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BỆNH VIÊM
CÂN GAN CHÂN

VẤN ĐỀ
ĐIỀU TRỊ ĐAU

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

NGND GS TS BS
Nguyễn Đình Hối
Giám đốc đầu tiên

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM R
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.

BAN GIÁM ĐỐC
PGS TS BS
MỤC TIÊU
Nguyễn Hoàng Bắc
- Phát huy thế mạnh của một Trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên
Giám đốc
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
PGS TS BS
- Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và trang thiết bị y tế hiện đại,
Trương Quang Bình
bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn khẳng định trách nhiệm của
Phó Giám đốc
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.
TS BS
Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc
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- Đạt tiêu chuẩn quốc tế.

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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ĐIỀU TRỊ

SA TRỰC TRÀNG
KIỂU TÚI BẰNG MẢNH GHÉP
ĐẶT SAU ÂM ĐẠO
PGS TS BS Nguyễn Trung Tín

1. Táo bón do sa trực tràng kiểu túi
Táo bón là triệu chứng thường gặp trong dân số nói chung và trong
thực hành y khoa, táo bón chiếm 2-34% trong dân số và phụ thuộc
vào các yếu tố chủng tộc, phân bố mẫu và theo định nghĩa được sử
dụng. Triệu chứng này chiếm khoảng 50% người bệnh đến khám tại
phòng khám chuyên khoa, tuy nhiên phần lớn người bệnh đến khám,
triệu chứng táo bón chỉ nhẹ, không phải bệnh lý và chỉ cần điều trị
triệu chứng là chủ yếu. Chi phí sử dụng thuốc xổ cũng gây không ít tốn
kém cho người bệnh về kinh tế. Tại Anh quốc, chi phí cho toa thuốc xổ
ở người lớn khoảng 143 triệu Đô la Mỹ mỗi năm, tương tự tại Hoa Kỳ
tốn khoảng 725 triệu Đô la Mỹ mỗi năm.
Táo bón gặp ở nữ nhiều hơn nam giới từ 2,2 đến 3 lần và hầu hết
các nghiên cứu cho thấy triệu chứng gia tăng sau 65 tuổi, theo nghiên
cứu của Everhart ở 14.407 người trưởng thành tại Hoa Kỳ tỷ lệ táo
bón ở nữ và nam là 20,8% và 8%, đại tiện không thường xuyên là
9,1% và 3,2%. Trong khảo sát ở 10.018 người của Stewart và cộng sự,
táo bón chiếm 14,7% trong đó 4,6% là táo bón chức năng, 2,1% hội
chứng ruột kích thích, 4,6% hội chứng tống phân tắc nghẽn và 3,4%
là kết hợp giữa hội chứng tống phân tắc nghẽn và hội chứng ruột kích
thích, hội chứng tống phân tắc nghẽn có hoặc không có kết hợp với
hội chứng ruột kích thích thường gặp nhất ở phụ nữ với tỷ lệ nữ/nam
là 2,27/1,65.

Sa trực tràng kiểu túi, túi sa trực tràng ở thành trước đẩy
lồi vào thành sau âm đạo.
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Hội chứng tống phân tắc nghẽn ảnh hưởng nhiều
đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Có
nhiều nguyên nhân gây ra hội chứng tống phân tắc
nghẽn, tùy theo nguyên nhân mà có các phương
pháp điều trị khác nhau. Sa trực tràng kiểu túi
(rectocele) là một trong những nguyên nhân gây ra
hội chứng này.
2. Nguyên nhân gây sa trực tràng kiểu túi
Sa trực tràng kiểu túi là bệnh lý lành tính xảy ra chủ
yếu ở phụ nữ đặc biệt là phụ nữ sinh đẻ nhiều qua
đường âm đạo. Bệnh thường gặp ở tuổi trung niên,
ảnh hưởng nhiều đến công việc và sinh hoạt của
người bệnh. Bệnh được phát hiện ở khoảng 20%
đến 80% phụ nữ đến khám tại khoa Hậu môn-Trực
tràng và sàn chậu.

Các điểm rách của vách âm đạo-trực tràng có thể xảy
ra phía trên hay dưới (chỗ bám vào thể sàn chậu).

Các điểm rách của vách âm đạo-trực tràng có thể
xảy ra phía trên hay dưới (chỗ bám vào thể sàn
chậu).
Suy yếu trong hệ thống nâng đỡ phần giữa của
vách trực tràng-âm đạo có thể gây ra túi sa trực
tràng ở đoạn giữa âm đạo, bất kể chức năng của
cơ nâng hậu môn vẫn còn bình thường và thể sàn
chậu còn nguyên vẹn. Ngược lại, loại túi sa trực
tràng thấp (hay túi sa trực tràng-sàn chậu) có thể
xảy ra dưới mức này.

Khi sinh, đầu thai nhi đẩy vào vách âm đạo trực
tràng, làm vách âm đạo trực tràng rách ở nhiều nơi
dẫn đến túi sa trực tràng.

Các nguyên nhân chính gây sa trực tràng kiểu túi là
do sinh đẻ, tuổi già và các khiếm khuyết collagen
bẩm sinh. Khi sinh, đầu thai nhi có thể làm giãn và
tổn thương các cấu trúc dây chằng và mạc nâng đỡ
vách trực tràng-âm đạo thuộc trục treo sàn chậu. Khi
đầu thai nhi đi xuống sẽ đẩy các cấu trúc nâng đỡ
sang 2 bên, làm giãn các cấu trúc này.
Túi sa trực tràng là do căng giãn hay rách vách âm
đạo-trực tràng, gây nên một túi phồng ở thành trước
trực tràng có thể phát hiện được khi thăm khám
bằng nghiệm pháp Valsalva (cho người bệnh bịt
mũi và rặn mạnh). Các chấn thương khi sinh qua
ngả âm đạo thường tạo nên những đường rách
ngang phía trên vách trực tràng-âm đạo hoặc ở vị
trí gắn kết với thể đáy chậu, là nguyên nhân của
các túi sa trực tràng.

3. Đặt mảnh ghép (mesh) sau âm đạo điều
trị sa trực tràng kiểu túi
Có nhiều phương pháp phẫu thuật để điều trị bệnh
lý sa trực tràng kiểu túi như: phẫu thuật qua đường
âm đạo, tầng sinh môn hay đường hậu môn.
Điều trị phẫu thuật qua đường âm đạo: tỷ lệ khỏi
bệnh 60% đến 90%, tỷ lệ tái phát 18% đến 24%,
theo dõi trong 42 tháng. Phẫu thuật đặt mảnh ghép:
tỷ lệ khỏi bệnh từ 93% đến 100%. Phẫu thuật qua
đường hậu môn-trực tràng: tỷ lệ khỏi bệnh dao động
từ 30% đến 100%.
Đặt mảnh ghép
âm đạo-trực
tràng để điều
trị sa trực tràng
kiểu túi.

www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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BỆNH VIÊM CỘT SỐNG
ThS BS Trần Đăng Khoa

Bệnh viêm cột sống dính khớp (VCSDK) là
bệnh lý viêm mạn tính kéo dài đặc trưng bởi
tình trạng đau và cứng cột sống tiến triển.
Đây là bệnh lý thường gặp nhất trong nhóm
bệnh lý cột sống huyết thanh âm tính bao
gồm: VCSDK, viêm khớp phản ứng, viêm
khớp vảy nến, tổn thương khớp ở các bệnh lý
viêm ruột (bệnh Crohn, viêm đại tràng mạn).
Ngoài các biểu hiện theo trục của bộ
xương, VCSDK còn có thể chỉ có các biểu
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hiện ngoại biên bao gồm viêm các khớp
ngoại biên, viêm tại chỗ bám vào xương
của các gân và dây chằng, viêm màng bồ
đào, viêm van động mạch chủ. Bệnh thường
khởi phát ở tuổi thanh thiếu niên. Nam giới
có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn gấp 2-3 lần so
với nữ giới. Bệnh VCSDK nếu không được
điều trị sớm và đúng cách sẽ tiến triển đến
viêm, dính các khớp cột sống và khớp
ngoại biên, gây gù vẹo, mất chức năng và
tàn phế.

KIẾN THỨC Y KHOA

Các nghiên cứu đã tìm ra nhiều gen có liên quan đến VCSDK, trong đó
HLA-B27 là một chất “chỉ điểm di truyền” quy định kháng nguyên bạch cầu
người đã được chứng minh có liên quan đến cơ chế sinh bệnh vì có tới 90%
bệnh nhân VCSDK có hiện diện HLA-B27. HLA-B27 này là một protein gặp ở >
95% những bệnh nhân VCSDK vùng Caucase, gặp ở hầu hết người da trắng
mắc bệnh này và đi kèm nhiều hơn với bệnh đường ruột, tuy nhiên nên nhớ là
không nhất thiết phải có chất chỉ điểm này thì người ta mới bị VCSDK cũng như
đa số những người có HLA-B27 không bao giờ bị VCSDK cả.
Các nhà khoa học còn nghi ngờ có một số các chất chỉ điểm khác như
HLA-B60, HLA-DR1 cùng với các yếu tố môi trường (ví dụ như nhiễm vi
khuẩn) có vai trò kích hoạt VCSDK.
Dịch tễ
Tỷ lệ mắc bệnh VCSDK chiếm khoảng 1-1,4% dân số. Theo một thống
kê tại nhiều nước, tỷ lệ theo tuổi và giới của VCSDK là 0,4-14/100.000
người-năm. Tỷ lệ VCSDK tăng lên tới khoảng 5% trong số bệnh nhân có
HLA-B27 dương tính. VCSDK gặp nhiều hơn ở nam giới (nam gấp 2-3 lần
nữ). Cao vọt lên ở 20-30 tuổi. Khoảng 80% bệnh nhân VCSDK có triệu
chứng ở tuổi ≤ 30 và chỉ 5% có triệu chứng ở tuổi ≥ 45.
Triệu chứng
VCSDK không phải là bệnh quá hiếm gặp, việc chẩn đoán bệnh dễ bỏ
sót hoặc chẩn đoán muộn do nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan như:
• Bệnh nhân không đi khám bệnh, cố chịu đựng hoặc tự mua thuốc giảm
đau uống.
• Bác sĩ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý cột sống thường gặp khác như
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống thắt lưng...
• Các biểu hiện bệnh không đặc trưng, gây khó khăn cho chẩn đoán,
đặc biệt là các trường hợp chỉ có các biểu hiện ngoại biên.

Nguyên nhân và cơ chế
bệnh sinh
Nguyên nhân bệnh VCSDK hiện
vẫn còn chưa rõ ràng, tuy nhiên
các nghiên cứu cho thấy bệnh có
thể liên quan đến yếu tố di truyền.
Người ta thấy rằng, ở các cặp sinh
đôi cùng trứng, tỷ lệ đồng mắc
bệnh là 63%, ở các cặp sinh đôi
khác trứng, tỷ lệ đồng mắc bệnh là
13%. Nếu có người thân trong gia
đình (cha mẹ, anh chị em, con cái)
mắc bệnh, khả năng bị VCSDK
tăng 6-16 lần.

Biến dạng tiến triển của một trường hợp
VCSDK qua thời gian 36 năm.

Viêm dính khớp các
đốt sống trong VCSDK.

