tháng. Tôi đi siêu âm, bác sĩ cho biết tôi bị tăng sinh nội
mạc tử cung. Xin hỏi bác sĩ bệnh đó có nguy hiểm hay không? Cách chữa trị như thế nào? Cảm ơn bác sĩ
Bạn đọc Nguyệt Hà
ĐÁP
Chào bạn,
Tăng sinh nội mạc tử cung không chỉ được chẩn đoán qua siêu âm mà phải được chẩn đoán qua giải phẫu bệnh lý (sau khi nạo
lòng tử cung). Có 2 loại tăng sinh nội mạc tử cung: đơn giản hay phức tạp. Và đây là bệnh lý có thể đưa đến ung thư thân tử
cung nếu là dạng phức tạp. Chị phải đi khám phụ khoa để được chẩn đoán chính xác thuộc dạng nào mới có thể hướng dẫn
điều trị đúng được. Hiện tại, phòng khám Phụ khoa của bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm
và đủ các trang thiết bị y khoa hiện đại sẽ tư vấn cho chị phương pháp điều trị hiệu quả.
PGS TS BS Ngô Thị Kim Phụng - Trưởng phòng khám Phụ khoa

HỎI
Tôi 41 tuổi, nam giới. Gần đây ở hai chân xuất hiện nhiều mạch máu
nhỏ đỏ, tím và dưới da là các mạch máu lớn xanh chằng chịt (không
nổi cộm lên khỏi da, nhưng nhìn thấy rất rõ, do da tôi trắng. Trước
đây hoàn toàn không nhìn thấy). Khi đứng thì thấy rất rõ, khi nằm
gác chân lên cao thì lặn mất. Tôi có đi khám ở một bệnh viện, bác sĩ
chẩn đoán bị dãn tĩnh mạch, tuy nhiên khi siêu âm màu các mạch máu
ở hai chi dưới thì kết luận bình thường, không dãn. Bác sĩ khám nói
dãn tĩnh mạch giai đoạn đầu, chưa thành bệnh, nên không cho thuốc
uống. Hiện nay tôi thấy hiện tượng các mạch máu xuất hiện dưới da
càng nhiều hơn (cả ở hai tay), gây nhiều lo lắng. Vì vậy, xin được bác
sĩ tư vấn cho tôi các điểm sau:
1. Tôi cần đi khám chuyên khoa nào và ở đâu có kết luận chính xác?
2. Tôi nghe nói nên uống thuốc Rutin C có đúng không? Uống trà hoa hòe
có được không?
3. Để làm chậm quá trình dãn tĩnh mạch thì tập thể dục như thế nào? Tập
chạy bộ có nên không? Tập dưỡng sinh có động tác ngồi xếp bằng hoa
sen, làm cho máu ở chân khó lưu thông thì được không?
Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc Khoa Nam
ĐÁP
Chào anh,
Theo như anh mô tả, tôi tin chắc đến 90% là anh mắc bệnh “suy tĩnh mạch mạn
tính chi dưới”. Kết quả siêu âm chỉ mô tả tĩnh mạch không dãn, theo chúng tôi
là chưa đủ, vì kích thước tĩnh mạch có thể không thay đổi, nhưng tình trạng các
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van của tĩnh mạch đã hỏng, tĩnh mạch đã suy yếu chức năng thì bệnh vẫn biểu hiện. Do đó siêu âm Doppler cần phải trả lời
thêm là tĩnh mạch có suy hay không, đó mới là câu trả lời quan trọng đáp ứng được yêu cầu của bác sĩ lâm sàng. Bệnh của
anh đã ở vào giai đoạn phải điều trị.
Anh có thể đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa mạch máu, riêng tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chúng tôi có
phòng khám Lồng ngực – Mạch máu sẽ giúp anh có giải pháp điều trị hiệu quả nhất.
Thuốc Rutin C là một loại dược phẩm làm tăng sức bền tĩnh mạch, tuy nhiên nên kết hợp thêm với một số thuốc khác trong phác
đồ điều trị cụ thể tùy từng người bệnh. Còn về trà hoa hòe thì hiện tại cũng chưa có y văn nào chứng minh được sự hiệu quả
trong việc điều trị bệnh lý này.
Về việc tập thể dục thì khi anh đến khám tùy vào tình trạng bệnh cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn cho anh cách thức tập luyện phù hợp.
Thân ái
ThS BS Lê Phi Long
Phó Trưởng khoa Lồng ngực – Mạch máu

