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PHẪU THUẬT NỘI SOI

MŨI XOANG

BỆNH TĂNG
NHÃN ÁP

VIÊM TRÍT HẸP BAO
GÂN GẤP Ở BÀN TAY

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

DẤU ẤN CẢNH BÁO
SỚM VIÊM CẤP TÍNH

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

www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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XUẤT
TINH

SỚM
TS BS Từ Thành Trí Dũng

Xuất tinh sớm là gì?

Người đàn ông có hoạt động tình dục bình thường
là người có khả năng kiểm soát phản xạ xuất tinh.
Người xuất tinh sớm không thể kiểm soát tình trạng
xuất tinh một cách thích hợp và có ý thức, đưa đến
xuất tinh nhanh và không tự chủ.
Hiện nay, có khá nhiều định nghĩa về xuất tinh
sớm. Theo Hội Y học Giới tính Quốc tế, xuất tinh
sớm được định nghĩa là:
- Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn xuất tinh sớm
hơn hoặc trong khoảng một phút kể từ khi đưa
dương vật vào âm đạo, và:
- Không có hoặc gần như không có khả năng kiểm
soát xuất tinh, và:
- Ảnh hưởng đến tâm lý như tự ti, căng thẳng, bực
bội và né tránh quan hệ tình dục.
Ngoài ra còn các tiêu chuẩn khác như:
- Thời gian bị rối loạn xuất tinh trên 6 tháng.
- Không có rối loạn tâm lý, bệnh toàn thân và
nhiễm trùng niệu.
- Yếu tố môi trường, hoàn cảnh ổn định.
- Không áp dụng cho quan hệ đồng tính.

44
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Tỷ lệ xuất tinh sớm
Xuất tinh sớm chiếm tỷ lệ 20 – 30% ở nam giới
khỏe mạnh bình thường.
Các loại xuất tinh sớm
- Xuất tinh sớm nguyên phát: xảy ra ngay từ lần
giao hợp đầu tiên trong đời và kéo dài đến nay.
- Xuất tinh sớm thứ phát: chỉ mới xảy ra trong thời
gian gần đây, trước kia không có.
Nguyên nhân xuất tinh sớm
Nguyên nhân cơ năng:
- Do rượu, do dùng thuốc, các chất gây nghiện.
- Do quan hệ tình dục sớm hoặc thiếu kỹ năng
tâm lý - tình dục.
- Kỹ thuật kiểm soát xuất tinh kém.
- Do lo lắng, căng thẳng, sức khỏe kém.
- Do ít hoặc đã lâu không quan hệ tình dục.
- Bất ổn trong quan hệ lứa đôi như: do tính mới lạ
của bạn tình, hoàn cảnh hoặc trong hoàn cảnh
vội vàng hoặc có cảm giác tội lỗi, lo lắng. Nhanh
chóng về đích do sức ép của bạn tình...
Nguyên nhân thực thể:
- Tăng nhạy cảm dương vật do tố chất thần kinh
bẩm sinh.
- Tổn thương thần kinh: chấn thương sọ não hay cột
sống, tổn thương hệ thần kinh giao cảm, gãy xương chậu...
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- Rối loạn tâm lý-tâm thần: rối loạn lưỡng cực, rối
loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn tâm thần
phân liệt...
- Hậu quả của nhiễm trùng niệu, viêm tuyến
tiền liệt.
- Thể hỗn hợp kèm rối loạn cương.
- Bệnh nội tiết: đái tháo đường, cường giáp,
nhược giáp...
Điều cần biết về xuất tinh
Khi giao hợp liên tục nhiều lần. Lần thứ hai và thứ
ba thời gian xuất tinh sẽ kéo dài hơn lần đầu.
Những người trên 60 tuổi, thời gian xuất tinh có
thể kéo dài lâu hơn.
Ham muốn cao độ thường dẫn đến xuất tinh
nhanh hơn.
Khi giao hợp không thường xuyên, mức độ ham
muốn tăng cũng khiến dễ xuất tinh.
Hậu quả của xuất tinh sớm
Xuất tinh sớm thông thường không là vấn đề
nghiêm trọng đối với người đàn ông cũng như bạn
tình của họ. Một số nam giới chấp nhận tình trạng
mất kiểm soát của họ. Đôi khi, phụ nữ cũng không
lo lắng về vấn đề thiếu kiểm soát xuất tinh của
bạn tình.
Nhưng trong một vài trường hợp, xuất tinh sớm là
nguyên nhân gây ức chế cho người đàn ông cũng
như bạn tình, ảnh hưởng xấu đến đời sống tình dục
và có thể đe dọa đến mối quan hệ của họ.
Xuất tinh sớm có thể gây: giảm chức năng tình dục,
giảm thỏa mãn tình dục, tăng tự ti và mặc cảm,
giảm chất lượng cuộc sống, tăng nguy cơ rạn nứt
quan hệ lứa đôi.
Phương pháp điều trị
Phác đồ điều trị xuất tinh sớm theo Hội Y học Giới
tính Quốc tế như sau:
• Sử dụng dược chất dapoxetine trước khi giao
hợp để điều trị xuất tinh sớm. Đây là loại thuốc
đầu tiên và duy nhất cho đến nay được Hội Niệu
khoa Châu Âu chấp thuận để điều trị xuất tinh
sớm.
• Ngoài ra, các hoạt chất khác như: paroxetine,
sertraline, citalopram, fluoxetine… cũng có tác
dụng đối với xuất tinh sớm nguyên phát và thứ
phát. Tuy nhiên, các nhóm thuốc này chưa được
các cơ quan có thẩm quyền hay các hội Tiết Niệu
và Y học Giới tính chính thức phê duyệt và chấp
thuận để điều trị xuất tinh sớm.
• Sử dụng các thuốc gây tê ngoài da cho điều

trị xuất tinh sớm nguyên phát (phương pháp này
cũng chưa được sự chấp thuận của các hội chuyên
khoa).
• Điều trị bằng tâm lý và hành vi. Có thể kết hợp
các phương pháp điều trị này với thuốc.
Điều trị bằng tâm lý sẽ giúp người bị xuất tinh
sớm nhận ra những khó khăn về tâm lý có thể gây
ra xuất tinh sớm, giải quyết các vấn đề trong mối
quan hệ lứa đôi. Giúp bệnh nhân giảm lo lắng về
khả năng tình dục và tự tin hơn. Đồng thời, cho
những lời khuyên giúp tăng thỏa mãn tình dục.
Điều trị tâm lý có thể kết hợp với điều trị hành vi
và điều trị thuốc…
Liệu pháp hành vi có nhiều phương pháp tự tập
luyện dành cho người bị xuất tinh sớm với mục
đích giúp họ cải thiện và làm gia tăng nhận thức
của họ một cách từ từ và có hệ thống đối với những
khoái cảm tình dục xảy ra trước khi độ cực khoái
xuất hiện. Người bệnh sẽ học cách thư giãn và
điều khiển nhịp độ - sự hưng phấn, có thể tự tập
một mình hoặc hợp tác với bạn tình để mỗi người
đều cảm thấy được hỗ trợ, an toàn và thoải mái
trên phương diện tình dục cũng như trong quan hệ
lứa đôi.

Các phương pháp điều trị
không nên làm
Theo Hội Y học Giới tính Quốc
tế, KHÔNG NÊN SỬ DỤNG các
phương pháp sau đây
- Điều trị xuất tinh sớm nguyên phát
và thứ phát bằng thuốc ức chế PDE5
thông thường (phosphodiasterase
type 5 inhibitor, chỉ được dùng trong
điều trị rối loạn chức năng cương).
Tuy nhiên, nếu bệnh nhân vừa bị
rối loạn cương và vừa bị xuất tinh
sớm thì sẽ tiến hành điều trị rối loạn
cương trước.
- Sử dụng Tramadol (một thuốc giảm
đau loại ma túy).
- Phẫu thuật:
• Cắt dây thần kinh ngoại biên ở
đầu và lưng dương vật.
• Bơm/tiêm hyaluronic acid gel
vào mô dưới da dương vật.
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TĂNG
NHÃN ÁP
BỆNH

BS CKI Trịnh Xuân Trang

Bệnh tăng nhãn áp (BTNA) – trong dân gian nước
ta, quen gọi là bệnh cườm nước - là một bệnh sẽ
làm hỏng dây thần kinh thị giác của bạn. Bệnh
xảy ra khi thủy dịch tích ứ trong tiền phòng của
mắt. Thủy dịch dư thừa sẽ làm tăng nhãn áp, gây
thương tổn cho dây thần kinh thị giác, đưa đến
khuyết hoặc mất trường nhìn. Thông thường bệnh
này do áp suất nội nhãn tăng cao, tuy nhiên có
một số người bệnh vẫn mắc bệnh này dù áp suất
nội nhãn không tăng.
Có khoảng ba triệu người Mỹ mắc BTNA, nhưng
chỉ khoảng một nửa trong số đó biết là mình bị
BTNA. BTNA là nguyên nhân hàng đầu gây mù
6
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lòa cho người trên 60 tuổi. Ở các nước phát triển,
BTNA là nguyên nhân gây mù đứng thứ hai sau đái
tháo đường và ở Việt Nam, nó là nguyên nhân gây
mù quan trọng và chỉ đứng sau đục thủy tinh thể.
Nhưng mù lòa do BTNA thường có thể đề phòng
được bằng cách điều trị sớm. Khi bị tăng nhãn áp,
thường bạn không có bất cứ một triệu chứng sớm
nào và bệnh tiến triển rất chậm.
Dây thị giác được tiếp nối với võng mạc – là một
lớp mô nhạy với ánh sáng lót phía trong nhãn cầu
– và được cấu tạo bởi nhiều sợi thần kinh. Dây thị
giác gửi các tín hiệu từ võng mạc đi vào não và tại
đấy tạo ra các hình ảnh mà bạn thấy.
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ở dạng này khi phát hiện bệnh thường phải được
khám luôn cả mắt lành để có thể điều trị dự phòng
sớm khi cần. Thứ phát là mắc phải do một nguyên
nhân nào đó, thường xảy ra một bên mắt và không
có yếu tố gia đình hay di truyền, bệnh có thể do:
dùng thuốc có chứa corticoid dài ngày, chấn
thương, viêm nhiễm mắt, đục thủy tinh thể nặng và
to ra, khối u, mắc bệnh đái tháo đường hay cao
huyết áp… Sự gia tăng áp lực nội nhãn dài ngày
sẽ làm cho dây thị giác bị hủy hoại dần đến chết,
lúc này người bệnh sẽ bị mù.