Việc chẩn đoán và điều trị sớm sẽ giúp bệnh nhân tránh khỏi nguy cơ
tàn phế, trở thành gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Như vậy,
để không bỏ sót chẩn đoán bệnh VCSDK, các bác sĩ lâm sàng và người
bệnh cần lưu ý các biểu hiện sau:
• Đau lưng mạn tính kéo dài trên 3 tháng, khởi phát ở người trẻ, đặc biệt
là nam giới. Triệu chứng đau lưng thường có đặc điểm: đau sau những giai
đoạn nghỉ ngơi, giảm đau khi vận động, thường đau về nửa sau của đêm.
• Một số trường hợp không có biểu hiện theo trục của bộ xương (bao
gồm các đốt sống, các khớp cùng-chậu), chỉ có các biểu hiện viêm khớp
ngoại biên đơn độc như sưng đau kéo dài của một khớp lớn ở người trẻ
(như khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân...) và không tìm được chẩn đoán nào
khác, khi đó cũng nên nghĩ đến VCSDK.
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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• Bất thường về tư thế: tăng ưỡn cột sống cổ, tăng gù cột
sống lưng, mất ưỡn cột sống thắt lưng đưa đến khom lưng
ra phía trước. Giai đoạn cuối cùng: gù nặng cột sống
ngực.
• Các triệu chứng ngoại biên khác ít gặp hơn, bao gồm:
loãng xương, viêm màng bồ đào phía trước (viêm mống
mắt), viêm van động mạch chủ.
Khi có các triệu chứng trên, người bệnh nên được giới
thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa về Nội Khớp hoặc Miễn
Dịch Lâm Sàng để chẩn đoán xác định và có biện pháp
điều trị thích hợp.
Biến chứng
Bệnh nhân VCSDK nếu không được điều trị sớm sẽ dẫn
đến biến chứng dính khớp cột sống và các khớp ngoại
biên. Dính khớp cột sống gây ra gù. Dính khớp háng,
khớp gối gây khó khăn cho việc đi lại. Dính khớp xương
ức với các sụn sườn gây cứng lồng ngực làm giảm dung
tích và chức năng của phổi.
Bệnh VCSDK làm tăng mất khoáng xương, do đó các
bệnh nhân thường dễ bị loãng xương và tăng nguy cơ
gãy xương bệnh lý. Gãy xẹp hoặc gãy lún đốt sống là
một trong những gãy xương bệnh lý thường gặp nhất ở
bệnh nhân VCSDK, góp phần làm nặng thêm tình trạng
gù và biến dạng cột sống.
Chẩn đoán
VCSDK: Các tiêu chuẩn New York đã 		
điều chỉnh (1984)
Tiêu chuẩn lâm sàng:
a. Đau và cứng vùng cột sống thắt lưng kéo dài
trên 3 tháng với đặc điểm: cải thiện khi vận
động, không giảm khi nghỉ ngơi
b. Giới hạn vận động cột sống thắt lưng cả 2
hướng trước-sau và sang bên
c. Giảm độ giãn nở của lồng ngực so với tuổi
và giới
Tiêu chuẩn hình ảnh học (*):
a. Viêm khớp cùng-chậu cả hai bên ≥ độ II trên
X quang
b. Viêm khớp cùng-chậu một bên độ III hay độ IV
trên X quang
(*) Phân độ của Viêm khớp cùng-chậu trên X quang khung chậu
thẳng:
- Độ 0: bình thường
- Độ I: nghi ngờ, khi có thay đổi nhỏ khó nhìn thấy
- Độ II: bất thường nhẹ - một vùng nhỏ xơ cứng xương hoặc các chỗ
xói mòn xương, không thay đổi bề rộng khe khớp
- Độ III: bất thường thấy rõ - viêm khớp cùng-chậu trung bình hoặc
nặng với các hình ảnh vài chỗ xói mòn xương, xơ cứng xương,
rộng hoặc hẹp khe khớp, hoặc dính một phần khớp cùng-chậu
- Độ IV: bất thường nặng - dính khớp cùng-chậu hoàn toàn.
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Chẩn đoán VCSDK khi có ít nhất 1 tiêu
chuẩn lâm sàng và 1 tiêu chuẩn hình ảnh
học.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn này hầu như chỉ chẩn đoán
được bệnh vào giai đoạn muộn khi chỉ sử dụng X
quang qui ước.
Chú ý là trong bảng trên, các tiêu chuẩn hình ảnh học
là của X quang qui ước, xuất hiện rất muộn, 7-10 năm
sau khởi phát bệnh. Để chẩn đoán được sớm hơn,
nhiều tác giả khuyến cáo sử dụng các hình ảnh của
chụp cộng hưởng từ (CHT) vì CHT nhạy nhất, giúp
phát hiện sớm hơn các tổn thương cấu trúc tại các
khớp cùng-chậu và cột sống, và có thể giúp khẳng
định hay loại trừ VCSDK. Các phương pháp khác như
xạ hình, chụp cắt lớp không có lợi cho người bệnh nên
ít được chỉ định để chẩn đoán.
Vì nhiều bệnh nhân VCSDK sớm có thể không có bằng
chứng X quang của viêm khớp cùng-chậu, hiện Hiệp
hội quốc tế Đánh giá Viêm khớp Đốt sống (ASAS) đã
có một phân loại khái quát Viêm cột sống (VCS) theo
trục. Dựa trên phân loại này, các nhà lâm sàng có thể
chẩn đoán VCS theo trục cũng như VCSDK khá sớm
trước khi các bệnh nhân này có đủ các tiêu chuẩn theo
Tiêu chuẩn New York đã điều chỉnh (1984).

Tiêu chuẩn ASAS (1):
Trường hợp đau lưng mạn tính Trường hợp chỉ
kéo dài ≥ 3 tháng và tuổi khởi biểu hiện triệu
phát < 45
chứng ngoại biên
Viêm khớp cùng-chậu trên hình
ảnh học: MRI, Xquang, CT
scan, xạ hình (2) kèm theo ≥ 1
tiêu chuẩn bên dưới
Hoặc
HLA-B27 (+) kèm theo ≥ 2 tiêu
chuẩn bên dưới

Viêm khớp hoặc
viêm gân kèm
theo ≥ 1 tiêu
chuẩn sau:

- Đau lưng kiểu viêm: cải thiện
- Viêm màng
khi vận động, không giảm khi
bồ đào
nghỉ ngơi
- HLA-B27 (+)
- Viêm khớp - Viêm gân
- Viêm khớp
- Viêm màng bồ đào
cùng - chậu trên
- Đáp ứng với NSAIDs
hình ảnh học (2)
- ó người thân bị VCSDK

(1) Assessment of Spondylo-Arthritis international Society (ASAS)
(2) Chủ yếu trên X quang hoặc CHT. Các phương pháp khác như xạ hình, chụp
cắt lớp không có lợi cho bệnh nhân nên ít được chỉ định trong chẩn đoán.
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Điều trị
Mục tiêu trong điều trị VCSDK nhằm cải thiện các
triệu chứng đau khớp, cứng khớp, mệt mỏi; phục hồi
và duy trì chức năng của cột sống và khớp, không
để tiến triển đến tổn thương cấu trúc và đảm bảo
chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
1. Điều trị dùng thuốc:
- Điều trị triệu chứng: các thuốc kháng viêm không
steroid (NSAIDs), các thuốc giãn cơ.
- Điều trị đặc hiệu: Sulfasalazine nếu bệnh nhân có tổn
thương gân, khớp ngoại biên. Các thuốc sinh học ức
chế TNFa được chỉ định trong trường hợp không đáp
ứng với NSAIDs và sulfasalazine.
- Bổ sung thêm calci và vitamin D3 do bệnh nhân
VCSDK có nguy cơ mất khoáng xương cao hơn người
bình thường.
2. Điều trị không dùng thuốc:
- Tập thể dục

- Tập vật lý trị liệu
- Duy trì tư thế cơ thể thẳng khi đi, đứng, ngồi, nằm.
3. Điều trị phẫu thuật: thay khớp gối, khớp háng...

Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong
bài viết:
Bệnh lý cột sống huyết thanh âm tính (seronegative
spondyloarthritis), chỉ điểm di truyền (hereditary
marker), dính đốt sống (fusion of the vertebrae),
thuốc ức chế TNFa (TNFa blockers), viêm chỗ bám
xương của gân và dây chằng (enthesitis), viêm
cột sống dính khớp (ankylosing spondylitis - AS),
viêm cột sống (spondyloarthritis - SpA), viêm cột
sống thể ngoại biên (peripheral SpA), viêm cột
sống theo trục (axial SpA), viêm khớp vảy nến
(psoriatic arthritis), viêm màng bồ đào (uveitis).

www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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VIÊM CÂN
GAN CHÂN

BỆNH

ThS BS Nguyễn Đức Thành

Giải phẫu cân gan chân
Cân gan chân là một dải rộng mô liên kết xơ ở gan
bàn chân, đi từ xương gót phía sau đến các ngón
chân phía trước. Đó là một lá cân dày, chắc, màu
trắng, gồm các sợi collagen chạy dọc theo bàn chân.
Nó căng duỗi ra ở mỗi bước đi, giúp chống đỡ vòm
bàn chân, chịu lực nhún khi chúng ta chạy nhảy, đi
lại và bảo vệ gan bàn chân khỏi các chấn thương.
Cân gan chân bám vào mỏm trong của lồi củ xương
gót, đi ra trước chia thành 5 dải riêng biệt nằm dưới
các đầu xương đốt bàn chân và bám vào các đốt
gần của các ngón chân. Riêng dải đi từ phần dày
10
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nhất của cân gan chân đến bám vào đốt xa của
ngón cái. Lớp nông của gan chân dính chặt vào
nếp da giữa gan bàn chân và các ngón, lớp sâu
trải ra ôm lấy các gân gấp ngón ở phía trên tại các
đốt gần.
Cân gan chân có thể chia ra làm 3 phần riêng biệt:
phần trong, phần trung tâm và phần ngoài. Phần
trung tâm dày và rộng nhất, chạy giữa hai phần kia
mỏng hơn và không lồi bằng.
Cân gan chân và gân gót có các chỗ bám khác
nhau trên xương gót, do đó, hai cấu trúc giải phẫu

KIẾN THỨC Y KHOA

này không có tác động trực tiếp
đến nhau. Tuy vậy, khi gấp các
ngón về phía mu chân thì cũng sẽ
gián tiếp làm cho gân gót căng
duỗi. Mối liên quan này sẽ được
sử dụng vào quá trình điều trị vật
lý viêm cân gan chân.

Hoạt động cơ học của cân
gan chân: cơ chế kéo tời
Cơ chế kéo tời của bàn chân
được thực hiện bởi một cấu trúc
quan trọng và hoàn hảo là cân
gan chân. Khi bạn nhấc lên bất

cứ ngón chân nào của bàn chân
đang chịu sức nặng của cơ thể,
nhất là ngón chân cái, thì cân
gan chân của bạn sẽ được kéo
lên làm khởi động cơ chế kéo tời.
Cơ chế này hoạt động trên tất
cả các ngón, nhưng mạnh nhất
là ở ngón cái. Ở bàn chân, cơ
chế kéo tời bao gồm: (1) Cân gan
chân – dây thừng, (2) Ngón chân
cái và các ngón khác – các tay
quay và (3) Đầu các xương đốt
bàn chân – các trục quay. Điều
này được mô tả lần đầu tiên bởi
Hicks năm 1954.