HỎI
Tôi nghe nói mỡ trong máu không thể trị dứt bệnh được phải không? Nếu vậy thì tại sao? Ta phải điều trị ra sao? Phải có chế
độ ăn uống như thế nào trong các trường hợp này. Xin bác sĩ vui lòng giải đáp, chân thành cảm ơn
Bạn đọc Đức Long
ĐÁP
Chào bạn,
Rối loạn mỡ máu là một bệnh chuyển hóa trong đó thành phần mỡ trong máu tăng bất thường gây ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Tăng mỡ
máu có thể là một bệnh di truyền nhưng cũng có thể là biểu hiện của một số bệnh như: đái tháo đường, béo phì, suy giáp, hội chứng thận
hư… Ngoài ra tăng mỡ máu còn chịu ảnh hưởng của tác động môi trường như cuộc sống công nghiệp hóa, ít vận động, ăn thức ăn nhiều
dầu mỡ, giàu năng lượng, nghiện rượu hoặc do một số thuốc… Tăng mỡ máu có khi chỉ tăng đơn thuần cholesterol hoặc tăng triglyceride, có
khi tăng cả hai thành phần trên.
Nếu bạn bị mắc một trong các bệnh kể trên mà trong đó tăng lipid máu chỉ là một biểu hiện bệnh thì sau khi điều trị ổn các bệnh này, lipid
máu có thể trở về bình thường. Đối với người bị rối loạn chuyển hóa lipid nguyên phát (không có nguyên nhân), việc điều trị trước tiên là áp
dụng các biện pháp không dùng thuốc như thay đổi chế độ ăn, tăng cường vận động thể lực. Những trường hợp nhẹ chỉ cần các biện pháp
nêu trên đã đủ để ổn định mỡ máu. Đối với trường hợp tăng mỡ máu nặng hơn, không kiểm soát được bằng các biện pháp không dùng thuốc,
bác sĩ sẽ cho bạn thêm các thuốc hạ mỡ máu. Thông thường, thuốc hạ mỡ máu
sẽ được dùng trong 06-12 tháng. Sau đó, nếu mỡ máu trở về mức bình
thường bạn sẽ được giảm liều hoặc ngưng thuốc, trong khi vẫn tiếp tục
ăn kiêng và tập thể dục. Mỡ máu sẽ được kiểm tra mỗi 03-06 tháng.
Nếu mỡ máu tăng lại dù bạn đã ăn kiêng và vận động đúng cách thì
bạn sẽ được dùng lại thuốc hạ mỡ máu lâu dài hơn. Trong trường hợp
này có lẽ bạn bị rối loạn di truyền về chuyển hóa lipid.
Chế độ ăn của người có tăng mỡ máu là giảm lượng chất béo trong
khẩu phần ăn hàng ngày (<30% tổng năng lượng hàng ngày). Không
nên ăn nhiều thức ăn chiên, nên ăn thức ăn luộc, nấu. Không ăn thịt
mỡ, thịt bò, da thịt gà quá nhiều, hạn chế thức ăn chế biến sẵn. Thường
xuyên ăn cá (nhưng tránh tôm, cua) thay thế thịt heo, bò… Sử dụng dầu
thực vật (trừ dầu dừa) thay cho mỡ động vật, ăn nhiều rau xanh, trái cây
có chất xơ. Đối với người tăng triglyceride thì hạn chế ăn nhiều thức ăn
ngọt và không uống rượu bia.
PGS TS BS Trương Quang Bình
Trưởng khoa Tim mạch
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KT

IẾN THỨC Y KHOA
4 Phẩu thuật tim nội soi.
6 Ứng dụng tế bào gốc trung mô trong
chấn thương chỉnh hình.
10 Chăm sóc người bệnh được đặt thông JJ.
18 Bệnh nhiễm virus zika những điều cần biết.
14 Dấu ấn CIM - điểm mới trong các
xét nghiệm nhiễm helicobacter pylori.

Ự GIỚI THIỆU
18 Khoa lồng ngực - mạch máu.

T
T

S
24 - 27

H

HÔNG TIN CẦN BIẾT
20 Chính sách chất lượng.
21 Một số dịch vụ tại BV ĐHYD TPHCM.

ÙY BÚT

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

22 Mẹ.

Ự KIỆN - HOẠT ĐỘNG
- Ngày hội gia đình bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
“Đồng sức đồng lòng - vươn tầm cao mới”.
- Kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
- 370 đơn vị máu từ chương trình hiến máu
nhân đạo 27/02/2016.
- Tiếp đoàn chuyên gia tổ chức y tế thế giới đến thẩm định giải
thưởng “Vệ sinh tay xuất sắc châu á thái bình dương”.
- Lễ bổ nhiệm các trưởng phòng chức năng

Thực hiện và phát h à nh
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
phongkhdt@umc.edu.vn
Nh à Xuất bản Hồng Đức
65 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản
Việt Bắc
G
Chịu trách nhiệm nội dung
TBT ý Bá Toàn
Biên tập: TS Khất Duy Kim Hải
Đối tác liên kết: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

ỎI - ĐÁP
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MUC LUC
SỐNG KHỎE BVĐHYD TPHCM

Hội đồng cố vấn
GS TS BS Nguyễn Ðình Hối
PGS BS Nguyễn Mậu Anh
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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 305 - 2016/CXBIPH/15 - 04/HĐ
QĐXB số 74/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 11/04/2016
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