Ở một con mắt bình thường, chất dịch trong suốt
– gọi là thủy dịch – được tiết ra từ thể mi, đổ vào
hậu phòng (sau mống mắt), lưu thông qua đồng tử
vào tiền phòng (trước mống mắt), len theo mạng
bó dây ở góc dẫn lưu (góc này tạo bởi mống mắt
và giác mạc) để thoát ra ngoài nhãn cầu theo
các tĩnh mạch phía ngoài củng mạc mắt. Để giữ
cho nhãn áp hằng định, mắt sản xuất liên tục một
lượng nhỏ thủy dịch trong khi một lượng thủy dịch
như vậy chảy ra khỏi mắt. Nếu bạn bị BTNA, thủy
dịch không chảy ra ngoài mắt một cách thích hợp.
Áp suất nội nhãn tăng lên và theo thời gian, gây
tổn thương cho các sợi của dây thị giác.

Thể dịch tiết ra từ thể mi, đi qua
Tiền phòng và thoát ra ngoài
nhãn cầu qua Mạng bó dây

Nguyên nhân bệnh tăng nhãn áp
BTNA được phân chia thành hai dạng chính là
nguyên phát hay thứ phát. Nguyên phát có thể
là do di truyền, có người thân trong gia đình mắc
bệnh, thường xảy ra cho cả hai mắt. Người BTNA

Triệu chứng bệnh tăng nhãn áp
Bệnh lúc đầu thường không có triệu chứng. Đôi khi
người bệnh cảm thấy cộm xốn ở mắt, thỉnh thoảng
đau nhức hay mờ mắt từ từ. Bệnh tiến triển chậm
đến nỗi người bệnh không để ý đến sự mất dần thị
giác. Thoạt đầu, trường nhìn chu biên bị mất và
diễn biến từ từ cho đến khi trung tâm trường nhìn
bị mất, tức là người bệnh bị mù hoàn toàn. Như
vậy BTNA có thể trộm lén thị giác của bạn rất từ từ.
Rất may là, nếu được phát hiện và điều trị sớm (với
thuốc rỏ mắt chữa BTNA, phẫu thuật hay cả hai) có
thể giúp bạn bảo tồn thị giác. Tuy nhiên, việc điều
trị chỉ giúp bạn giữ được phần thị giác còn lại chứ
không thể cứu vãn hay phục hồi lại phần thị giác
đã bị mất. Đôi khi xuất hiện đột ngột triệu chứng
mờ mắt, nhìn không rõ nét, kèm đau nhức mắt, đỏ
mắt, hoa mắt, nhìn thấy các vòng sắc cầu vồng
hay các hào quang quanh các tia sáng, kèm theo
nhức đầu, buồn nôn, nôn. Đó là các triệu chứng
của cơn tăng nhãn áp cấp tính.
Cơn tăng nhãn áp góc-đóng là một cấp cứu nhãn
khoa thực sự, phải được xử trí ngay. Không may là
người có nguy cơ tăng nhãn áp góc-đóng không
có hay chỉ có một ít triệu chứng trước khi bị cơn
cấp tính.
Lúc này phải làm ngay, tuy là đã muộn, các khảo
sát sau đây: khi một mắt bị tăng nhãn áp thì phải
thăm khám luôn cả mắt kia, đo và theo dõi nhãn
áp, khám mắt, soi đáy mắt chú ý tổn thương của
gai thị, khảo sát trường nhìn v.v… Cũng phải đánh
giá thị giác, các đồng tử, nhãn áp, bề dày giác
mạc, và khảo sát các bán phần trước và sau của
mắt. Còn phải khảo sát tình trạng của góc dẫn lưu
bằng cách soi góc với các thấu kính và các gương
đặc biệt – gọi là soi góc dẫn lưu. Cần xác định
xem góc dẫn lưu là “mở” hay “đóng”. Khảo sát
trường nhìn và hình ảnh gai thị để đánh giá chính
xác hơn tình trạng của dây thị giác.
Bệnh tăng nhãn áp có các loại sau đây:
Tăng nhãn áp góc-mở
Tăng nhãn áp góc-mở là loại bệnh nguyên phát,
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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hay gặp nhất. Nguyên phát
được hiểu là do di truyền, có
người thân trong gia đình mắc
bệnh, thường xảy ra ở cả hai
mắt. Trong loại này, góc dẫn
lưu tạo bởi giác mạc và mống
mắt vẫn mở nhưng mạng bó dây
(trabecular meshwork) tại đây bị
tắc một phần dần dần trở nên
kém hiệu quả trong dẫn lưu thủy
dịch, đưa đến tăng nhãn áp từ từ
và gây tổn thương cho gai mắt

Vùng nhìn của một người bị tăng
nhãn áp

cùng dây thần kinh thị giác. Dần
dần dẫn đến mất thị giác, trước
khi biết là mình bị bệnh này. Tổn
thương dây thị giác có thể gặp
ở các áp suất không giống nhau
giữa các bệnh nhân với nhau.

Tổn thương gai thị và trường nhìn
giai đoạn muộn với mất trường
nhìn phía mũi kèm theo ám điểm
hình vòng ở phía trên và dưới.

Không có một nhãn áp “chuẩn”
như nhau cho mọi bệnh nhân.
BS nhãn khoa sẽ xác định nhãn
áp đích của bạn nhằm giúp bảo
vệ dây thị giác cho bạn khỏi bị
các tổn thương về sau. Các bệnh
nhân khác nhau có nhãn áp đích
khác nhau.
Điển hình, BTNA góc-mở không
có triệu chứng gì trong các giai
đoạn sớm và thị giác của bạn
vẫn bình thường. Khi dây thị
giác bị tổn thương nhiều hơn,
các ám điểm bắt đầu xuất hiện
trong trường nhìn của bạn. Bạn
thường không nhận thấy các ám
8
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Tổn thương gai thị do tăng nhãn
áp: Gai thị bình thường
(hình trên) và Gai thị bị teo lõm
(hình dưới).

điểm này trong các hoạt động
hàng ngày của bạn cho đến khi
dây thị giác bị thương tổn đáng
kể và các ám điểm này to ra. Khi
tất cả các sợi của dây thị giác
bị chết, bạn sẽ bị mù. Khoảng
15% bệnh nhân BTNA sẽ bị mù,
ít nhất là một mắt, trong vòng 20
năm.
Một nửa số bênh nhân tăng
nhãn áp không có nhãn áp cao
trong thăm khám lần đầu. Nhãn
áp không phải lúc nào cũng như
nhau – khi cao khi thấp từ ngày
này sang ngày khác, từ giờ này
sang giờ khác. Như vậy một lần
đo nhãn áp duy nhất có thể bỏ
sót nhiều bệnh nhân tăng nhãn
áp. Ngoài việc đo nhãn áp
thường qui, cũng cần thiết khám
dây thị giác bởi BS nhãn khoa
để có chẩn đoán phù hợp.
Tăng nhãn áp với nhãn
áp-bình thường
Nhãn áp được biểu thị bằng
mmHg, cùng một đơn vị dùng để
đo khí áp trong theo dõi thời tiết.
Mặc dù nhãn áp “bình thường”