Khi đứng, bàn chân giữ vai trò của
một cái vòm chịu sức nặng của
cơ thể. Trọng lượng cơ thể dồn
nén xuống xương sên, là xương
nằm ở đỉnh của vòm bàn chân.
Trọng lượng cơ thể tạo nên lực đối
kháng của mặt đất, lực này đi lên
trên qua các xương đốt bàn chân
ở phía trước và qua xương gót ở
phía sau. Các xương bàn chân bị
ép chặt giữa hai lực nói trên và
cân gan chân hoạt động như một
cái thừng cột giữa phần trước bàn
chân với xương gót, đảm bảo cho
vòm bàn chân không bị sụp.
Khi đi lại, cơ chế kéo tời của cân gan
chân hoạt động khi gót chân nhấc
lên khỏi mặt đất trong khi ngón cái
vẫn nằm lại trên mặt đất làm gấp các
khớp bàn - ngón về phía mu chân,
kết quả là: hai đầu trước và sau của
bàn chân được kéo tới gần nhau,
các xương của bàn chân bó chặt vào
nhau, vòm bàn chân được nâng cao
và vững chắc hơn, khớp bàn - ngón
chân cái cũng vững chắc hơn, bàn
chân trở nên ổn định để hoạt động
như một đòn bẩy khi đi lại.
Bệnh viêm cân gan chân
Là một chứng bệnh rất phổ biến,
ở Hoa Kỳ mỗi năm có gần 2
triệu người bị bệnh viêm cân gan
chân, thường thấy ở tuổi trung
niên nhưng cũng có thể gặp ở
người trẻ hơn. Bệnh thường gặp
ở những người phải đi bộ nhiều,
đứng lâu hoặc có thói quen ngồi
chồm hổm, đi chân đất, đi dép
đế quá cứng, mang giày và
miếng lót giày không thích hợp,
người béo phì hay quá cân, tập
thể dục quá mức, các vận động
viên… Một số trường hợp là do dị
tật vòm gan chân quá cao, co rút
cơ cẳng chân…

Triệu chứng đặc biệt là có một
vùng đau nhói ở mặt dưới xương
gót nơi cân gan chân bám vào
xương gót, làm cho người bệnh
khó đi lại bằng chân trần trên
nền cứng. Bệnh có đặc điểm là
đau nhiều về sáng và giảm nhẹ
trong ngày. Đau nhiều về sáng khi
ngủ dậy, do bàn chân suốt đêm
ở tư thế gấp về phía gan chân
làm cho cân gan chân ngắn lại.
Trong những bước đi đầu tiên vào
buổi sáng, cân căng duỗi ra gây
đau. Khi cân bắt đầu bớt căng thì
mức độ đau sẽ giảm, nhưng đau
có thể trở lại sau khi vận động đi
lại nhiều. Nhiều trường hợp người
bệnh chỉ cần vận động đi lại một
lát thì tự nhiên hết đau, cứ như là
“bệnh giả vờ” vậy.
Viêm cân gan chân thường
đi kèm với gai xương gót
Viêm cân gan chân thường xuyên
trong thời gian dài và chấn thương
lặp đi lặp lại tại nơi cân bám vào
xương gót tạo ra gai xương gót.
Đó là một mẩu xương nhọn thường
mọc ra từ phía dưới xương gót.
Khoảng 70% số người viêm cân
gan chân bị gai xương gót. Tuy
nhiên, kết quả chụp X-quang cho
thấy 50% số người bị gai xương
gót không hề có triệu chứng đau
của viêm cân gan chân. Như
vậy, gai xương gót không phải là
nguyên nhân gây đau trong bệnh
viêm cân gan chân. Gai xương
gót cũng có khi gặp ở mặt sau
xương gót, thường kết hợp với
viêm gân gót.

Nếu không điều trị kịp thời và
đúng cách thì bệnh sẽ trở thành
mạn tính, kéo dài dai dẳng nhiều
tháng năm, gây ảnh hưởng lớn
đến chất lượng cuộc sống.
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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Điều trị viêm cân gan chân
và gai xương gót
Các phương pháp điều trị cơ
bản bao gồm: thay đổi thói quen
đi đứng, luôn đi giày khi xuống
giường ngay cả khi chỉ đi vào nhà
vệ sinh, chườm đá tại chỗ, dùng
thuốc giảm đau chống viêm dạng
uống hoặc tiêm cortisone tại chỗ,
mang nẹp chỉnh hình và tập vật
lý trị liệu.

(1) bài tập kéo duỗi cân gan chân không chịu sức nặng, tập trong 8 tuần
và (2) bài tập chuẩn mực kéo duỗi gân gót có chịu sức nặng.

Bài tập căng duỗi cân gan chân: Người bệnh ngồi, gác chân đau lên
chân kia. Các ngón tay ôm ngang qua nền các ngón chân và kéo các
ngón chân về phía cẳng chân cho đến khi cảm thấy căng ở vòm hay
cân gan chân. Người bệnh cảm nhận được sức căng khi sờ nắn thấy
căng ở cân gan chân.

xương gót không phải là nguyên
nhân gây bệnh nên thường không
có chỉ định mổ lấy bỏ gai này.
Phương pháp phẫu thuật phổ biến
nhất là cắt một bên cân gan chân,
để loại trừ sức căng và viêm của cân
gan chân. Phẫu thuật này tương đối
đơn giản và ít biến chứng, có thể
mổ mở hoặc mổ nội soi.

Các loại nẹp mang ban đêm.

Các phương tiện chỉnh hình hay
các miếng lót giày được sử dụng
để khi đi không đè ép lên các
gai ở mặt dưới xương gót. Tương
tự, tập chạy với mang giày có
đệm mềm ở đế cũng có ích, làm
giảm kích thích các mô viêm ở
cân gan chân.
Tập căng duỗi và xoa bóp gan
chân lúc sáng sớm ngủ dậy trước
khi bước chân xuống giường là
rất có ích. Tuy nhiên, giữ cho cân
căng duỗi suốt đêm bằng cách
mang nẹp khi ngủ cũng rất có
tác dụng, nó giúp giảm nhẹ hay
loại trừ hoàn toàn tình trạng đi
lại đau đớn ban ngày. Tư thế bất
động: bàn chân gấp 900 về phía
mu chân làm duỗi nhẹ cân gan
chân, gân gót và các cơ bắp
chân. Có hai loại nẹp mang ban
đêm, đặt về phía mu chân hay
phía gan chân.
Các bài tập nhằm kéo duỗi và
tăng cường sức mạnh cho cân và
dây chằng, tăng sức chống đỡ
cho vòm bàn chân và giảm lực
tải cho cân và dây chằng. Có hai
chương trình tập mà bạn cần biết
và thử xem bài tập nào thích hợp
và tốt hơn cho bạn:
12
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Bài tập căng duỗi gân gót: Người
bệnh đặt miếng lót giày xuống
dưới bàn chân đau, để chân đau
ra phía sau chân lành, hướng
các ngón bàn chân đau về phía
gót của bàn chân trước, hai tay
vịn vào tường, hạ thấp đầu gối
trước, giữ thẳng đầu gối sau và
gót dán chặt lên nền nhà.

Cần lưu ý là bệnh viêm cân gan
chân cho dù điều trị đúng phương
pháp thì cũng thường lâu hết, có
khi phải mất nhiều tháng cho đến
nhiều năm trời. Tuy nhiên, đa số
trường hợp có thể điều trị khỏi với
các phương pháp nói trên.
Khoảng 10% người bệnh có chỉ
định phẫu thuật khi mà các phương
pháp điều trị bảo tồn không mổ trở
nên không hiệu quả và khi bệnh đã
kéo dài ít nhất trên 6 tháng. Do gai

Phẫu thuật nội soi cắt một bên
cân gan chân.

Phòng bệnh
Thay đổi thói quen đi đứng để
phòng bệnh:
Để điều trị và phòng ngừa bệnh
tái phát, người bị bệnh viêm cân
gan chân cần phải thay đổi các
thói quen đi đứng hàng ngày.
Không nên: đi chân đất, đứng lâu,
ngồi chồm hổm, đi bộ đường xa.
Nên: đi giày dép đế mềm, phẳng,
giảm cân nặng ở người thừa cân
hoặc béo phì, thường xuyên tập
thể dục thể thao hợp lý để tăng
cường sự dẻo dai của bàn chân
và cân gan chân.
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VẤN ĐỀ
ĐIỀU TRỊ ĐAU
TS BS Nguyễn Minh Anh

Triệu chứng đau gặp
tới 70% các bệnh nhân
bị ung thư tiến triển và
khoảng 65% các bệnh
nhân đang chết dần
chết mòn vì các bệnh
không ác tính. Có thể
giúp ích họ về y tế
trong mấy tuần hoặc
mấy tháng cuối khi
còn tương đối ít đau.

Chung tay góp sức điều trị đau mạn tính.

Định nghĩa đau
Đau là một hiện tượng chủ quan phức tạp, là
một cảm giác khó chịu và thường xuất hiện
cùng lúc với tổn thương của các mô tế bào,
ngoại trừ các trường hợp đau tự phát không
xác định được rõ ràng nguyên nhân. Đau
là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự
sinh tồn, là dấu hiệu của bệnh tật và phải tìm
nguyên nhân để chữa.
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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Phân loại đau
(1) Đau cấp xảy ra đột ngột sau một tổn thương,
cường độ nghiêm trọng nhưng thường không kéo
dài. Nếu là do một tổn thương mô thì nói chung
sẽ hết đau khi tổn thương đã chữa khỏi. Bao gồm
đau trước và sau mổ, đau sau chấn thương, đau
do bỏng, đau cấp khi sinh con, thương tổn tủy
sống, đau đầu cấp, HIV/AIDS, cơn đau của bệnh
tế bào hình liềm, đau dây thần kinh V, đau do can
thiệp (trong chẩn đoán và điều trị), cơn đau tụy
và các cơn đau khác, nhồi máu cơ tim và các cơn
đau tim khác, đau cấp trên nền đau mạn)…

Đau mạn ác tính bao gồm: đau ở các bệnh nhân
ung thư, HIV/AIDS, bệnh xơ cứng teo cơ một bên,
bệnh xơ cứng rải rác, giai đoạn cuối của suy tạng,
bệnh phổi tắc nghẽn tiến triển, suy tim sung huyết
nặng, bệnh Parkinson.
Đau mạn không ác tính bao gồm:
i) đau cơ-xương mạn ví dụ như đau tủy sống hay
đau lưng thấp, viêm khớp thoái hóa mạn, viêm
xương-khớp, viêm khớp dạng thấp, đau cơ-mặt,
đau do thấp, đau đầu mạn, đau nửa đầu, đau
xương;
ii) đau do bệnh thần kinh, đau sau tổn thương
thần kinh và đau sau đoạn chi, bệnh thần kinh
do đái tháo đường, các hội chứng đau từng vùng
phức tạp (týp I và týp II), co thắt cơ xương, đau
dây thần kinh sau mụn rộp (herpes), đau mạn sau
phẫu thuật;
iii) đau tạng (ví dụ căng dãn các tạng rỗng và cơn
đau quặn bụng); và
iv) đau mạn trong bệnh thiếu máu hồng cầu liềm.

(2) Đau mạn là chứng đau dai dẳng, tái đi tái lại
nhiều lần và kéo dài lâu hơn thời gian dự tính,
thường được định nghĩa một cách tương đối là đau
kéo dài từ 3 tháng trở lên hoặc thất bại với điều trị
thuốc tích cực, tác động xấu ít nhiều đến thể lực và
cả về tâm lý. Đau mạn tính có thể bắt đầu như một
đau cấp nhưng kéo dài lâu hoặc có thể đau tái đi
tái lại do tổn thương vẫn tồn tại. Đau mạn cũng có
thể không xác định được nguyên nhân. Đau mạn
ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, bao gồm các hoạt
động thể lực, học hành, ngủ, các quan hệ gia đình
- xã hội và có thể dẫn đến buồn phiền, trầm uất,
mất ngủ, mỏi mệt, thay đổi tâm tính.
Đau mạn thường được phân biệt thành đau mạn
ác tính hay không ác tính.

Nghiệm pháp đưa thẳng cẳng chân lên cao có thể
phát hiện đau xuất phát từ thoát vị đĩa đệm. Hình
cộng hưởng từ cho hình ảnh rõ của thoát vị TL4 - TL5