Bệnh tăng nhãn Bệnh tăng nhãn
áp góc-mở
áp góc-đóng

được coi là dưới 21 mmHg,
điều này có thể bỏ sót một số
bệnh nhân bị BTNA thuộc loại
có nhãn áp-bình thường hoặc

có nhãn áp–thấp. Nhãn áp của
họ bao giờ cũng thấp dưới 21
mmHg, trong khi đó dây thị giác
vẫn bị thương tổn và vẫn xảy ra
mất thị giác. Nguyên nhân chưa
được biết chính xác. Có thể là
bạn có dây thị giác dễ bị thương
tổn, hoặc dây này không được
cung cấp máu đầy đủ (do xơmỡ động mạch hay do một bệnh
khác nào đó) Người bị BTNA
với nhãn áp – bình thường vẫn
thường được điều trị như người
BTNA góc–mở.
Tăng nhãn áp góc-đóng
(còn gọi là tăng nhãn áp
góc-hẹp)
Loại này gặp khi mống mắt bị
phồng ra trước làm hẹp hay tắc
góc dẫn lưu, kết quả là thủy dịch
lưu thông qua mắt bị cản trở và
nhãn áp tăng. Một số người có
góc dẫn lưu hẹp, có nguy cơ
cao của BTNA góc-đóng. Loại
này có thể diễn ra đột ngột (cấp
tính) hay từ từ (mạn tính). Một số
người có rìa mống mắt nằm rất
sát với góc dẫn lưu của mắt, làm
cho góc dẫn lưu bị chặn. Khi góc
dẫn lưu bị chặn hoàn toàn, nhãn
áp tăng lên rất nhanh tạo ra một
cơn cấp tính. Đây thực sự là một
cấp cứu nhãn khoa và bạn phải
đến ngay BS nhãn khoa của
bạn, nếu không bạn có thể bị
mù. Người có nguồn gốc châu Á
và người viễn thị có xu hướng dễ
bị loại BTNA này.
Cơn tăng nhãn áp góc-đóng là
một cấp cứu nhãn khoa và phải
được điều trị ngay. Không may
là người có nguy cơ BTNA gócđóng không có hay chỉ có ít triệu
chứng trước khi bị cơn cấp tính.
Người có nguy cơ BTNA gócđóng cần tránh dùng các thuốc
chống sung huyết và các thuốc
khác bán ngoài quầy thuốc,
không có chỉ định dùng khi bạn
bị BTNA. Các thuốc này vẫn có
thể sử dụng an toàn cho BTNA
góc-hẹp sau khi đã được phẫu
thuật laser mống mắt, nhưng
phải hỏi ý kiến BS nhãn khoa
của bạn.
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Tăng nhãn áp bẩm sinh
Loại này hiếm gặp, có thể bị từ
khi sinh cho đến mấy năm đầu
đời, và có thể có tính di truyền.
Dây thị giác bị tổn thương là do
tắc đường dẫn lưu hay do một
bệnh nội khoa nào đó. Ít gặp
hơn các loại khác nhưng hậu
quả có thể xấu nếu không được
chẩn đoán và điều trị sớm.
Tăng nhãn áp thứ phát
Xảy ra sau một bệnh khác của
mắt hay một bệnh nào khác, thí
dụ: sau một tổn thương mắt, điều
trị steroid kéo dài, khối u… Hay
gặp nhất là BTNA tróc mảnh,
BTNA nhiễm sắc tố, có các hạt
sắc tố của mống mắt gây tắc các
kênh dẫn lưu làm tăng nhãn áp
từng lúc, BTNA tân sinh mạch.

• Tổn thương mắt hay một số phẫu
thuật mắt
• Thiếu estrogen sớm: cắt hai
buồng trứng trước 43 tuổi
• Dùng thuốc corticosteroid, nhất
là thuốc dạng rỏ mắt dù kéo
dài.

phát hiện được người bệnh có
nguy cơ BTNA, bác sĩ sẽ chỉ định
dùng laser tạo ra các lỗ nhỏ ở
vùng rìa mống mắt để dự phòng
tăng nhãn áp cho người bệnh.

Điều trị và thuốc
Các tổn thương do BTNA là
không thể đảo ngược được
nhưng điều trị và thăm khám đều
đặn có thể giúp làm chậm hay
đề phòng được mù, nhất là khi
biết bệnh sớm.

Phẫu thuật laser vùng ngoại
vi mống

Nghi ngờ bị tăng nhãn áp
Một số bệnh nhân có nhãn áp
bình thường nhưng dây thị giác
hay trường nhìn bị nghi ngờ bị
BTNA. Những người này cần
được theo dõi cẩn thận vì một số
cuối cùng bị BTNA thực sự cần
phải điều trị.
Những người khác có nhãn áp
cao hơn bình thường nhưng họ
không có các triệu chứng khác
của BTNA, thí dụ tổn thương của
dây thị giác hay các ám điểm ở
vùng ngoại vi của trường nhìn.
Đây là dấu hiệu của tăng nhãn
áp. Những người bị tăng nhãn áp
có nguy cơ cao của BTNA so với
những người có nhãn áp thấp hơn
hoặc trung bình.

Mục đích điều trị: làm hạ nhãn
áp với thuốc rỏ mắt, điều trị laser
hay phẫu thuật.
BTNA góc-đóng là một cấp cứu,
dùng phẫu thuật laser ngoại vi
mống mắt để tạo ra các lỗ nhỏ
dẫn lưu thủy dịch, làm hạ nhãn
áp. Trước kia là làm phẫu thuật
mống mắt, tạo ra một đồng tử
nhân tạo.

Các yếu tố nguy cơ
• Tăng áp suất nội nhãn
• Tuổi trên 60
• Người da màu hay có nguồn
gốc Tây Ban Nha
• Gia đình có người bị
• Một số bệnh như: đái tháo
đường, bệnh tim, cao huyết
áp, thiếu máu hồng cầu liềm
• Bệnh mắt, thí dụ: cận thị nặng
hay gặp trong BTNA góc-mở,
hoặc viễn thị hay gặp trong
BTNA góc-đóng.

Phát hiện bệnh sớm bằng
cách nào?
Đo nhãn áp và soi đáy mắt cho
tất cả người bệnh trên 40 tuổi
đến khám mắt để phát hiện bệnh
sớm. Cần phải khám và theo dõi
cho những người có nguy cơ
mắc bệnh như người ruột thịt của
bệnh nhân BTNA vì nhóm người
này có nguy cơ bị bệnh gấp 5-6
lần người bình thường. Nhóm
người có nguy cơ nên được thăm
khám sớm hơn, từ 30 tuổi. Khi

Các thuật ngữ chuyên môn ViệtAnh sử dụng trong bài: ám điểm
(blank/blind spots), áp suất nội
nhãn (internal eye pressure), bệnh
Bệnh tăng nhãn áp góc-đóng.

tăng nhãn áp (glaucoma), bệnh
tăng nhãn áp góc-đóng (closedangle glaucoma), bệnh tăng nhãn
áp góc-mở (open-angle glaucoma), bệnh tăng nhãn áp nhiễm
sắc tố (pigmentary glaucoma),
bệnh tăng nhãn áp tân sinh mạch
(neovascular

glaucoma),

bệnh

tăng nhãn áp tróc mảnh (pseudoexfoliative glaucoma), bệnh tăng
nhãn áp với nhãn áp-bình thường
(normal-tension glaucoma), gai thị
(papilla), góc dẫn lưu (drainage
angle), mạng bó dây (trabecular meshwork), phẫu thuật laser
ngoại vi mống mắt (laser peripheral iridotomy), phẫu thuật mống
mắt (iridotomy), soi góc dẫn lưu
(gonioscopy), thủy dịch (aqueous
humor), trường nhìn (visual field).
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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PHẪU THUẬT
NỘI SOI
MŨI XOANG
GS TS BS Phạm Kiên Hữu

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH
VIÊM XOANG: NHỮNG BĂN
KHOĂN THÔNG THƯỜNG CỦA
NGƯỜI BỆNH? KHI NÀO CẦN PHẢI
PHẪU THUẬT ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM
XOANG?
Bạn, một trong số các bệnh nhân viêm mũi
xoang mạn tính hoặc đã tái phát nhiều lần dù
đã thử dùng đủ mọi thuốc điều trị bệnh viêm
xoang, bao gồm những đợt kháng sinh lặp đi
lặp lại mà tình trạng của bệnh vẫn không thuyên
giảm thì phải làm sao đây?
Với một số bệnh nhân, một phẫu thuật với mục
đích mở rộng đường dẫn lưu của các xoang có
thể mang lại một kết quả tốt sau điều trị cho họ.
Nhưng liệu bạn có phải nằm trong số bệnh nhân
cần phải phẫu thuật điều trị hay không?
Vì bệnh viêm xoang không phải là một bệnh gây nguy hại
đến tính mạng người bệnh nên vấn đề chọn lựa quyết định mổ hay không mổ không
có tính rạch ròi đen trắng phân minh, mà thường nằm ở nhóm lưng chừng. Để có thể đưa
ra một quyết định, tôi mời bạn hãy lược qua một số thông tin trước khi cùng bác sĩ thảo
luận và quyết định về tình trạng của mình.
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Chỉ đỊnh phẫu thuật điều trị
được bác sĩ của bạn đưa ra
đã căn cứ vào những thông
tin nào?
Quyết định chọn lựa một giải
pháp phẫu thuật điều trị bệnh của
bác sĩ được đưa ra dựa trên việc
hỏi bệnh sử, các triệu chứng phát
hiện được khi khám bệnh cho
bạn qua nội soi cũng như hình
ảnh chụp cắt lớp CT hốc mũi của
bạn. Trong trường hợp này, người
bác sĩ tai-mũi-họng khám cho bạn
thường cũng là phẫu thuật viên sẽ
trực tiếp mổ cho bạn.
Số lần bạn phải đi khám và điều
trị viêm xoang trong một năm là
một trong những thông tin quan
trọng nhất. Nếu bạn có từ 4 lần
trở lên thì bạn có khả năng cần
được phẫu thuật để điều trị viêm
xoang. Nếu thời gian mắc bệnh
kéo dài hoặc tái phát chiếm tỷ lệ
cao trong toàn bộ thời gian sinh
hoạt của bạn, thì lợi ích của phẫu
thuật điều trị bệnh dường như đã
hiển hiện rồi đấy.
Thời gian diễn tiến của một đợt
viêm xoang nhiễm trùng là thông
tin quan trọng không kém. Khi
thời gian mỗi đợt nhiễm trùng có
khuynh hướng ngày một dài ra,
thoạt đầu chỉ vài ngày, về sau
thời gian mỗi đợt kéo dài hơn đến
một vài tuần, điều này cho thấy
các kháng sinh đã mất dần hiệu
quả. Các bệnh nhân viêm xoang
dù chỉ mắc bệnh 2 – 3 lần mỗi
năm, nhưng thời gian mỗi đợt mắc
bệnh lại kéo dài ra đến hàng vài
tuần hoặc vài tháng thì cũng có
khả năng phải phẫu thuật điều trị.
Nếu bạn là người cao tuổi bị viêm
xoang, bạn dễ lo lắng là tuổi tác
có thể ảnh hưởng xấu lên kết quả
của phẫu thuật. Nếu tình trạng sức
khỏe của bạn vẫn còn ổn định thì
tuổi tác của bạn cũng không ảnh
hưởng mấy đến cuộc phẫu thuật
xoang, nhiều bệnh nhân dù tuổi đã
cao (70 - 80 tuổi) được phẫu thuật,
kết quả sau mổ vẫn có thể tốt như
những bệnh nhân còn trẻ khác.