14
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Điều trị đau
Điều trị đau cấp tính. Trước đây, đau cấp được cho
là liên quan trực tiếp đến tổn thương mô, cường
độ và vị trí đau được coi là phản ánh chính xác
tổn thương của mô. Đa số các tổn thương mô khỏi
trong vòng 2-3 tháng và triệu chứng đau sẽ hết
cũng trong khoảng thời gian đó. Ngày nay, đau
cấp được coi là những đáp ứng thích hợp của các
hệ thống bảo vệ cơ thể, trong đó trải nghiệm đau
kích hoạt các tác động bảo vệ cho đến khi khỏi
và hồi phục. Điều trị đau cấp nhằm mục đích chữa
nguyên nhân gây bệnh cơ bản và cắt đứt các tín
hiệu có hại.
Điều trị đau mạn tính. Người bệnh đau mạn tính
thường đi điều trị nhiều nơi, đến khám nhiều thầy
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thuốc và được điều trị bằng các phương pháp
khác nhau, kết quả cuối cùng có thể là khỏi đau
nhưng cũng có thể không khỏi hoặc không thuyên
giảm. Điều này làm cho người bệnh lo lắng và
mất niềm tin, bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.
Việc chăm sóc và điều trị người bệnh tại một đơn
vị đau được tổ chức chặt chẽ, chuyên môn hóa cao
và phối hợp nhiều chuyên khoa là một biện pháp
được đánh giá cao về tính hiệu quả và tính khả
thi cả trên phương diện cá nhân lẫn cộng đồng.
Sự chịu đựng đau bị giảm sút bởi: lo lắng, mất
ngủ, mỏi mệt, buồn phiền, sợ hãi, giận dữ, buồn
chán, trầm cảm, thu mình, xã hội bỏ rơi, cô lập
về tinh thần.
Sự chịu đựng đau được tăng lên nhờ có: giảm nhẹ
triệu chứng, ngủ, nghỉ ngơi hay vật lý trị liệu, điều
trị thư giãn, sự thấu cảm, giải trí, đọc sách báo,
nâng đỡ tâm trạng, liên hệ xã hội, ủng hộ thể hiện
các cảm xúc.
Điều trị
Người bệnh đau mạn tính cần được đánh giá toàn
diện về những tổn thương thực thể cũng như những
tổn thương tâm lý. Điều trị chăm sóc toàn diện cho
người bệnh có vấn đề về đau là điều cần thiết.
Người bệnh sẽ được thăm khám và đánh giá toàn
diện về bệnh tật và sẽ được tư vấn về tâm lý để
giúp cho quá trình lành bệnh tốt về cả thực thể lẫn
tinh thần.
Với phương châm điều trị đa mô thức cho nhóm
bệnh lý đau mạn tính, việc điều trị được tiến hành
với sự phối hợp nhiều chuyên khoa (Nội Thần Kinh,
Ngoại Thần Kinh, Gây Mê Hồi Sức, Tâm lí trị liệu,
Phục hồi chức năng…) nhằm thực hiện điều trị nội
khoa tích cực, vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý và kể cả
các thủ thuật mới trong điều trị đau như:
- Tiêm thấm mặt khớp dưới sự hướng dẫn của
C-arm điều trị đau cột sống.
- Đốt dây thần kinh bằng sóng cao tần điều trị
đau cột sống, đau khớp cùng-chậu, đau dây
thần kinh số V.
- Xử lý nhân đệm cột sống bằng sóng cao tần.
- Đặt điện cực kích thích dây thần kinh
ngoại biên.
- Đặt điện cực kích thích tủy sống điều trị đau.
- Đặt điện cực kích thích vỏ não cho các bệnh
nhân đau do nguyên nhân trung ương.
- Đặt bơm phóng thích chậm Baclofen trong điều
trị đau do co cứng cơ.

PHỤ LỤC: Các bậc thang điều trị giảm
đau của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
Giai đoạn 1: Không-thuốc phiện ± thuốc bổ trợ
(đau < 3/10)
Đau tiếp tục hay tăng?
Cần nhớ rằng điều trị bước 1 này có thể áp dụng
cho mọi giai đoạn, nói cách khác ở từng giai
đoạn, các thuốc giảm đau không-thuốc phiện là
cơ sở cho việc xử trí đau. Chừng nào mà vẫn
chưa có chống chỉ định thì paracetamol, aspirin
hay NSAID vẫn cần được chỉ định có phối hợp
hay không với thuốc giảm đau loại thuốc phiện
(yếu hoặc mạnh) tùy theo mức độ đau của từng
giai đoạn. Đây là khái niệm cho rằng đau được
xử trí tốt nhất không phải bằng đơn độc một thứ
thuốc mà là những kết hợp đạt hiệu quả tối đa
trong khi các tác dụng phụ lại thấp. Nghiên cứu
cho thấy khi này, tác dụng hợp đồng của giảm
đau được cải thiện, liều lượng các thuốc giảm
đau cần đến sẽ ít hơn và các tác dụng phụ sẽ
giảm bớt.
Giai đoạn 2: Thuốc phiện cho đau từ nhẹ đến
vừa ± không-thuốc phiện ± thuốc bổ trợ
(đau 3-6/10)
Đau tiếp tục hay tăng?
Khi đau nhẹ, khởi đầu là dùng các thuốc phiện
yếu như codeine và các dẫn suất của nó. Khi
đau vừa phải và sau nặng dần, cuối cùng tăng
lên dùng các thuốc phiện nặng như morphine,
oxyxodone, hydrocodone, methadone và fentanyl
cho các đau ở mức cao nhất. WHO cũng đề
cập việc cần đến các thuốc bổ trợ như các thuốc
dãn cơ, các thuốc chống co giật, các thuốc
chống loạn thần, các thuốc chống trầm cảm, các
corticosteroids, các thuốc chống lo âu và các
thuốc kích thích tâm thần.
Giai đoạn 3: Thuốc phiện cho đau từ vừa đến
nặng ± không-thuốc phiện ± thuốc bổ trợ
(đau > 6/10).
Mục đích: thoải mái hết đau.
Tất cả bệnh nhân thuộc giai đoạn này cần được
sử dụng điều trị thử giảm đau bằng thuốc phiện.
Nâng cấp với thuốc phiện nặng khi các thuốc
giảm đau dùng cho giai đoạn 1 và 2 thất bại
trong các trường hợp đau ít trầm trọng hơn.
Không dùng các thuốc giảm đau tương đương
với một thuốc đã thất bại.

www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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IL-6 - DẤU ẤN CẢNH BÁO SỚM
VIÊM CẤP TÍNH
PHẦN 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA CỦA SEPSIS
CN Khuất Tuấn Anh

SEPSIS có nguồn gốc từ tiếng Hy
Lạp, vốn có nghĩa là mục nát, thối
rữa, phân rã. Các từ điển y học AnhViệt dịch sang tiếng Việt là: (1) sự
nhiễm khuẩn của máu hay các mô;
(2) nhiễm khuẩn huyết. Cách dịch 1

sốc nhiễm khuẩn không ngừng tăng
trong 20 năm qua. Số ca bệnh hàng
năm lên tới hơn 700.000 (chiếm
khoảng 3/1000 dân số). Tần suất
và tử vong do sepsis nặng cao hơn
bệnh ung thư (Đồ thị 1).

Đồ thị 1: Tần suất và tử vong so sánh do sepsis nghiêm trọng.

chuẩn xác nhưng quá dài, cách dịch
2 thì phiến diện, bởi vậy chúng tôi
xin tạm giữ từ tiếng Anh ‘sepsis’.
Tại Mỹ, sepsis là nguyên nhân gây
ra tử vong cho hơn 200.000 người
mỗi năm, suất độ sepsis nặng và
16
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CÁC ĐỊNH NGHĨA CỦA
SEPSIS-1 (năm 1991) VÀ
SEPSIS-2 (năm 2001)
Hội nghị đồng thuận ACCP/
SCCM năm 1991 đưa ra định
nghĩa sepsis là hội chứng đáp ứng

viêm hệ thống của cơ thể ký chủ
với nhiễm khuẩn (SIRS) (Bảng 1).
Tình trạng viêm này có thể gây
tổn thương cho nhiều hệ thống
các tạng và nhiều chức năng (hô
hấp, thần kinh, tim mạch, gan,
đông máu, thận), được đặt tên là
sepsis nghiêm trọng với tỷ lệ tử
vong khoảng 20%. Tình trạng này
có thể tiến triển thành sốc nhiễm
khuẩn, được định nghĩa là “tụt
huyết áp dai dẳng khó trị dù cho
được truyền dịch thích hợp”, dẫn
đến tử vong cao trên dưới 50%.
Các yếu tố nguy cơ thường gặp
nhất và nguy hiểm nhất là ở người
già hay quá trẻ, bị suy giảm miễn
dịch, ốm yếu sẵn thường phải nằm
hồi sức đặc biệt, bị thương tích hay
bị phỏng, mang các ống thông
trong tĩnh mạch hay trong đường
thở. Nếu được điều trị sớm với các
kháng sinh liều lượng lớn đường
tĩnh mạch thì có thể cải thiện tiên
lượng bệnh.
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Bảng 1. Bệnh nhân được chẩn đoán bị hội
chứng đáp ứng viêm hệ thống (SIRS) khi
có 2 trong số các triệu chứng sau:
 Thân nhiệt > 380C hoặc < 360C
 Nhịp tim > 90 lần/phút
 Thở nhanh (nhịp thở > 20 lần/phút)
hoặc PaCO2 < 32 mm Hg
 Bạch cầu > 12.000 /mm3 hay <
4.000/mm3 hoặc > 10% bạch cầu non

Các định nghĩa này được chỉnh lý
lại năm 2001, do một nhóm chuyên
trách. Nhóm này nhận thấy các định
nghĩa năm 1991 có những hạn chế,
dù đã phổ biến rộng rãi bản danh
sách các tiêu chuẩn chẩn đoán
nhưng không đưa ra được các thay
đổi vì thiếu các bằng chứng hỗ trợ.
Các định nghĩa trước đây vẫn được
duy trì rộng rãi không có gì thay đổi
trong hơn hai thập niên qua. Các
nhà lâm sàng nói chung đã không
sử dụng một cách dứt khoát các tiêu
chuẩn SIRS trong chẩn đoán sepsis.
Trong khi đó đã có những tiến bộ to
lớn về sinh học-bệnh lý, về xử trí và
dịch tễ học của sepsis, gợi ý việc cần
phải xem xét lại các định nghĩa này.
CÁC ĐỊNH NGHĨA CẬP NHẬT
CỦA SEPSIS-3 NĂM 2016
Định nghĩa mới của Sepsis-3 được
lập ra bởi Nhóm chuyên trách
ESICM-SCCM năm 2016 về Định
nghĩa lại sepsis. (ESICM = European
Society of Intensive Care Medecine,
SCCM = Society of Critical Care
Medecine).
Sepsis được định nghĩa là một rối
loạn chức năng của tạng đe dọa
đến tính mạng do đáp ứng của ký
chủ đối với nhiễm khuẩn được điều
hòa kém (Bảng 2). Các nguyên
nhân gây ra sepsis có thể là mọi loại
nhiễm khuẩn do vi khuẩn, do siêu
vi hay do nấm. Thường gặp nhất
là: viêm phổi, nhiễm khuẩn bụng,
nhiễm khuẩn máu. Tình trạng sepsis
tăng có thể do tuổi già trên 65, các
vi khuẩn kháng thuốc, các hệ miễn
dịch yếu (do HIV, các điều trị ung
thư, các thuốc dùng trong ghép…).
• Để đánh giá các tiêu chuẩn lâm
sàng của rối loạn chức năng tạng,
người ta sử dụng bảng Đánh giá

Suy Tạng [liên quan đến Sepsis] Liên
tục (SOFA). Thường dùng để theo
dõi tình trạng các bệnh nhân nằm ở
khoa Săn sóc đặc biệt.
Các điểm số trung bình cũng như
cao nhất của SOFA giúp cho dự báo
hậu quả. Điểm số SOFA tăng trong
24 giờ đầu đến 48 giờ tại khoa Săn
sóc đặc biệt dự báo một tỷ lệ tử vong
ít nhất là 50% cho đến 95%. Điểm
số SOFA < 9 dự báo tỷ lệ tử vong
33% trong khi điểm số > 11, tỷ lệ này
có thể là trên dưới 95%.
• Cho các bệnh nhân nhiễm khuẩn,
tăng 2 điểm trong SOFA đưa đến tỷ
lệ tử vong chung là 10%.
• Các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm
khuẩn thường nằm lâu ở khoa Săn
sóc đặc biệt hay tử vong tại bệnh
viện có thể nhận biết nhanh chóng
ngay tại giường với quick SOFA
(qSOFA “HAT”), nghĩa là ≥ 2 các
triệu chứng
• Hypotension – Hạ huyết áp tâm
thu ≤ 100 mmHg
• Altered mental status - Trạng thái
tinh thần thay đổi (mỗi GCS dưới 15)
• Tachypnoea – Thở nhanh, nhịp thở
≥ 22
Sốc nhiễm khuẩn được định nghĩa
là một phân nhóm của sepsis trong
đó có các bất thường về tuần hoàn
và tế bào / chuyển hóa nặng đủ để
gây ra tử vong tăng.
• Các tiêu chuẩn lâm sàng của sốc
nhiễm khuẩn: sepsis và (dù đã được
hồi sức đủ thể tích) cả hai dấu hiệu:
• Tụt huyết áp dai dẳng cần đến các
thuốc vận mạch để duy trì Huyết áp
Động mạch Trung bình ≥ 65 mmHg, và
• Lactate ≥ 2 mmol/L.
• Với các tiêu chuẩn này, tỷ lệ tử
vong tại bệnh viện vượt quá 40%.
Có 2 điểm đáng lưu ý: (1) Sự hiện
diện của vi khuẩn ở trong máu
không phải bao giờ cũng dẫn đến
SIRS hay sepsis; (2) SIRS là không
đặc hiệu và có thể gây ra bởi thiếu
máu, viêm, chấn thương, nhiễm
khuẩn, hay một số yếu tố phối hợp,
do đó SIRS không phải bao giờ
cũng liên quan đến nhiễm khuẩn.
Sepsis-3 cũng không còn dùng nữa
thuật ngữ “sepsis nghiêm trọng”,
hiện chỉ đơn giản còn ‘sepsis’ và
‘sốc nhiễm khuẩn’.

Bảng 2
• Rối loạn chức năng tạng có thể nhận
biết như là một thay đổi cấp tính trong
tổng điểm SOFA ≥ 2 điểm tiếp sau
nhiễm khuẩn.
• Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm khuẩn nằm
lâu ở khoa Hồi sức đặc biệt hay tử vong ở
bệnh viện có thể nhận diện nhanh chóng
với qSOFA nghĩa là: tình trạng tâm lý thay
đổi, HA tâm thu ≤ 100 mm Hg, hay thở
≥ 22/phút.
• Sốc nhiễm khuẩn được định nghĩa là
một phân nhóm của Sepsis trong đó tuần
hoàn, tế bào và chuyển hóa có những bất
thường sâu sắc đủ để dẫn đến tăng tử
vong (Bảng 2).
• Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn có thể
nhận biết trên lâm sàng với tụt huyết áp
tiếp diễn cần dùng thuốc vận mạch để
duy trì HAĐM trung bình ≥ 65 mm Hg và
mức độ lactate huyết thanh > 2 mmol/L
(18 mg/dL) mặc dù hồi sức với thể tích
thích hợp. Với các tiêu chuẩn này, tử vong
tại bệnh viện vướt quá 40%.

Các định nghĩa được cập nhật và
các tiêu chuẩn lâm sàng mới cần
được sử dụng thay thế cho các định
nghĩa đã có trước đây, giúp có được
độ tin cậy lớn hơn cho các nghiên
cứu dịch tễ và các thử nghiệm lâm
sàng, giúp cho các bệnh nhân sepsis
hay có nguy cơ bị sepsis dễ được
nhận biết sớm hơn và việc xử trí kịp
thời hơn. Các định nghĩa cập nhật
2016 được đề nghị gọi là Sepsis-3,
và của các lần 1991 và 2001 gọi là
Sepsis-1 và Sepsis-2.
Các thuật ngữ tiếng Anh và các từ
viết tắt sử dụng trong bài:
ACCP (American College of Clinical
Pharmacy),
ESICM
(European
Society of Intensive Care Medecine),
Đánh giá Suy Tạng [liên quan đến
Sepsis] Liên tục (Sequential [Sepsisrelated] Organ Failure Assessment
- SOFA), hội chứng đáp ứng viêm
hệ thống của cơ thể ký chủ với
nhiễm khuẩn (Systemic Inflammatory
Response Syndrome - SIRS), SCCM
(Society of Critical Care Medicine),
sepsis nghiêm trọng (severe sepsis),
sốc nhiễm khuẩn (septic shock).
Kính mời Quý độc giả đón
xem tiếp Phần 2 của bài,
sẽ được đăng trong Sống
Khỏe số 16.
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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NHÂN DUYÊN VỚI

NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG
ĐD. Trần Văn Hợp

A

i đó đã từng nói rằng cái
nghề là cái nghiệp, lựa
một nghề cũng khó khăn

như chọn vợ chọn chồng bởi ngoài
việc có một đầu óc tỉnh táo, còn
cần có cả sự rung động của trái
tim và một chút nhân duyên đưa
đẩy… May mắn là tôi đã gặp
“nhân duyên” của mình từ những
ngày đầu tiên bước chân vào
đời…
Cách đây 18 năm, khi còn là học
sinh tôi đã có những tháng ngày
dài nuôi Bà trong Bệnh viện. Chính
thời gian ấy tôi đã có dịp tiếp xúc
nhiều với các cô Điều dưỡng. Ấn
tượng trong tôi về họ là nói năng
nhẹ nhàng, dễ thương, chăm sóc
người bệnh chu đáo, ân cần và tỉ
mỉ. Hằng ngày chứng kiến công
việc của người Điều dưỡng, tôi
cũng thấu hiểu một phần nào sự
vất vả, cực khổ cũng như niềm
vui mà họ đem lại cho người
bệnh. Trong đầu tôi miên man
nghĩ về một cái nghề mình sẽ
chọn trong tương lai, nhưng
thật sự tôi chưa biết mình sẽ
làm gì, chỉ biết mình nhất định
sẽ chọn một nghề thật có ích
cho xã hội.
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Một thời gian sau Bà tôi xuất
viện, hình ảnh các cô Điều
dưỡng với nụ cười hiền từ cùng
bộ áo blouse trắng tinh khôi cứ
đọng mãi trong tâm trí tôi. Nó là
một cái gì đó đẹp lắm! Nó khiến
cho tâm hồn tôi thấy thêm vui và
phấn chấn hơn! Trong đầu tôi lờ
mờ hiện ra con đường mình sẽ
chọn cho tương lai, trong đó có
nghề Điều dưỡng.
Thế rồi thời khắc chọn nghề
đã đến. Sau khi tốt nghiệp phổ
thông, tôi đăng ký thi hai trường:
một trường Đại học và một trường
Trung cấp Y tế với chuyên ngành
Điều dưỡng. Thi xong, tôi cứ
ngóng trông kết quả trường Đại
học mà chẳng thấy. Một ngày
nọ giấy báo trúng tuyển Trung
cấp Điều dưỡng đã đến, tôi
khăn gói lên tỉnh học. Nhập học
được một tuần thì tôi nhận được
giấy báo trúng tuyển Đại học.
Lúc ấy trong đầu tôi ngổn ngang
những suy nghĩ. Mình tiếp tục
học Trung cấp Điều dưỡng hay
học Đại học? Câu hỏi ấy cứ đeo
đẳng tôi mãi, đầu tôi như muốn
nổ tung ra. Mọi người ai cũng
khuyên tôi học Đại học sẽ kiếm
được nhiều tiền lại không phải
cực khổ. Giữa dòng suy tính thì
trong đầu tôi chợt hiện về hình
ảnh chiếc áo blouse trắng tinh
khôi cùng với nụ cười rạng rỡ
của người bệnh khi được ra viện.

TÙY BÚT

Tôi nghĩ nghề Điều dưỡng đến trước với tôi âu
cũng là cái duyên, nghề nào cũng là nghề miễn
sao đó là công việc có ích cho xã hội mà thôi!
Nghề Điều dưỡng là một nghề mang lại cho tôi
thật nhiều cảm xúc. Tôi thấy vui khi giúp được
người bệnh những việc tuy thật nhỏ nhoi, rồi chợt
thấy khóe mắt mình cay cay khi nhìn người bệnh
đau đớn. Tôi thương những bác bệnh nhân trạc
tuổi bố mẹ tôi, họ rất lam lũ và khổ cực. Tôi cảm
thấy thật hạnh phúc khi người bệnh do chính tôi
chăm sóc tay bắt mặt mừng với tôi khi họ ra viện.
Tôi cảm thấy vui khi đi Bệnh viện. Nhiều lúc tôi
buồn bực chuyện gì đó trong cuộc sống, nhưng chỉ
cần đến bệnh viện gặp người bệnh thì tự nhiên mọi
buồn phiền đều tan biến hết, tôi quên đi mệt mỏi,
trò chuyện và tươi cười với người bệnh. Thời gian
cứ thế trôi qua, giờ tôi đã là một Điều dưỡng viên
với nhiều năm công tác.
Làm Điều dưỡng, tôi mới biết đó là nghề tôi thích.
Lúc bị bệnh, mà người nào cũng sẽ trải qua nhiều
lần trước khi chết, thì ai cũng lo lắng và đau đớn.
Thật đáng tự hào khi là người có khả năng chăm
sóc họ, giúp họ thoải mái hơn. Có nhiều phương
tiện chuyên môn để trợ giúp cho việc chăm sóc
nhưng nụ cười với lời hỏi han chân tình và sự tận
tụy cũng mang lại bình an cho người bệnh và cho
chính mình. Làm nghề này bạn sẽ chia sẻ niềm vui
bình phục với người bệnh và nỗi buồn hay thất
vọng ở cuối mỗi cuộc đời.
Làm nghề Điều dưỡng cũng gặp muôn ngàn nỗi
khó mà chỉ những người trong nghề mới hiểu.
Nghề nào cũng vậy, chỉ thực sự bám trụ, quyết
tâm, yêu nghề thì mới có thể cân bằng mọi thứ để
vượt lên.
Hàng ngày chúng tôi tiếp xúc với người bệnh mà
mỗi người một bệnh, một tính cách, một lối cư xử
khác nhau, trong khi Điều dưỡng chỉ có một tác
phong, một lối sống và cư xử, vậy phải làm sao để
hài hòa, để có thể làm vừa lòng tất cả mọi người,
để họ thật tin tưởng, là nguồn động viên để vượt
lên bạo bệnh? Đó là bài toán khó mà bất kỳ người
Điều dưỡng nào cũng phải học tập, phải luôn cố
gắng để làm được điều đó.
Vì thế, phải thật yêu nghề để luôn cố gắng, hoàn
thiện bản thân để phù hợp với đặc trưng công việc.
Mà đâu chỉ có Điều dưỡng nữ, còn một số không
nhỏ các Điều dưỡng nam, họ yêu nghề nên mới

vượt qua được mọi khó khăn, ngại ngùng về giới
tính để trở thành người điều dưỡng luôn tâm niệm
hoàn thành tốt công việc trong đó có tôi – một nam
Điều dưỡng.
Điều dưỡng viên chính là người cảm thông với nỗi
đau của người bệnh, thấu hiểu tâm trạng, an ủi để
khi về không còn bi quan về bệnh tật, điều dưỡng
không chữa bệnh bằng thuốc mà chữa bệnh bằng
tâm thuốc, để giúp người bệnh thêm tự tin, gửi gắm
nỗi niềm và cũng là cách để người Điều dưỡng tìm
ra phương pháp chăm sóc phù hợp hơn, hiểu rõ
người bệnh của mình hơn.
Giờ đây, tôi cảm nhận được ý nghĩa công việc của
những người Điều dưỡng, đó là một công việc thật
cao cả. Tôi thấy yêu ngành mình đã chọn và tin
rằng quyết định của mình là sáng suốt. Mặc dù tôi
không trở thành một bác sĩ nhưng tôi vẫn tự hào
khi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Và nếu
có ai hỏi tôi rằng: Bạn làm nghề gì? Tôi sẽ ngẩng
cao đầu và đáp: Tôi là một Điều dưỡng viên ạ!
Người ta luôn ví nghề Điều dưỡng là “nghề làm
dâu trăm họ”, bởi đối tượng mà Điều dưỡng tiếp
xúc chính là người bệnh và thân nhân của họ. Câu
nói này quả không sai, cho nên người Điều dưỡng
còn phải biết nhẫn nại, lắng nghe và thấu hiểu
người bệnh. Nếu không có một tình yêu nghề,
yêu người thực sự, họ đã không chọn nghề này…
Chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan,
nhưng tôi sẽ không bao giờ chùn bước. Từ lúc chọn
ngành này tôi nguyện với lòng mình, phải luôn giữ
được chữ TÂM, không được vì bất cứ lý do gì mà
đánh mất nó.
Ai theo nghề Điều dưỡng cũng phải là người biết
chấp nhận hy sinh và là người can đảm, bởi áp
lực công việc rất cao. Đây cũng là một nghề đang
có nhu cầu lớn của xã hội. Khi bạn chọn học điều
dưỡng là chọn con đường gian nan, thiệt thòi, đối
diện với nỗi đau của kiếp người. Phải thực sự yêu
nghề, có năng lực và phải có một tấm lòng nhân
hậu mới đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp.
Tuy nhiên, nghề điều dưỡng không phải là không
có niềm vui. Chúng ta hạnh phúc biết bao khi cùng
đồng nghiệp cứu sống một người qua cơn bệnh tật,
cứu một mạng người quý lắm chứ!
* Bài đoạt giải nhất Phần thi “Bài cảm nhận về
nghề điều dưỡng”
Cuộc thi “Tôn vinh nét đẹp người Điều dưỡng UMC”
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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.
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MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

1

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- 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

2

DỊCH VỤ KHÁM - TẦM SOÁT SỨC KHỎE

3

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU VÀ TƯ VẤN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

4

Để phát triển các dịch vụ y tế nhằm phục vụ nhu cầu khám, tầm soát sức khỏe
của khách hàng, Bệnh viện đã thành lập Đơn vị Khám sức khỏe và bố trí một
khu vực riêng biệt các dịch vụ liên hoàn tạo thuận lợi cho người dân không phải
chờ đợi. Hiện nay Đơn vị Khám sức khỏe đã triển khai bệnh án điện tử để cho
khách hàng có thể truy cập theo dõi kết quả khám, cận lâm sàng... qua website
của Bệnh viện. Đặc biệt Đơn vị Khám sức khỏe có dịch vụ tư vấn trước và sau khi
khám để phát hiện nếu có bất thường sẽ được hướng dẫn điều trị chuyên khoa
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...