Quyết định chấp nhận điều
trị phẫu thuật cho chính bạn
Sau khi đã được bác sĩ khám và tư
vấn về khả năng phải phẫu thuật
điều trị bệnh viêm xoang của bạn
thì về phần mình, bạn cần tỉnh
táo cân nhắc giữa một bên là lợi
ích của phẫu thuật và một bên là
những rủi ro và các phiền toái do
cuộc phẫu thuật gây nên.
Ở đây, vấn đề trung tâm và quan
trọng nhất mà bạn cần cân nhắc
kỹ lưỡng là các triệu chứng khó
chịu của bệnh viêm xoang hiện
tại đã ảnh hưởng ra sao đến chất
lượng cuộc sống bạn.
Bạn hãy đánh giá mức độ ảnh
hưởng của bệnh viêm xoang đến
khả năng và chất lượng của sống
hàng ngày của bạn như thế nào
dựa trên các thông tin sau:
- Số ngày bạn đã phải nghỉ làm
việc vì bệnh trung bình trong một
năm?
- Bệnh đã ảnh huởng như thế nào
đến cuộc sống hiện tại của bạn?
- Bạn có cảm thấy mệt mỏi thường
xuyên hay không?
- Bạn có thể hình dung được cụ
thể số lượng thuốc mà bạn đã sử
dụng để điều trị viêm xoang hay
không?
- Nếu sau này, số lần mắc bệnh
và các triệu chứng của bệnh
viêm xoang cũng giảm bớt thì
bạn có thấy cuộc sống trở nên
thoải mái và vui tươi hơn không?
Đó hoàn toàn là những quyết
định cá nhân được các bệnh
nhân đưa ra sau khi cân nhắc
cẩn thận mọi điều.
Ảnh hưởng của bệnh lên năng
suất lao động và ngày công lao
động của bạn cũng là một điều
cần được quan tâm. Trong khi một
số bệnh nhân không thấy việc
nghỉ ốm mỗi năm khoảng 2-3
tuần không phải là một vấn đề
quan trọng, thì một số bệnh nhân
khác lại thấy số ngày nghỉ ấy đã
cản trở họ thực hiện các mục tiêu
quan trọng trong hoạt động nghề
nghiệp của họ.
Khi bệnh nhân nhận thấy bệnh

trạng đã ảnh hưởng nhiều đến
chất lượng sống của mình thì họ
có khuynh hướng nghiêng về
phía chọn lựa phẫu thuật để điều
trị bệnh.
Những kỳ vọng của người
bệnh và diễn biến thực tế
sau mổ xoang
Bệnh nhân cần biết sau phẫu
thuật, các kết quả đạt được có
thể không hoàn toàn giống như
kỳ vọng của người bệnh mong
mỏi vì thế bệnh nhân cần hỏi han
trao đổi cụ thể với bác sĩ sẽ mổ
cho mình về những kỳ vọng người
bệnh mong mỏi và kết quả thực tế
sau mổ.
Sau phẫu thuật điều trị bệnh viêm
xoang; dù niêm mạc trong các
xoang sau mổ được hồi phục hoàn
toàn về cấu trúc và chức năng đi
chăng nữa thì các xoang sẽ vẫn
tiếp tục đảm nhiệm chức năng làm
ấm, làm ẩm không khí hít vào, bắt
giữ vi khuẩn, siêu vi và các yếu tố
có hại cũng như bảo vệ đường hô
hấp dưới... Khi sức đề kháng của
người bệnh bị suy giảm hoặc khi cơ
thể tiếp xúc với môi trường ô nhiễm,
có nhiều tác nhân gây bệnh hoặc
sau một đợt nhiễm siêu vi đường hô
hấp trên, bệnh viêm xoang vẫn có
thể sẽ xảy ra, có thể nói: trong hầu
hết các truờng hợp, phẫu thuật mũi
xoang không thể loại bỏ hoàn toàn
nguyên nhân gây viêm mũi xoang
tái phát của người bệnh.
Tuy sau mổ, các đợt tái phát
viêm xoang nhiễm trùng vẫn còn
có thể xuất hiện, nhưng mức độ
trầm trọng của triệu chứng và số
lần tái phát trong năm sẽ như của
một người bình thường (2 - 3 lần/
năm). Nếu trước đây bạn bị 5 –
6 đợt viêm xoang mỗi năm, phẫu
thuật sẽ giảm số lần ấy xuống còn
2 – 3 lần mỗi năm. Cũng cần lưu
ý rằng: không phải mỗi đợt nhiễm
siêu vi cảm cúm sau này đều dẫn
đến bệnh viêm xoang mới.
Trong trường hợp lý tưởng nhất,
thời gian của mỗi đợt viêm xoang
mới sẽ được rút ngắn lại, thời gian
phải dùng kháng sinh điều trị vì
thế cũng sẽ giảm theo.
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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Bạn cũng cần biết rằng, phẫu
thuật cũng không thể triệt tiêu
được các nguyên nhân bên trong
làm bạn bị viêm xoang mạn.
Nếu bạn bị dị ứng thì biện pháp
phẫu thuật cũng không thể loại
bỏ phản ứng quá mẫn của niêm
mạc mũi xoang - nguyên nhân
gây nên bệnh viêm mũi dị ứng. Vì
thế sau mổ, các triệu chứng ngứa
mắt, mũi, chảy dịch mũi trong sau
họng và nhảy mũi vẫn còn tồn tại
đòi hỏi bạn phải tiếp tục dùng
các thuốc chống dị ứng để giảm
bớt khó chịu do ảnh hưởng của
môi trường gây nên.
Cũng tương tự như vậy, đối với
các bệnh nhân viêm đa xoang
có polyp mũi, khi lấy trọn khối
polyp, bác sĩ vẫn không thể loại
bỏ nguyên nhân bên trong làm
khối polyp ấy phát sinh và phát
triển. Vì thế, các bệnh nhân viêm
đa xoang mạn có polyp mũi
to có nguyên do từ các bệnh lý
toàn thân (dị ứng, bệnh xơ nang,
tam chứng Samster..), có chỉ định
phẫu thuật để lấy bỏ thì sau mổ
khối polyp đó vẫn có thể tái phát
đòi hỏi phải phẫu thuật lại.
Một trong những thắc mắc khó
giải thích rõ ràng là khả năng
phục hồi khứu giác của người
bệnh trước mổ đã giảm hoặc mất
thì sau mổ có thể hồi phục được
hay không?
Câu trả lời nằm ở nguyên nhân
gây nên mất khứu giác.
Nếu khối polyp to gây chèn ép
hay tình trạng nhiễm trùng làm
tổn thương các sợi dây thần kinh
khứu giác hay các thụ thể thần
kinh khứu giác, thì sau phẫu
thuật khứu giác không có khả
năng hồi phục.
Trong trường hợp khối polyp
hoặc niêm mạc phù nề ngăn cản
luồng không khí mang các phân
tử mùi đến các thụ thể khứu giác
trong mũi thì sau khi khối polyp
và chỗ tắc nghẽn được lấy đi,
khứu giác của bệnh nhân có thể
hồi phục được.
Nếu bạn bị viêm xoang do nguyên
nhân từ các tắc nghẽn dẫn lưu
12
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và thông khí của các xoang (bất
thường ở các cấu trúc giải phẫu
như vẹo vách ngăn, quá phát
bóng sàng, phồng cuống mũi...),
nguyên nhân gây bệnh chủ yếu
nằm trong hốc mũi thì sau mổ bạn
sẽ có rất nhiều khả năng đạt kết
quả rất tốt sau mổ do các nguyên
nhân gây tắc nghẽn đã được loại
bỏ, các bất thường giải phẫu đã
được sửa chữa hợp lý. Sau mổ,
hoạt động sinh lý bình thường của
niêm mạc trong các xoang sẽ tự
phục hồi, triệu chứng của bệnh
viêm xoang sẽ tự thuyên giảm,
niêm mạc các xoang sẽ hồi phục
cả về cấu trúc lẫn chức năng.
Nhưng nếu bệnh nhân viêm
xoang mạn do các nguyên nhân
từ các bệnh hệ thống với polyp to
hay hiện tượng phù nề rất nhiều
ở tất cả các xoang phía sau thì
dù trong lúc phẫu thuật, các bệnh
tích được giải quyết tốt thế nào
đi chăng nữa, thì sau mổ dù tình
trạng viêm xoang có cải thiện
nhưng vẫn không thể hoàn toàn
khỏi bệnh. Sau mổ, dù các xoang
đã được mở rộng và thông thoáng
hơn, các nguyên nhân gây viêm
và phù nề niêm mạc vẫn còn tồn
tại cho nên kết quả còn tùy thuộc
rất nhiều vào việc bệnh nhân đến
tái khám định kỳ để được theo dõi
và điều trị tiếp tục sau phẫu thuật.
Các bệnh viêm xoang mạn tính tái
phát nhiều lần trong năm thường
có liên quan tới nguyên nhân gây
bệnh viêm xoang, các bệnh nhân
viêm xoang có cấu trúc mũi bất
thường thì sự can thiệp sau mổ
sẽ tốt hơn các bệnh nhân viêm
xoang có nguyên nhân từ các
bệnh hệ thống.
Phẫu thuật điều trị bệnh
viêm xoang thật sự có hiệu
quả
Mặc dù vấn đề trao đổi giữa bác
sĩ và người bệnh trong đó quan
trọng nhất là việc nêu ra các kỳ
vọng và giải thích về khả năng
điều trị thực tế trên từng trường
hợp cụ thể của người bệnh là
hết sức cần thiết; nhưng tôi hoàn
toàn không có ý hạ thấp giá trị

thực của phẫu thuật xoang. Đã có
nhiều công trình nghiên cứu khảo
sát cho thấy phẫu thuật điều trị
bệnh viêm xoang thực sự mang lại
nhiều kết quả tốt trên chất lượng
cuộc sống của nhiều bệnh nhân
viêm xoang
Có thể kể công trình nghiên cứu
của Đại học Havard nghiên cứu
đánh giá sự thay đổi chất lượng
cuộc sống của các bệnh nhân
phẫu thuật xoang trong đó 3 triệu
chứng thường gây khó chịu nhất
là nhức đầu, nghẹt mũi và vướng
đàm sau họng được quan tâm theo
dõi vào các thời điểm trong năm
để so sánh với các triệu chứng
này trước mổ đã cho thấy có đến
82% bệnh nhân trả lời phẫu thuật
đã mang lại cải thiện chất lượng
cuộc sống rõ rệt.
Một công trình nghiên cứu khác
đánh giá hiệu quả kinh tế trên
những người bệnh được mổ
xoang. Cho thấy số tiền phải chi
trả cho việc uống thuốc trung bình
của một bệnh nhân mũi xoang
trước mổ đã giảm một nửa sau khi
được phẫu thuật, đó là chưa nói
đến những vấn đề khác như ngày
công và năng suất lao động, khả
năng phấn đấu thực hiện các mục
tiêu quan trọng trong môi trường
làm việc…
Ngày nay, kỹ thuật mổ xoang
qua nội soi đã được hoàn thiện
và không ngừng được cải tiến đến
mức tinh tế, an toàn và hiệu quả
hơn rất nhiều so với các kỹ thuật
mổ trước đây.
Dù rằng, hiện nay nhiều loại
thuốc mới với hiệu quả điều trị
bệnh viêm xoang ngày càng tăng
cao và phản ứng phụ ngày càng
ít đi, nhưng nếu bệnh nhân biết
được rằng sau mổ nếu tỷ lệ cải
thiện tốt chất lượng cuộc sống là
82%, số tiền phải dùng để điều
trị bệnh viêm xoang giảm đi một
nửa, bệnh nhân đã bị viêm xoang
mạn hoặc tái phát thường xuyên
dù đã được điều trị đúng cách
nhưng không mang lại kết quả
mong muốn thì quyết định chọn
lựa phẫu thuật điều trị là hợp lý.
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VIÊM TRÍT HẸP BAO GÂN
GẤP Ở BÀN TAY
(CHỨNG NGÓN TAY CÒ SÚNG)
ThS BS Trần Nguyễn Phương

ĐỊNH NGHĨA
Ngón tay cò súng (NTCS), được định nghĩa là viêm trít
hẹp bao gân gấp ngón tay, là tình trạng một trong các
ngón tay của bạn bị “khóa” hay bị “kẹt” ở tư thế bị bẻ
cong (gấp), giống tư thế của ngón tay khi bóp cò súng.
Khoang bên trong bao, xung quanh gân gấp, bị thu
hẹp lại. Thời kỳ đầu, bạn có thể duỗi thẳng ngón này
ra và nghe một tiếng tách – như là cò súng sau khi kéo
được nhả ra.

www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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Giải pháp bao gân gấp ngón tay
Ngón tay cái có hai gân của các cơ gấp ngón cái
dài và ngắn. Các ngón còn lại, mỗi ngón có hai
gân của các cơ gấp các ngón tay nông và sâu.
Các gân này của mỗi ngón được bao xung quanh
bởi bao gân gấp. Cấu tạo của bao gân gấp khá
phức tạp:
Ngoài cùng là bao gân xơ. Bao này có một hệ
thống các dải mô xơ tạo nên các ròng rọc hình
vòng cung (5 cái: A1 đến A5) và hình chữ thập (3
cái: C1 đến C3). Các ròng rọc này bám vào các
đốt xương ngón tay phía sau và nối liền với nhau
bằng các phần mỏng của bao. Tuyệt đối không
được đụng chạm, phẫu tích hay cắt các ròng rọc
A2 và A4 (tương ứng với các xương đốt gần và
giữa của ngón) để giữ cho gân gấp luôn gần với
xương khi nó vận động. Trong ngón tay cò súng,
nốt dày lên của gân gấp vấp vào miệng của đường
hầm bao gân xơ khiến cho ngón tay không duỗi ra
được từng lúc và ở tư thế gấp. Khi gân chui vào và
trượt qua được vùng hẹp thì ngón đột nhiên duỗi
thẳng, bạn có thể nghe một tiếng tách.
Phía dưới bao gân

xơ là một bao bảo vệ gọi là bao hoạt dịch. Bao
này đi từ đầu gần của dây chằng cổ tay đến nền
của xương đốt ngón cuối cùng và tiết ra hoạt dịch
giúp cho gân bên trong trượt được dễ dàng. Chấn
thương hay một số nguyên nhân khác làm cho gân
14
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và bao hoạt dịch bị viêm hay bị phù, được gọi là
viêm gân-bao hoạt dịch. Cho nên bản chất thực sự
của ngón tay cò súng, nói một cách đầy đủ là viêm
gân và viêm trít hẹp bao hoạt dịch xung quanh
gân gấp ngón tay.
TRIỆU CHỨNG
Các triệu chứng và dấu hiệu có thể tăng từ nhẹ đến
nặng, bao gồm:
- Ngón tay cứng, nhất là về sáng
- Ngón tay bị kẹt ở tư thế bẻ cong, và khi duỗi
thẳng ra được thì nghe một tiếng tách
- Đau nhẹ và/hay phù nhẹ ở gốc ngón. Bệnh nhân
có thể bị đánh thức khi đang ngủ vì ngón tay bị
kẹt ở tư thế gấp, gây đau
- Có một nốt nhỏ ở gan bàn tay tại nền của ngón bị
ảnh hưởng
- Thời kỳ nặng: ngón tay bị kẹt ở tư thế gấp mà
không thể tự duỗi thẳng ra được, phải dùng bàn
tay kia để kéo ra.
- Có thể bị cùng lúc nhiều hơn một ngón, và có
thể bị ở cả hai bàn tay. NTCS thường nặng hơn về
sáng, khi nắm chắc một đồ vật hay khi duỗi thẳng
ngón.
Khi khớp ngón bị nóng hay viêm, bạn cần đi khám
bệnh ngay vì các dấu hiệu này có thể là do nhiễm
khuẩn.

NGUYÊN NHÂN
Gân là những thừng xơ khỏe, gắn cơ với xương.
Trong trường hợp này là các gân đi từ các cơ ở
cẳng tay, kéo gấp ngón tay về phía gan tay. Các
gân gấp nông và sâu của mỗi ngón được bao
quanh bởi bao gân. NTCS xảy ra khi bao hoạt
dịch xung quanh bị kích thích và viêm, cản trở sự
trượt của các gân ở trong bao. Gân với một nốt
dày lên có thể trượt ra ngoài bao khi bạn gấp
ngón nhưng khó vào lại một cách dễ dàng do tình
trạng phù.
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CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
Bao gồm:
- Bàn tay nắm chặt lặp đi lặp lại, do nghề nghiệp
hay do sở thích.
- Một số vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như đái
tháo đường, viêm khớp dạng thấp, chứng thoái
hóa dạng tinh bột, hội chứng ống cổ tay, người
chạy thận nhân tạo…
- Giới. Gặp nhiều hơn ở nữ giới.
- Tuổi. Thường gặp ở tuổi > 40.
CHẨN ĐOÁN
Chẩn đoán dựa trên bệnh sử và khám thực thể.
Khi khám, bạn được yêu cầu mở và nắm bàn tay,
tìm những vùng bị đau, tình trạng của vận động
dễ hay khó, và dấu hiệu của kẹt ngón. Đau tăng
lên khi có những tác động làm căng gân hoặc làm
gấp ngón có đối kháng. Bác sĩ khám gan bàn tay
của bạn xem có một nốt nhỏ lồi lên hay không.
Khi có nốt lồi đi kèm với NTCS, nốt này có thể di
chuyển khi vận động ngón vì nó là thành phần
(bệnh lý) của gân gấp.
Chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân khác
làm đau khớp bàn-ngón như: chấn thương dây
chằng, bong gân của khớp bàn-ngón, viêm bao
gân của các cơ dạng dài và duỗi ngắn ngón cái
(hội chứng de Quervain) hoặc thoái hóa khớp bànngón sau chấn thương.
ĐIỀU TRỊ
Điều trị NTCS thay đổi tùy theo độ nặng và khoảng
thời gian mắc bệnh.

- Các bài tập duỗi ngón. Tập nhẹ nhàng giúp
duy trì vận động của ngón.