- 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

DỊCH VỤ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC
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
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HỘI NGHỊ KHOA
HỌC
KỸ
THUẬT
BỆNH
VIỆN
ĐẠI
HỌC
Y
DƯỢC
TPHCM NĂM 2016
Ngày 09 tháng 04 năm
2016, tại Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM đã diễn ra Hội nghị Khoa học
Kỹ thuật năm 2016. Đây là bước tiến
khẳng định sự hội nhập của Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM vào xu hướng
chung của Việt Nam và thế giới trong
đẩy mạnh việc công bố, trao đổi
những chương trình nghiên cứu về
khoa học kỹ thuật giữa Bệnh viện và
các bệnh viện khác trên toàn quốc.

BS CKII Lê Minh – Trưởng khoa
Thần kinh báo cáo chuyên đề về
Thần kinh

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM năm 2016 có
7 phiên liên tục với 28 bài báo cáo
trong các lĩnh vực: Tiêu hóa – Gan
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chẩn đoán trên lâm sàng, làm cho
bức tranh về chẩn đoán, điều trị bệnh
hoàn chỉnh, toàn diện hơn. Như các
đề tài: những vấn đề nổi bật trong
bệnh lý gan năm 2016, những ca
bệnh thần kinh hiếm gặp, sinh học
phân tử trong chẩn đoán di truyền
bệnh đa polyp, phẫu thuật tim ít xâm
lấn… Ngoài ra, các bài báo cáo còn
đề cập đến những vấn đề y học hiện
chưa được chúng ta quan tâm đúng
mức như chăm sóc giảm nhẹ cho
người bệnh ở giai đoạn cuối, tâm
lý của người bệnh, thân nhân người
bệnh và cả các nhân viên y tế trong
chăm sóc giảm nhẹ; quản trị rủi ro
trong kê đơn và cấp thuốc trong bệnh
viện.

PGS Trương Quang Bình –
Phó Giám đốc Bệnh viện
phát biểu khai mạc Hội nghị

mật, Phẫu thuật tim mạch, Lồng ngực
– Mạch máu, Tiết niệu – Nam khoa,
Dược, Lão – Chăm sóc giảm nhẹ.
Các bài báo cáo nhắm đến các kiến
thức mới, các loại bệnh đặc biệt, khó

Với đội ngũ báo cáo viên là các giáo
sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ có
trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh
nghiệm, là những chuyên gia đầu
ngành trong lĩnh vực của mình, hội
nghị đã thành công tốt đẹp. Tổng
cộng đã có 760 lượt người tham gia
hội nghị, là các bác sĩ, điều dưỡng,
kỹ thuật viên, dược sĩ. Đây cũng là
dịp để các bác sĩ bệnh viện Đại
học Y Dược trình bày kết quả những
nghiên cứu ứng dụng, công bố những
công trình nghiên cứu đến các bác sĩ
trong ngành.

TIN HOẠT ĐỘNG

LỄ PHONG HÀM
GIÁO SƯ DANH
DỰ CHO ÔNG
DANIEL TRƯƠNG
Ngày 09/04/2016, tại Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM đã diễn ra Lễ
phong hàm Giáo sư Danh dự của Đại
học Y Dược TPHCM cho Ông Daniel
Trương vì những đóng góp to lớn của
Ông cho việc cập nhật kiến thức và
phát triển kỹ thuật điều trị các bệnh thần
kinh tại Việt Nam.
Ông Daniel Trương là một Việt kiều Mỹ
đã có đóng góp to lớn trong việc tổ chức
thành công 7 hội thảo quốc tế cập nhật
kiến thức thần kinh học (International
Neurology Forum - INFO năm 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2010,
2012) với 86 lượt giáo sư và chuyên
viên thần kinh học có uy tín hàng đầu
của quốc tế, thuộc Bắc Mỹ, Châu Âu và
Châu Á như Giáo sư vĩnh cửu Robert B.
Daroff - một người thầy của các giáo sư
thần kinh học Hoa Kỳ hiện nay, Giáo sư
Joseph Jankovic về rối loạn vận động,
Giáo sư Amos Korczyn về sa sút trí tuệ,
Giáo sư Eduardo Tolosa về rối loạn vận
động, Giáo sư Jun Kimura về điện cơ…

trong các lĩnh vực huấn luyện, đào tạo
thần kinh học và đào tạo về bệnh rối
loạn vận động, hỗ trợ cho việc đăng tải
công trình nghiên cứu có giá trị của Việt
Nam trong các lĩnh vực thần kinh trên
các tạp chí chuyên khoa có liên quan
của Mỹ và quốc tế.

cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng trao
bằng Giáo sư danh dự cho Ông Daniel
Trương như một cách ghi nhận những
đóng góp to lớn của Ông cho ngành
thần kinh học Việt Nam. Chúng tôi tin
tưởng rằng sự đóng góp của Ông cho
việc tổ chức các hội thảo thần kinh học
quốc tế, các lớp đào tạo các kỹ thuật

PGS Nguyễn Hoàng Bắc (phải) trao quyết định phong hàm Giáo sư
danh dự cho Ông Daniel Trương (giữa)

Thông qua các hội thảo quốc tế về
thần kinh học này, Ông Daniel Trương
đã giúp các bác sĩ Việt Nam chuyên
khoa thần kinh, phẫu thuật thần kinh,
tâm thần, hình ảnh học thần kinh, y học
phục hồi và lão khoa của cả ba miền
đất nước hội nhập với ngành thần kinh
học quốc tế.
Hiện nay Ông Daniel Trương là Chủ tịch
Hội Quốc Tế về Hội Chứng Parkinson
và các Bệnh có Liên Quan (International
Association of Parkinsonism and Related
Disorders), Phó Chủ biên của hai tạp
chí về khoa học thần kinh (Journal of
Neurological Sciences và Journal of
Neural Transmission) và nhiều chức vụ
quan trọng khác. Ở những vị trí này,
Ông Daniel Trương có những hỗ trợ hữu
ích và hiệu quả cho ngành thần kinh
học và bác sĩ thần kinh học Việt Nam

Ông Daniel Trương phát biểu cảm nghĩ khi được
phong hàm Giáo sư danh dự

Phát biểu tại buổi lễ, PGS TS BS
Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Hiệu trưởng
Đại học Y Dược TPHCM kiêm Giám
đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

tiên tiến nhất của thế giới cho các bác
sĩ và nhân viên y tế chuyên ngành thần
kinh Việt Nam sẽ đem lại lợi ích to lớn
cho người bệnh.”
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TUẦN LỄ THƯ KÝ
THẾ GIỚI NĂM
2016 (18/424/4/2016) - BUỔI
HỌP MẶT
Ngày 22/04/2016,
tại bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM đã tổ chức buổi Họp mặt
kỷ niệm Tuần lễ Thư ký Thế giới
năm 2016, nhằm tôn vinh hình ảnh
người Thư ký đã, đang và tiếp tục
gắn bó với công tác Bệnh viện.
Tham dự chương trình gồm có: PGS TS
BS Trương Quang Bình – Phó Giám đốc
Bệnh viện, Lãnh đạo các phòng, khoa,
đơn vị cùng tập thể Thư ký của Bệnh viện.

đặc biệt là với công việc áp lực
rất cao, đa dạng, phức tạp của
môi trường y tế. Bằng mọi sự cố
gắng, yêu nghề, yêu bệnh viện,
các bạn đã thể hiện và xây dựng
được cho chính mình hình ảnh rất
đẹp của người thư ký trong tập
thể cán bộ - công nhân viên chức.
Các bạn đã tỏa sáng, đã có được
sự tin cậy, yêu mến của lãnh đạo
bệnh viện cũng như những người
phụ trách các phòng, khoa, đơn
vị. Bệnh viện Đại học Y Dược - một
bệnh viện có nhiều ưu thế về sự
kết hợp Viện - Trường và có những
khác biệt rất lớn về chuyên môn,
về văn hóa. Chính sự khác biệt đó

đã tạo nên uy tín và thương hiệu
của bệnh viện..."
Kết thúc buổi họp mặt là chương
trình "Rút thăm trúng thưởng" diễn
ra sôi nổi, hào hứng với 15 giải
phụ và 01 giải đặc biệt. Chủ nhân
của giải đặc biệt là bạn Nguyễn
Thị Ngọc Trâm đến từ Khoa Khám
bệnh.
Chúc các bạn Thư ký - những
người đóng góp âm thầm, lặng lẽ
nhưng vô cùng hiệu quả, luôn vui
vẻ, hạnh phúc và hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao tại ngôi
nhà chung - Bệnh viện Đại học Y
Dược thân yêu.

Đại diện Ban Giám đốc tặng quà cho các Thư ký

PSG TS BS Nguyễn Hoàng Bắc Giám đốc Bệnh viện đang công
tác ở nước ngoài nên không thể
tham gia buổi họp mặt cũng đã
gửi thư chúc mừng đến toàn thể
các Thư ký của Bệnh viện.
Phát biểu tại buổi lễ, BS CKII Phan
Bảo Khánh cho biết: "Nghề thư
ký từ lâu đã trở thành một chức
danh nghề nghiệp trong hệ thống
quản lý của Nhà nước, doanh
nghiệp. Người thư ký được đào
tạo chuyên nghiệp, bài bản, được
trang bị nhiều kỹ năng cần thiết,
đảm bảo cho việc hoàn thành
nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh,
24
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Tập thể Thư ký chụp hình lưu niệm cùng
Ban Lãnh đạo Bệnh viện
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THƯ CỦA PGS TS BS NGUYỄN HOÀNG BẮC - GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM GỬI ĐẾN THƯ KÝ BỆNH VIỆN
Các bạn thư ký thân mến,rất tiếc vì tôi đang công tác, không cùng họp mặt với các bạn trong ngày vui của các bạn, ngày
Thư ký thế giới, ngày mà các lãnh đạo bày tỏ sự cảm ơn của mình với người cộng sự thầm lặng, đó chính là người thư
ký và cả những nhân viên làm công tác hành chính, những người quanh năm bận rộn với một núi việc không tên nhưng
luôn biết lắng nghe, luôn luôn chia sẻ, cẩn thận đến từng chi tiết và nhẫn nại vô cùng. 
Năm 2005, Bệnh viện đón nhận lớp thư ký y khoa đầu tiên của trường Cao đẳng Bán công Hoa Sen (nay là trường Đại
học Hoa Sen), Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã trở thành nơi tiên phong trong việc đưa đội ngũ thư ký y
khoa vào hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ và công tác hành chính của phòng, khoa. Chỉ với con số khoảng gần 30 thư ký đầu
tiên, sau hơn 10 năm, lực lượng của các bạn đã lớn mạnh, hiện nay chiếm hơn 5% trên tổng CBVC của Bệnh viện, đã cho
thấy phần nào vai trò của đội ngũ thư ký và cách tổ chức nhân lực hiệu quả của Bệnh viện, dùng đúng người đúng việc.
Với 22 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện đã trải qua nhiều thăng trầm và lực lượng thư ký cũng khẳng định được
vai trò của mình khi cùng Bệnh viện trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Tôi nhớ những ca làm bắt đầu từ 4-5 giờ sáng,
những lúc phải làm thêm đến tận khuya và cả ngày nghỉ để kịp triển khai thực hiện những đề án hay những công tác
nào đó của Bệnh viện và những sự nhẫn nại đến kiên cường của các bạn khi gặp phải những khó khăn trong quá trình
làm hài lòng người bệnh… Bên cạnh đó, các bạn thư ký hành chính còn chạy đua với thời gian, với áp lực công việc để
giúp lãnh đạo mình xử lý nhiều công việc quan trọng hàng ngày của Bệnh viện. Các bạn thực sự là bộ phận quan trọng
tạo nên y hiệu của Bệnh viện chúng ta.
Thời gian qua, các bạn đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng trong công việc. Tuy nhiên, trong thời gian tới với
mục tiêu Vươn tầm cao mới, Bệnh viện sẽ cất cánh trở thành một trong những đơn vị y khoa hàng đầu trong cả nước và
khu vực, nên hứa hẹn sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức… Với bối cảnh đó, tôi hy vọng các bạn luôn chủ động hoàn
thiện bản thân trong công việc cũng như cuộc sống để góp phần xây dựng văn hóa Bệnh viện và các hoạt động khác.
Tôi đề nghị các bạn quan tâm việc hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi, tự đào tạo để phát triển. Trở thành người
thư ký chuyên nghiệp, tự tin, yêu công việc và Bệnh viện, là hình ảnh thân thiện để đồng nghiệp và lãnh đạo tin yêu, là
cánh tay đắc lực, cầu nối vững chắc của phòng, khoa, đơn vị. 
Lãnh đạo Bệnh viện sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các bạn trong mọi hoạt động, cùng các bạn chia sẻ khó khăn, cũng như
định hướng phát triển của lực lượng thư ký phù hợp với định hướng phát triển Bệnh viện. Ban Lãnh đạo Bệnh viện sẽ nỗ
lực hết sức để Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ 2 giúp các bạn có cơ hội cống hiến và trưởng thành.
Cuối cùng, nhân ngày Thư ký thế giới, Tôi xin gửi đến toàn thể các bạn thư ký Bệnh viện lời chúc Sức khỏe, nhiều Niềm
vui trong cuộc sống, gặt hái được nhiều Thành công trong công tác và nỗ lực cùng Đồng sức - Đồng lòng đưa Bệnh viện
Vươn tầm cao mới.
Thân chào.
NGUYỄN HOÀNG BẮC
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ
ĐIỀU DƯỠNG 12/05/2016

Chiều ngày 12/05/2016, tại Hội trường 3A, bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM, đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng.
Tham dự buổi lễ có Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, cùng với
300 điều dưỡng là đại diện của 1.011 điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện.
Buổi lễ bắt đầu với các tiết mục văn nghệ chào mừng do các bạn điều dưỡng
biểu diễn. Tiếp đó là các chương trình nhấn mạnh ý nghĩa ngày Quốc tế Điều
dưỡng, như chiếu video clip về nét đẹp người điều dưỡng bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM, đọc bài đạt giải cuộc thi Viết cảm nhận về người điều dưỡng.
Ấn tượng và xúc động với Lễ thắp nến truyền nhiệt huyết cho thế hệ điều dưỡng
trẻ từ những thế hệ điều dưỡng đi trước, đặc biệt là thế hệ điều dưỡng đầu tiên
của Bệnh viện.
Thay mặt Ban Lãnh đạo Bệnh viện, PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc
Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn đến tập thể điều dưỡng của Bệnh viện, vì sự đóng
góp to lớn của đội ngũ cũng như từng thành viên. Các bạn điều dưỡng đã chăm
sóc thể chất và tinh thần cho người bệnh, thân nhân người bệnh. Sự cống hiến
này, những người bác sĩ, cũng như toàn xã hội sẽ luôn ghi nhận. Ban Giám
đốc sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người điều dưỡng, và cũng mong muốn
đội ngũ điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ tạo nên mô hình điều
dưỡng mẫu mực, tập trung phát triển việc nghiên cứu khoa học, đào tạo.

Lễ thắp nến truyền nhiệt huyết

PGS Nguyễn Hoàng Bắc
phát biểu chúc mừng

Thay mặt đội ngũ điều dưỡng, ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Điều
dưỡng đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện và hứa sẽ tiếp
tục phát triển tinh thần yêu nghề, yêu người, luôn nâng cao chuyên môn của
người điều dưỡng.
Xin chúc tất cả những người điều dưỡng, sức khỏe, niềm vui, sự thành công
trong nghề nghiệp. Xin tôn vinh và tri ân các bạn, những người điều dưỡng, vì
tấm lòng và đôi tay hết lòng chăm sóc cộng đồng, không chỉ riêng hôm nay mà
cả mọi ngày trong năm.

06

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC
DANH QUẢN LÝ
Ngày 25/5/2016, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức

Các thế hệ điều dưỡng
tiền nhiệm cùng tập thể
điều dưỡng trưởng chụp hình lưu
niệm với Ban Giám đốc

lễ trao quyết định bổ nhiệm Trưởng
phòng Khoa học và Đào tạo, Phó
Trưởng phòng Hành chính, Trưởng
khoa Tiết niệu, Trưởng khoa Nội thận
– Thận nhân tạo, Trưởng khoa Hóa trị
ung thư và Phó Trưởng khoa Phẫu thuật
tim mạch.
Tại buổi lễ, PGS TS BS. Nguyễn
Hoàng Bắc – Giám đốc bệnh viện đã
trao quyết định và chúc mừng các Tân
Trưởng / Phó Phòng và Khoa. Giám
đốc Bệnh viện phát biểu giao nhiệm
vụ và gửi gắm niềm tin, mong rằng các
Tân Trưởng / Phó Phòng và Khoa phát
huy mọi năng lực tốt nhất để cùng nhau
đưa "Bệnh viện lên tầm cao mới".

PGS Nguyễn Hoàng Bắc (giữa) trao quyết định bổ nhiệm
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TÙY BÚT

Quý Thầy Cô và các đồng nghiệp đã
ủng hộ, tin tưởng giao nhiệm vụ.

ThS BS Nguyễn Hữu Thịnh
đại diện các Tân Trưởng, Phó
Phòng/ Khoa phát biểu nhận
nhiệm vụ mới

- ThS BS. Nguyễn Hữu Thịnh, giữ chức
Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo
- CN Nguyễn Thị Ngọc Diệu, giữ chức
Phó Trưởng phòng Hành chính
- ThS BS. Nguyễn Hoàng Đức, giữ
chức Trưởng khoa Tiết niệu
- ThS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo,
giữ chức Trưởng khoa Nội thận – Thận
nhân tạo
- BS CKI Trần Vĩnh Thọ, giữ chức
Trưởng khoa Hóa trị ung thư
- ThS BS. Cao Đằng Khang, giữ chức
Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch.
Thay mặt các Tân Trưởng / Phó Phòng
và Khoa, ThS BS. Nguyễn Hữu Thịnh
đã gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo,

TRIỂN KHAI PHÒNG
TƯ VẤN LỖ MỞ
THÔNG RA DA
24/7 và miễn phí cho 		
cộng đồng
Hiện nay, trên toàn thế giới có
khoảng 1,3 triệu người có lỗ mở
thông ra da. Tại bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM, mỗi năm có
khoảng 500-600 trường hợp ung
thư đại-trực tràng được phẫu thuật,
trong đó khoảng 100 trường hợp
phải mang HMNT tạm thời hoặc
vĩnh viễn.

Ngày 06/05/2016, Khoa Ngoại
Tiêu Hóa - Bệnh viện Đại học Y
Dược TP.HCM thành lập Phòng tư
vấn Lỗ mở thông ra da (hay còn gọi
là hậu môn nhân tạo và mở niệu
quản ra da). Đây là phòng tư vấn
lỗ mở thông ra da đầu tiên ở miền
Nam. Phòng tư vấn có đường dây
nóng 24/7 và miễn phí hoàn toàn
cho cộng đồng.
Phòng Tư vấn không chỉ tư vấn cho
người bệnh điều trị tại bệnh viện
mà còn nhận tư vấn cho tất cả
người mang lỗ mở thông ra da và

những người quan tâm đến lỗ mở
thông ra da trong cộng đồng đến
tham dự trực tiếp các buổi tư vấn
hoặc qua đường dây nóng. Đội ngũ
bác sĩ và điều dưỡng nhiều kinh
nghiệm của Khoa Ngoại Tiêu hóa
sẽ tư vấn miễn phí. Đây cũng sẽ là
nơi đào tạo các Điều dưỡng chuyên
về chăm sóc hậu môn nhân tạo tại
Việt Nam.

100 CA PHẪU THUẬT
TIM NỘI SOI
Thu gọn đường mổ trên
da, mờ đi vết sẹo trong
tâm trí
Ngày 06/05/2016, bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM đã tổ chức buổi kỷ
niệm 100 ca phẫu thuật tim nội soi, với
sự tham gia của 5 người bệnh đại diện
cho 100 ca phẫu thuật tim nội soi. Họ
đã chia sẻ những cảm xúc chân thành,
những trải nghiệm không thể quên của
chính bản thân mình.

hiện thường quy phương pháp phẫu
thuật nội soi tim và đạt được kết quả
khả quan.

quyết định đồng ý phẫu thuật tim, sẽ
không còn là những đắn đo về sự đánh
cược sinh mạng, về những biến chứng
nặng nề, về thời gian bình phục lâu, về
trải nghiệm đau đớn sau mổ, cũng như
nỗi lo về mặc cảm thẩm mỹ khi trở lại
với cộng đồng”.

07

08

Hiện nay, bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM là trung tâm duy nhất tại miền
Nam, cùng với một vài trung tâm tim
mạch ở miền Bắc, là những nơi đã thực

TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Trưởng
khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV ĐHYD
TPHCM chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng
trong thời gian không xa, không chỉ
nhân viên y tế, không chỉ những ai đã
từng được mổ tim nội soi hoặc có người
thân được mổ tim nội soi mà hầu hết
chúng ta đều sẽ biết đến sự tồn tại của
mổ tim nội soi và những lợi ích mổ tim
nội soi đem lại.

ThS BS. Nguyễn Hữu Thịnh chia sẻ:
“Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Ban
Giám đốc và Quý Thầy Cô. Tôi xin cảm
ơn PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc –
một người Thầy đã dạy cho tôi rất nhiều
điều trong chuyên môn, trong cuộc sống
và là người truyền cảm hứng và sáng
tạo trong công việc cho tôi. Đại diện cho
các Tân Trưởng / Phó Phòng và Khoa,
chúng tôi mong muốn cùng tất cả Quý
Thầy Cô, anh chị em đồng nghiệp đóng
góp trí tuệ và sức lực vào sự phát triển
của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM".

Đường dây nóng của phòng tư vấn
lỗ mở thông ra da:
(08) 3952 5690.