Phẫu thuật và các phương pháp khác
Được chỉ định khi các triệu chứng nặng lên và các
điều trị bảo tồn không hiệu quả:
- Tiêm steroid. Tiêm thuốc vào gần hay vào trong
bao gân làm giảm viêm và do đó làm cho gân
trượt dễ dàng. Đôi khi phải tiêm một mũi thứ hai
sau 6 tuần hoặc hơn. Hiệu quả đến 90% các
trường hợp. Ở bệnh nhân đái tháo đường, chỉ
hiệu quả khoảng 1/2.
- Giải phóng gân qua da. Sau gây tê, chọc
một kim vững chắc hay một dụng cụ là dao Haki
vào mô quanh gân tại nơi trít hẹp. Di chuyển kim/
dụng cụ và ngón tay của bệnh nhân để giải phóng
nơi trít hẹp của đường hầm làm cản trở sự trượt
mềm mại của gân. Có thể tiến hành dưới siêu âm
để mở vào bao gân mà không làm tổn thương đến
gân hay các dây thần kinh gần đó.
- Phẫu thuật. Thao tác qua một vết mổ nhỏ gần
gốc ngón, phẫu thuật viên có thể cắt mở đoạn bao
gân bị trít hẹp (tức ròng rọc A1).

Thuốc
Các thuốc kháng viêm không steroid - như
ibuprofen, naproxen – có thể làm giảm đau nhưng
không chắc làm giảm được phù, là nguyên nhân
của trít hẹp bao gân hoặc làm kẹt gân.
Điều trị nội khoa
Các điều trị bảo tồn không xâm lấn bao gồm:
- Nghỉ ngơi. Ít nhất trong 3-4 tuần, tránh mọi hoạt
động đòi hỏi nắm chặt tay lặp đi lặp lại, cầm
nắm hoặc sử dụng kéo dài một máy rung cầm tay.
- Nước đá hoặc nhiệt. Một số được cải thiện
bằng chườm đá vài ba lần trong ngày. Một số
được cải thiện với ngâm tay trong nước ấm, 		
nhất là làm ngay đầu tiên lúc sáng sớm.
- Nẹp. Nẹp chất dẻo giữ cho ngón tay hoàn toàn
thẳng. Có thể đeo nẹp ban đêm giữ ngón ở tư thế
duỗi trong sáu tuần, giúp cho gân được nghỉ ngơi.
Còn giúp các ngón không bị gấp lại khi ngủ, gây
đau khi vận động các ngón vào buổi sáng.

Phẫu thuật cắt mở ròng rọc A1 của bao gân xơ.
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VÔ MẠCH CHỎM
XƯƠNG ĐÙI KHỚP HÁNG
HOẠI TỬ

TS BS Tăng Hà Nam Anh

HOẠI TỬ VÔ TRÙNG CHỎM XƯƠNG ĐÙI
KHỚP HÁNG GÂY ĐAU KHI VIỆC CUNG
CẤP MÁU CHO XƯƠNG BỊ GIÁN ĐOẠN.
CÁC TẾ BÀO XƯƠNG SẼ CHẾT VÌ KHÔNG
ĐỦ MÁU NUÔI, CUỐI CÙNG DẪN ĐẾN PHÁ
HỦY KHỚP HÁNG VÀ VIÊM KHỚP. HOẠI TỬ
VÔ MẠCH CÓ THỂ XẢY RA CHO BẤT CỨ
XƯƠNG NÀO NHƯNG HAY GẶP NHẤT LÀ
Ở KHỚP HÁNG. HÀNG NĂM Ở HOA KỲ
CÓ TRÊN 20.000 NGƯỜI PHẢI NHẬP VIỆN
ĐIỀU TRỊ HOẠI TỬ XƯƠNG KHỚP HÁNG.
TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP, BỆNH NHÂN
BỊ CẢ HAI BÊN.
Giải phẫu
Khớp háng gồm một khối hình cầu (chỏm xương
đùi) khớp với một hốc xương (ổ cối xương chậu).
Chỏm xương đùi và ổ cối được bao phủ bởi một
lớp sụn trơn, làm giảm ma sát của khớp và giúp
cho xương trượt lên nhau dễ dàng.
Nguyên nhân
Hoại tử xương xảy ra khi việc cung cấp máu cho
đầu xương đùi bị gián đoạn. Không được nuôi
dưỡng đầy đủ, đầu xương đùi sẽ chết và sập
xuống dần. Kết quả là lớp sụn khớp bao phủ các
xương của khớp cũng bị sập làm cho khớp trở nên
mất tác dụng.
Các yếu tố nguy cơ
Mặc dù không phải bao giờ người ta cũng biết được
các nguyên nhân làm mất cung cấp máu, có một số
các yếu tố nguy cơ có thể làm cho dễ sinh bệnh:
16
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• Chấn thương. Trật khớp, gãy khớp, và các tổn
thương khác có thể gây tổn thương cho các mạch
máu và cản trở tuần hoàn của đầu xương đùi.
• Nghiện rượu. Uống quá nhiều rượu, trên 400 ml
mỗi tuần, gây lắng đọng mỡ trong thành mạch đưa
đến nguy cơ hoại tử chỏm xương đùi.
• Các thuốc corticosteroid. Có nhiều bệnh như hen
suyễn, viêm khớp dạng thấp, và lupus ban đỏ hệ
thống, được điều trị bằng các thuốc steroid. Mặc
dù chưa biết được một cách chắc chắn vì sao các
thuốc này lại đưa đến hoại tử xương, nghiên cứu
cho thấy là có sự liên quan giữa các bệnh này với
sử dụng steroid lâu dài. Có giả thuyết cho rằng các
corticosteroid có thể gây ra tăng mỡ-máu làm giảm
dòng máu và đưa đến hoại tử vô mạch.
• Các bệnh nội khoa khác. Hoại tử xương gặp
trong một số bệnh chẳng hạn như bệnh ở người
thợ lặn (bệnh khí nén), thiếu máu hồng cầu hình
liềm, các bệnh tăng sinh các tế bào tủy xương,
bệnh Gaucher (môt bệnh di truyến do nhiễm sắc
thể thường thể lép, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh
Crohn, thuyên tắc động mạch, bệnh huyết khối,
viêm mạch máu, viêm tụy, đái tháo đường, HIV/
AIDS, ghép tạng và nhất là ghép thận. Xạ trị trong
ung thư cũng làm cho xương bị yếu đi.

Chỏm xương đùi với phần hoại tử màu vàng

Mặc dù tổn thương bệnh lý nằm ở phần đầu xương
(chỏm xương đùi) nhưng các cơn đau thời kỳ đầu
nhiều khi lại gặp ở khớp gối, đây là điều khiến cho
việc chẩn đoán dễ bị nhầm lẫn và bỏ sót bệnh lý.
Có giả thuyết cho rằng điều này là do khớp gối
nằm nông hơn khớp háng, nhánh thần kinh mặt
trước khớp gối bao gồm luôn cả nhánh chi phối
cho khớp háng của các thần kinh hiển, đùi và mác
chung. Khi chỏm xương đùi đã bị biến dạng nhiều
thì cơn đau sẽ tập trung rõ ràng ở vùng khớp háng.
Một số trường hợp bệnh nhân than đau vùng mông
và có thể chẩn đoán nhầm với thoát vị đĩa đệm cột
sống thắt lưng. Vận động khớp háng sẽ bị hạn chế
nhất là động tác xoay trong và xoay ngoài. Một
số bệnh nhân than phiền không thể ngồi xổm hay
ngồi xếp bằng. Nặng hơn nữa, bệnh nhân sẽ có
dáng đi chân cao chân thấp do chỏm bị biến dạng
và khớp háng bị hư.
Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn từ dăm ba
tháng đến trên một năm. Bệnh cần được chẩn

Phân bố thần kinh của
khớp háng và đầu gối giải
thích tại sao tổn thương ở
khớp háng nhưng lại đau
ở khớp gối.

Bệnh phát
Hoại tử xương gặp ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp
nhất là từ 40 đến 65 tuổi. Nam gặp nhiều hơn nữ.
Triệu chứng
Hoại tử xương diễn ra theo các giai đoạn. Đau
khớp háng điển hình là triệu chứng đầu tiên. Có
thể đau mơ hồ hay đau nhói ở háng, ở đùi hay ở
vùng mông.
Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng gì trong
các giai đoạn sớm. Khi tình trạng xấu hơn, bạn
chỉ thấy đau bên khớp háng bị bệnh khi đứng dồn
trọng lượng của cơ thể lên háng phía bên đó và
vận động khớp háng trở nên đau.

Hoại tử xương có thể tiến triển từ một khớp háng
bình thường (giai đoạn II) cho đến sập chỏm
xương đùi (giai đoạn IV)

đoán sớm vì một số nghiên cứu cho thấy điều trị
sớm sẽ cho kết quả tốt hơn.
Cũng nên biết là bệnh của khớp háng có thể kết
hợp với bệnh của các vùng khác như vai, đầu gối,
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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bàn tay, bàn chân. Một số bệnh nhân bị hoại tử
vô mạch cả hai bên, thí dụ cả hai khớp háng hay
cả hai đầu gối. Cho nên khi đau ở các vị trí không
phải tại khớp háng thì cần phải tinh tế để nhận
định: là các triệu chứng “ăn theo” mà cơ chế cụ
thể chưa được biết, hay bệnh nhân thực sự có một
bệnh nào đó kết hợp tại các vị trí đau ngoài khớp
háng, thí dụ hoại tử vô mạch xương khớp gối,
loãng xương…

Đau tăng lên trong một số động tác thụ động có
thể là dấu hiệu của hoại tử xương

Khám bác sĩ
Sau thảo luận các triệu chứng và bệnh sử của bạn,
bác sĩ sẽ khám khớp háng của bạn để tìm xem các
chuyển động đặc biệt nào gây đau cho bạn.
Đau tăng lên trong một số động tác thụ động nào
đó có thể là dấu hiệu của hoại tử xương:
• Phạm vi vận động thụ động của háng bị hạn chế
và đau, nhất là khi xoay trong
• Hạn chế rõ rệt của động tác dạng thụ động
thường hay gặp
• Cẳng chân để thẳng nâng lên khi bị chống cự
gây đau trong đa số các trường hợp có triệu chứng.
• Xoay trong hay xoay ngoài thụ động cẳng chân
duỗi thẳng gây đau, nhất là khi có viêm bao khớphoạt dịch hoạt động.