Thu gọn đường mổ trên da, làm mờ đi
vết sẹo trong tâm trí. Những ác cảm về
mổ tim sẽ không còn nữa. Đứng trước
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HỎI
Tôi bị cường giáp, cao huyết áp, chỉ số T4 tăng hơn bình thường nhưng nay uống thuốc đã bình giáp (trị triệu chứng vì cường giáp
,nhẹ) được 8 tháng nhưng bác sĩ vẫn cho uống thuốc tiếp. Trong 8 tháng qua các chỉ số T3, T4, TSH đều bình thường qua nhiều lần xét
nghiệm máu, siêu âm thì bị nang giáp keo nhỏ hai thùy, nang giáp này có khỏi khi điều trị cường giáp không, thưa bác sĩ? Bác sĩ cho
cháu hỏi như thế nào mới là hết cường giáp thật sự?
Bạn đọc Nguyễn Lê Ký
ĐÁP
Chào bạn,
Cường giáp điều trị nội khoa bằng thuốc kháng giáp tổng hợp, trung bình thời gian điều trị 18 tháng bạn mới có thể ngưng thuốc và để
đánh giá có thể ngưng thuốc kháng giáp có thể làm thêm xét nghiệm TRAb, nếu chất này trong máu cao thì đó là tiêu chuẩn đáng tin
cậy của chứng cường giáp tự miễn (bệnh Graves, còn gọi là bệnh Basedow). Hiện siêu âm cho biết bạn có nang giáp keo nhỏ 2 thùy
nhưng bạn không cho biết rõ kích thước nang là bao nhiêu. Đối với nang giáp keo sẽ có 3 cách diễn tiến: 30% nhân tự nhỏ lại, 30% to
thêm và 40% trường hợp nhân không thay đổi kích thước. Việc điều trị cường giáp không có tác động đến diễn tiến tự nhiên của nang.
Thân ái,
BS CKI Nguyễn Thành Thuận - Phòng khám Nội tiết

HỎI
Kính gửi bác sĩ; mong bác sĩ tư vấn giúp tôi ngày 23/3/2016 con tôi có đi khám bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM. Con trai tôi
33 tháng tuổi, 2 chân bé nhỏ và yếu, khi đi dễ té ngã (bệnh mới phát hiện gần đây, khoảng 2 tháng). Khi đi khám bệnh bác sĩ yêu
cầu nhập viện để theo dõi. Bác sĩ cho xét nghiệm máu: kiểm tra men cơ không có gì bất thường. Tiếp tục chụp X quang 2 bàn chân,
siêu âm khớp háng, xét nghiệm máu kiểm tra bệnh khớp, kết quả xét nghiệm bé không bệnh khớp. Bác sĩ cho bé đo điện cơ, kết quả
như sau: bệnh đa dây thần kinh thể tổn thương sợi trục biểu hiện ở cả 4 chi (Hội chứng Charcot-Marie-Tooth). Bác sĩ nói thần kinh bên
trong mất phản xạ tứ chi; nhưng phản xạ bên ngoài của bé rất mạnh khi bác sĩ lấy búa gõ vào đầu gối; hiện tại bé mất phản xạ từ gót
bàn chân đến ngón chân. Bác sĩ chọc dịch tủy sống kiểm tra; kết quả không có gì bất thường. Bệnh viện cho bé xuất viện và kết luận:
bệnh của bé không có thuốc điều trị. Bác sĩ ơi! không biết bệnh này của bé có thể điều trị được không? Mong bác sĩ tư vấn dùm tôi.
Bạn đọc Võ Thị Ngọc Hòa
ĐÁP
Chào chị!
Bệnh nhi được chẩn đoán: bệnh Charcot-Marie-Tooth (CMT). Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán là xét nghiệm gen, hiện tại bệnh nhi chưa
được làm xét nghiệm gen vì 3 lý do sau:
- Lâm sàng (yếu cơ, teo cơ, bàn chân hình vòm) + điện cơ phù hợp cho bệnh lý CMT.
- CMT là bệnh do bất thường nhiều gen, do đó cần khảo sát rất nhiều gen, điều này khó thực hiện ở Việt Nam.
- Việc tìm ra gen gây bệnh cũng không thay đổi được tiên lượng và diễn tiến tự nhiên của bệnh (mất vận động).
Hiện tại bệnh CMT không có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ có thể điều trị hỗ trợ gồm: vật lý trị liệu và chỉnh trực.
Thân ái,
TS BS Nguyễn Huy Luân
Phụ trách phòng khám Nhi-Tiêm ngừa

HỎI
Kính gửi bác sĩ! Bố của tôi bị cong ngón tay út bên bàn tay trái. Khi làm
việc, vận động tay nhiều thì không đau nhưng khi không làm gì thì ngón
út cong lại, buốt, phải nắn bóp và kéo cho duỗi thẳng ra. Có người nói
tay bị "triệu chứng cò súng". Kính nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Tôi xin chân
thành cảm ơn.
Bạn đọc Phạm Thị Thu Hằng
ĐÁP
Bạn thân mến,
Theo những gì bạn mô tả, chúng tôi nghĩ bố của bạn có khả năng bị bệnh
viêm hẹp bao gân gấp ngón tay, còn gọi là bệnh "ngón tay cò súng". Bệnh lý
này có nhiều mức độ khác nhau, đối với mức độ nhẹ có thể điều trị khỏi bằng
thuốc, đối với mức độ nặng thì phải phẫu thuật. Để chẩn đoán chính xác, bố
bạn cần đi khám bệnh chuyên khoa xương khớp, chỉnh hình.
Thân chào bạn.
TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh - Phụ trách phòng khám Xương khớp

HỎI
Bác sĩ cho em hỏi! Em năm nay 27 tuổi em bị ra mồ hôi tay chân rất nhiều ảnh hưởng
đến công việc (em bị từ nhỏ). Em nghe nói đi phẫu thuật cắt dây thần kinh gì đó...
giờ em muốn đến bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khám để điều trị em phải khám
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ở khoa nào? Chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu ạ? Em cám ơn bác sĩ.
Bạn đọc Lê Sơn
ĐÁP
Chào bạn,
Với bệnh tăng tiết mồ hôi tay và chân nguyên phát, phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt đốt hạch thần kinh giao cảm ngực số 2 là điều trị được
ưu tiên chọn lựa với tỷ lệ thành công 98-99%, nhưng sau mổ có thể xảy ra một hiện tượng không hay là sự tăng tiết mồ hôi bù trừ ở vùng bụng
và ngực với tỷ lệ từ 10-15%.
Bạn có thể đến khám tại phòng khám Lồng ngực - Mạch máu vào sáng thư 3-4 hàng tuần để chúng tôi khám và tư vấn rõ ràng hơn. Chi phí
phẫu thuật vào khoảng 12 - 14 triệu.
Thân ái,
PGS TS BS Nguyễn Hoài Nam - Phụ trách phòng khám Lồng ngực

HỎI
Chào bác sĩ! Cho em hỏi bệnh viện mình có trị thâm quầng không ạ? Nếu có cho em hỏi:
1. Liệu trình trị thâm quầng giá là bao nhiêu, trả hết một lần hay nhiều lần?
2. Trị theo phương pháp nào?
3. Bệnh có dễ tái phát hay không?
Cám ơn bác sĩ.
Bạn đọc Bạch Long
ĐÁP
Chào bạn,
Mắt thâm quầng có thể do nhiều nguyên nhân: suy nhược cơ thể, bệnh lý gan mật, bẩm sinh (có tính chất di truyền)… điều trị thường cần điều
trị nguyên nhân và không đơn giản, có nhiều phương pháp. Muốn điều trị tốt, tìm được phương pháp thích hợp cần phải khám cụ thể để xác
định nguyên nhân. Bạn cần đến khoa Tạo hình-Thẩm mỹ của bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, 215 Hồng Bàng Q5 để được các BS khám
và tư vấn cụ thể. Chúc bạn luôn vui khỏe.
TS BS Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng khoa Tạo hình – Thẩm mỹ
HỎI
Em mổ trĩ được 10 ngày rồi mà dịch ở hậu môn ra nhiều và rất hôi. Liệu
đây có phải là rò hậu môn không bác sĩ? Nếu là dịch vết thương thì
thời gian bao lâu sẽ hết. Rất mong được giải đáp của bác sĩ.
Bạn đọc Nguyễn Hồng Phán
ĐÁP
Chào bạn,
Bạn yên tâm, đây không phải là triệu chứng của bệnh rò hậu môn, dịch
tiết ra là do vết mổ chưa liền sẹo nên sẽ tiết dịch như vậy. Việc tiết dịch
này sẽ hết khi các vết mổ đã lên mô sẹo, thời gian lành vết thương tùy
thuộc vào vết mổ dài ngắn, nhiều vết hay ít nên không thể nói chừng
nào sẽ lành, trung bình khoảng 1-2 tháng vết sẹo mới lành.
Thân ái,
ThS BS Dương Phước Hưng
Phụ trách Phòng khám Hậu môn – Trực tràng
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THÀNH TỰU KHÔNG XA CỦA Y HỌC

ISRAEL BÀO CHẾ THUỐC NGỪA
THAI AN TOÀN CHO PHỤ NỮ
Các nhà khoa học Israel đang bào chế một loại thuốc có
thể giúp phụ nữ tránh thai mà không gây ra các tác dụng
phụ nguy hiểm, đặc biệt cho những người không thể dùng
các biện pháp tránh thai bằng nội tiết tố.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí danh tiếng Science
Translational Medicine. Đứng đầu nghiên cứu là giáo sư Ariel
Horowitz, giám đốc phòng thí nghiệm sinh sản của Trung tâm
Y khoa Sheba ở Tel Hashomer, ngoại ô thủ đô Tel Aviv, Israel.
Các nhà khoa học đã xác định được một số loại gen có thể
biến đổi trong quá trình rụng trứng và tạo ra prostaglandins,
loại hoóc môn giúp co bóp tử cung và hỗ trợ sinh nở.
Trong thí nghiệm, nhóm nghiên cứu tiêm một loại thuốc vào
chuột. Loại thuốc này đã ngăn chặn quá trình tiết
prostaglandins và không cho chúng rụng trứng.
Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm của giáo sư Horowitz sẽ thử
nghiệm trên người. Nếu thành công, họ sẽ phát triển một
loại thuốc tránh thai mới. Điểm độc đáo của thuốc thử
nghiệm trên chuột là không chứa các loại hoóc
môn gây hại cho cơ thể phụ nữ.

TÌM RA SIÊU KHÁNG SINH
CHỮA HẦU HẾT CÁC BỆNH
Tháng 1 năm nay, các nhà khoa học Đức,
Mỹ và Anh phát hiện thuốc kháng sinh
Teixobactin có khả năng chữa trị hiệu
quả nhiều bệnh, trong đó có tụ cầu vàng
kháng Methicillin và lao kháng thuốc.Teixobactin đặc biệt linh hoạt trong việc chống
lại các vi khuẩn dạ dày nguy hiểm và các
vi trùng gây hại cho tim. Quan trọng hơn,
loại thuốc này không gây tác dụng phụ.
Các nhà khoa học tin rằng vi khuẩn sẽ
không thể kháng lại Teixobactin trong ít
nhất 30 năm tới. Thuốc sẽ có mặt trên thị
trường vào năm 2019 dưới dạng thuốc
tiêm.

NUÔI NỘI TẠNG
TỪ TẾ BÀO GỐC
Theo báo cáo trong Kỷ yếu
Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ (PNAS),
các nhà khoa học Nhật Bản cho biết đã
tiến gần hơn tới việc dùng tế bào gốc tạo ra thận
thay thế với đầy đủ chức năng sau khi đạt được
kết quả khả quan trên động vật.
Tiến sĩ Takashi Yokoo và các đồng sự tại Đại học
Y dược Tokyo Jikei thử nghiệm trên chuột và heo
cho thấy quả thận mới hoạt động hoàn toàn
bình thường. Đây được coi là bước tiến lớn
mang lại hy vọng cho những bệnh nhân
cần được cấy ghép nội tạng
trong tương lai.
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KT

IẾN THỨC Y KHOA
4 Điều trị sa trực tràng kiểu túi bằng mảnh ghép
đặt sau âm đạo.
6 Bệnh viêm cột sống dính khớp.
10 Bệnh viêm cân gan chân.
13 Vấn đề điều trị đau.
16 IL-6 - Dấu ấn cảnh báo sớm viêm cấp tính
Phần 1: các định nghĩa của sepsis

ÙY BÚT
18 Nhân duyên với nghề điều dưỡng

T

S
22 - 27

H

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

Ự KIỆN - HOẠT ĐỘNG
- Hội nghị Khoa học Kỹ thuật
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM năm 2016
- Lễ phong hàm Giáo sư Danh dự cho Ông Daniel Trương
- Tuần lễ Thư ký Thế giới năm 2016 (18/4- 24/4/2016) Buổi họp mặt
- Thư của PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM gửi đến
Thư ký Bệnh viện
- Lễ kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/05/2016
nhân đạo 27/02/2016.
- Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý
- Triển khai phòng tư vấn lỗ mở thông ra da
- 100 ca phẫu thuật tim nội soi

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc
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: Phan Thị Ngọc Minh
Đối tác liên kết: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

ỎI - ĐÁP
28 - 29

MUC LUC
SỐNG KHỎE BVĐHYD TPHCM

Hội đồng cố vấn
GS TS BS Nguyễn Ðình Hối
PGS BS Nguyễn Mậu Anh

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 XNĐKXB 416 - 2016/CXBIPH/41 - 06/HĐ
QĐXB số 110/QĐ-NXBHĐ CXBIPH/41 - 06/HĐ
cấp ngày 17/06/2016
In xong và nộp lưu chiểu năm 2016
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