(Trái) X-quang một khớp háng khỏe mạnh –
giai đoạn I. (Phải) Trên phim X-quang này,
hoại tử xương đã tiến triển làm sập chỏm xương
đùi – giai đoạn IV.
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Hình ảnh học
Các nghiệm pháp hình ảnh học giúp bác sĩ xác
định chẩn đoán, bao gồm:
X-quang. Chụp các cấu trúc đặc, như xương.
X-quang được dùng để xác định xem đầu xương
đùi đã bị sập hay chưa và ở mức độ nào.
Cộng hưởng từ. Các tổn thương sớm có thể
chưa thấy trên X-quang nhưng có thể phát hiện
trên Cộng hưởng từ. Có thể đánh giá mức độ ảnh
hưởng của xương do bệnh. Cho thấy hoại tử xương
sớm đã gây ra các triệu chứng (thí dụ, đã có hoại
tử xương phía đối diện hay chưa).
Điều trị
Mặc dù các lựa chọn điều trị không phẫu thuật
hoặc sử dụng các nạng có thể làm giảm đau và
làm chậm tiến triển của bệnh, các lựa chọn điều trị
hiệu quả nhất vẫn là phẫu thuật. Các bệnh nhân
hoại tử xương phát hiện ở các giai đoạn rất sớm
(trước khi bị sập đầu xương) có thể điều trị tốt
bằng các phương pháp bảo tồn.

(Trái) Giải áp lõi chỏm xương. (Phải) Trên phim
X-quang này, nhìn thấy các đường khoan nhỏ
dùng để giải áp lõi.

Các điều trị nội khoa
Giúp giảm triệu chứng trong các giai đoạn sớm:
• Các thuốc kháng viêm không steroid, như ibuprofen.
• Các thuốc làm giảm xốp xương, như alendronate.
• Các thuốc làm giảm cholesterol và mỡ-máu.
• Các thuốc chống đông khi có rối loạn đông máu,
như warfarin
• Nghỉ ngơi. Giảm trọng lượng và căng thẳng tại
các xương bị bệnh. Giảm các hoạt động thể lực
hay dùng nạng trong dăm ba tháng.
• Các bài tập để duy trì và cải thiện mức độ hoạt
động của khớp.
Các điều trị ngoại khoa
Giải áp lõi chỏm xương
Khoan một lỗ rộng hay dăm ba lỗ nhỏ hơn tại
chỏm xương để giảm áp lực trong xương và tạo ra
các kênh cho các mạch máu mới để nuôi các vùng
tổn thương của háng.
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Khi hoại tử xương khớp háng được chẩn đoán
sớm, giải áp lõi thường có hiệu quả đề phòng sập
đầu xương đùi và sự phát triển thành viêm khớp.
Giải áp lõi thường kết hợp với ghép xương để giúp
hồi phục xương khỏe mạnh và chống đỡ cho sụn
của khớp háng. Xương ghép là một mô xương lành
mạnh được ghép vào một nơi cần thiết của cơ thể.
Nhiều lựa chọn ghép xương được sử dụng ngày
nay. Kỹ thuật chuẩn là lấy xương từ một nơi khác
của cơ thể bạn đem ghép vào một nơi khác của cơ
thể, được gọi là ghép tự thân.
Xương ghép có thể lấy từ người cho hay từ tử thi,
lấy từ ngân hàng xương hay ở người vừa mất.
Cũng đã có một số xương ghép tổng hợp được
dùng hiện nay.

thuật hiệu quả nhất của y học.
Trong thay khớp háng toàn phần, cả đầu xương và
ổ chảo được thay bằng một khớp nhân tạo.
Điều trị tái sinh
Lấy bỏ xương chết trong chỏm xương và ghép các
tế bào gốc.
Phòng bệnh
• Chừa rượu
• Giữ cho cholesterol-máu thấp
• Giám sát việc sử dụng các thuốc steroid.

Các kết quả
Giải áp lõi giúp đề phòng hoại tử xương
tiến triển thành viêm khớp nghiêm trọng
và phải thay khớp trong 25% đến 85%
các trường hợp. Điều này tùy thuộc vào
giai đoạn và kích thước của hoại tử xương
ở thời điểm can thiệp.
Giải áp lõi đạt được các kết quả tốt nhất
khi hoại tử xương được phát hiện ở các
giai đoạn sớm, trước khi xương bị sập.
Trong nhiều các trường hợp này, xương
lành và được tưới máu trở lại sau giải áp
lõi. Phải mất ít tháng để xương lành, và
trong thời gian này, dụng cụ tập đi hay
các nạng là cần thiết để dự phòng các
căng thẳng tác động lên nơi xương bị tổn

Thay khớp háng nhân tạo toàn phần trên bệnh
nhân bị hoại tử chỏm xương đùi

Ghép xương mác có cuống mạch nuôi
Một lựa chọn khác là ghép xương mác có mạch
máu. Lấy từ xương mác của bạn cùng với động
mạch và tĩnh mạch nuôi, đưa vào một lỗ khoan
qua cổ và chỏm xương, và các mạch máu được nối
lại giúp lành vùng hoại tử xương.
Thay khớp háng toàn phần
Khi hoại tử xương đã tiến triển nặng làm sập đầu
xương đùi, điều trị hiệu quả nhất là thay khớp
háng toàn phần với các khớp nhân tạo.
Thay khớp háng toàn phần có hiệu quả làm hết
đau và khôi phục được chức năng cho 90-95% số
bệnh nhân. Đây được coi là một trong những phẫu

thương.
Các bệnh nhân được giải áp lõi có kết
quả có thể đi đứng trở lại không cần sự
hỗ trợ sau khoảng 3 tháng và hết đau
hoàn toàn.
Khi hoại tử xương được chẩn đoán sau khi
đã có sập xương, việc giải áp lõi thường
không đạt hiệu quả. Trong tình huống
này, tốt nhất là thay khớp toàn phần, giúp
hết đau và khôi phục chức năng cho 90%
đến 95% số bệnh nhân.
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CN Khuất Tuấn Anh

Sepsis có bệnh cảnh phức tạp, rất khó chẩn đoán
phân biệt, diễn tiến nhanh, tỷ lệ tử vong cao, điều
trị tốn kém. Nhu cầu của lâm sàng là phải chẩn
đoán sớm, đánh giá được nguy cơ, giúp cải thiện
quyết định điều trị / xử trí bệnh nhân và sử dụng
nguồn lực hiệu quả.
Để đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của lâm sàng,
các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra các dấu ấn
sinh học với những tiêu chí sau đây: độ nhạy cao
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(tăng cao khi có bệnh), độ đặc hiệu cao (không
tăng khi không có bệnh), liên quan đến mức độ
trầm trọng của bệnh, thay đổi theo diễn tiến lâm
sàng, dự báo trước những biến đổi lâm sàng, cho
biết thêm thông tin độc lập về tiên lượng nguy cơ,
dễ dàng thực hiện trong lâm sàng.
Hiện nay, người ta đã tìm ra trên 100 dấu ấn sinh
học có liên quan đến nhiễm trùng và nhiễm khuẩn
huyết như: IL-6, IL-10,TNF-α, PCT, CRP… trong đó

KIẾN THỨC Y KHOA

Interleukin-6 (IL-6) nổi lên là dấu ấn sinh học sớm
của phản ứng viêm, nhiễm trùng và sepsis. Nó giải
phóng nhanh sau đáp ứng với chấn thương các
mô và sự thay đổi so với mức nền báo hiệu biến
chứng nặng.

Hình1: Các tế bào sản xuất ra IL-6 và các tác động
của IL-6 trong cơ thể.
(CRP = C-reactive protein, SAA = serum amyloid A
protein)

IL-6 được mô tả lần đầu tiên dưới dạng interferon-β2,
một yếu tố tăng trưởng u tương bào và kích thích tế
bào gan. Sau đó, nó được mô tả là yếu tố kích thích
tế bào B (B Cell Stimulatory Factor 2 - BSF2).
Năm 1988, nó được đề nghị đặt tên là IL-6 vì những
nghiên cứu sâu hơn chỉ ra rằng nó không chỉ tác
động lên tế bào B, mà còn tác động lên tế bào T, tế
bào gốc tạo máu, tế bào gan… IL-6 được sản xuất từ
một gen đơn, gen này mã hóa một protein gồm 212
acid amin và được tách ra ở đầu tận cùng N tạo ra
một peptide gồm 184 acid amin có trọng lượng phân
tử khoảng 22-27 kDa.
IL-6 truyền tín hiệu thông qua thụ thể trên màng
tế bào hay thụ thể hòa tan. Thụ thể trên màng tế
bào (mIL-6R) chỉ gặp ở một số loại tế bào. Thụ thể
hòa tan (sIL-6R) giúp IL-6 gắn với tế bào không
có thụ thể mIL-6R bằng cách tạo thành phức hợp
với glycoprotein (gp130). Cả IL-6/mIL-6R cũng như
phức hợp IL-6/sIL-6R đều tương tác với gp130 bộc
lộ trên màng tế bào kích hoạt hệ thống truyền tín hiệu.

IL-6 xuất hiện sớm hơn so với các dấu ấn
sinh học khác.
IL-6

PCT

CRP

XUẤT HIỆN

<2 giờ

2-6 giờ

12-48 giờ

ĐỈNH

6 giờ

24 giờ

48 giờ

BÁN RÃ

1-2 giờ

24 giờ

20 giờ

Đồ thị 2: Động học của IL-6 so với PCT và CRP.

Hiện nay, tại khoa Xét nghiệm bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM đang triển khai thực hiện xét nghiệm
định lượng IL-6 trong huyết thanh/huyết tương trên
hệ thống máy cobas c602 của hãng Roche. Đây
là xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang
(Electro-chemiluminescence immunoassay - ECLIA)
để định lượng trong ống nghiệm calcitonin của
người (human calcitonin – hCT) trong huyết thanh
và huyết tương theo nguyên lý bắt cặp với thời
gian xét nghiệm 18 phút.
Một nghiên cứu trên 817 người khỏe mạnh, xác định
được khoảng tham chiếu sinh học đến 7 pg/mL
(phân vị thứ 95). IL-6 tăng theo tuổi nhưng sự khác
biệt này không quan trọng về mặt lâm sàng do giá
trị IL-6 trong trường hợp bệnh lý lên đến hàng trăm
hoặc hàng nghìn pg/mL.
Khi sử dụng IL-6, chúng ta cần lưu ý: tiến hành xét
nghiệm mức ban đầu tại thời điểm nhập viện và
ngay sau khi phẫu thuật hoặc sang chấn. Mức nền
IL-6 dao động phụ thuộc mức tổn thương, thuốc,
bệnh đồng mắc. Động học của IL-6 so với mức nền
quan trọng hơn giá trị nền. IL-6 nên được diễn giải
theo bệnh cảnh lâm sàng cùng thông số và phương
pháp khác, không thể thay cho các công cụ khác.
Nồng độ IL-6 giảm nhanh về mức nền trong 2–4
ngày được đánh giá tiên lượng tốt. Nồng độ IL-6
tiếp tục tăng, báo hiệu biến chứng.

Hình 2: Cơ chế truyền tín hiệu của IL-6.
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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 5166

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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LỄ KHÁNH THÀNH
ĐƠN VỊ TIM MẠCH
CAN THIỆP BỆNH
VIỆN ĐA KHOA
TỈNH NINH THUẬN
Vào ngày 23/6/2016, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ
khánh thành Đơn vị Tim mạch Can
thiệp. Đây là kết quả của việc hợp tác
triển khai thực hiện Đề án bệnh viện vệ
tinh của Bộ Y tế giữa Bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Ninh Thuận.
Tham dự buổi lễ gồm có:
- Đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên thường
vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
- BS CKII Võ Thành Đông, Chánh Văn
phòng 2-Bộ Y tế
- PGS TS BS Trương Quang Bình – Phó
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM
- BS CKII Thái Phương Phiên – Giám đốc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
Phát biểu khai mạc buổi lễ, BS CKII Thái
Phương Phiên cho biết: “Sau gần 2 năm
chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị
vật tư, các thủ tục pháp lý cho đến nguồn
nhân lực đáp ứng; hôm nay, Bệnh viện
tổ chức khánh thành đơn vị Tim mạch
can thiệp, bước đầu sẽ triển khai kỹ
thuật chụp và can thiệp mạch vành với
sự hỗ trợ của Trung tâm Tim mạch Bệnh
viện Đại học Y Dược TPHCM, sau đó sẽ
tiếp tục triển khai các kỹ thuật can thiệp
tim mạch nâng cao và can thiệp mạch

não, mạch tạng giúp cho người dân thụ
hưởng được các kỹ thuật can thiệp tim
mạch ngay tại địa phương mà không
phải chuyển lên tuyến trên, giảm chi phí
điều trị cho người bệnh, quan trọng hơn
nữa là tranh thủ được thời gian vàng
trong bệnh lý nhồi máu cơ tim, điều đó
góp phần cải thiện tỷ lệ điều trị thất bại
bệnh lý nhồi máu cơ tim tại bệnh viện.”

BS CKII Thái Phương Phiên
phát biểu

Đồng chí Lê Văn Bình
tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại Lễ khánh thành, PGS TS BS
Trương Quang Bình chia sẻ: “Với chức
năng, nhiệm vụ của một bệnh viện trực
thuộc trường đại học và năng lực hiện
có, Trung tâm Tim mạch bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM sẽ tích cực chuyển
giao những kỹ thuật tiên tiến nhất, hiệu
quả nhất trong điều trị ít xâm lấn các
bệnh lý tim mạch cho Đơn vị Tim mạch
can thiệp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh
Thuận. Mục tiêu cao nhất là để cứu
chữa kịp thời cho người bệnh có các
bệnh lý về tim mạch ở Ninh Thuận và
các tỉnh lân cận.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo
UBND tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lê
Văn Bình phát biểu: “Thay mặt UBND
tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Bộ Y tế đã
tạo điều kiện cho bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM hỗ trợ bệnh viện đa
khoa tỉnh Ninh Thuận. Xin cám ơn sự
quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của lãnh
đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
đã đến khảo sát nguồn nhân lực, trang
thiết bị, cơ sở vật chất và quyết định
chọn khoa Nội Tim mạch là khoa vệ
tinh của bệnh viện”.

Lễ cắt băng khánh thành
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PGS TS BS Trương Quang Bình
phát biểu

TIN HOẠT ĐỘNG

LỄ KÝ KẾT BẢN GHI
NHỚ HỢP TÁC GIỮA
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC
Y DƯỢC TPHCM VÀ
TỔ CHỨC TIM MILAL
– HÀN QUỐC
Ngày 26/7/2016, Bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM đã diễn ra Lễ ký kết
bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM và Tổ chức
Tim Milal – Hàn Quốc. Hoạt động
này nhằm ghi dấu tình hữu nghị giữa
hai nước Hàn Quốc và Việt Nam, thiết
lập sự hợp tác chính thức giữa Tổ chức
Tim Milal (Milal Heart Foundation)
Hàn Quốc và Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM.

mừng khi được hợp tác với Tổ chức
Tim Milal trong việc điều trị cho các
trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh
khó khăn. Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM là nơi có thể phẫu thuật được
các trường hợp bệnh tim bẩm sinh,
từ đơn giản đến phức tạp. Số lượng
phẫu thuật tim mạch hằng năm là
khoảng 600 trường hợp, thế nhưng
các trẻ mắc bệnh vẫn còn nhiều và
luôn cần đến sự hỗ trợ của các tổ chức
từ thiện. Bệnh viện sẽ luôn đồng hành
cùng tổ chức tim Milal để có thể phẫu
thuật giúp đỡ 50 trẻ em với thời gian
liên tục trong vòng 5 năm.
Ông Lee JeongJae cho biết, Tổ chức

đã hoạt động hơn 20 quốc gia và
đây là lần đầu tiên hợp tác với Bệnh
viện Đại học Y Dược TPHCM. Tổ chức
luôn mong muốn cùng bệnh viện hỗ
trợ cho các em không chỉ trong việc
điều trị bệnh, mà còn giúp các em
trong việc học và có tương lai tươi
sáng về sau.
Lễ ký kết kết thúc tốt đẹp trong niềm
tin tưởng vào việc hợp tác thành công
giữa Tổ chức Tim Milal và Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM. Năng lực
của bệnh viện cùng tấm lòng vàng
của Tổ chức sẽ ngày càng mang lại
hạnh phúc cho các trẻ em mắc bệnh
có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Lee
JeongJae – Chủ tịch Tổ chức Tim Milal.
Về phía Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM có PGS TS BS Trương Quang
Bình - Phó Giám đốc, Giám đốc Trung
tâm Tim mạch Bệnh viện cùng các
Trưởng khoa, phòng chức năng.
Từ năm 2005, Tổ chức Tim Milal đã
đưa hơn 150 trẻ em bệnh tim sang
phẫu thuật tại Hàn Quốc. Không
chỉ dừng lại ở đó, Milal mong muốn
tiếp tục hợp lực cùng Việt Nam trong
việc phẫu thuật tim cho những trẻ em
nghèo bệnh tim cần có sự sống mới.
Phát biểu tại lễ ký kết, PGS TS BS
Trương Quang Bình bày tỏ niềm vui

HỘI
NGHỊ
ĐIỀU
DƯỠNG
TRƯỞNG
KHU VỰC PHÍA NAM
NĂM 2016
Ngày 26/7/2016, tại Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM diễn ra Hội nghị
Điều dưỡng trưởng khu vực phía Nam
2016 với chủ đề “Đổi mới phong
cách thái độ phục vụ và nâng cao
chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài
lòng của người bệnh”. Hội nghị được
tổ chức nhằm hoàn thiện hệ thống tổ
chức và nhân lực; nâng cao chất lượng
chăm sóc, phục vụ người bệnh, đảm
bảo an toàn người bệnh; nâng cao
hiệu quả công tác quản lý điều dưỡng
tăng cường vai trò tư vấn, giám sát
www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD
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để định hướng, thúc đẩy sự phát triển
công tác điều dưỡng trong bệnh viện;
tăng cường, công tác chỉ đạo, kiểm
tra, giám sát công tác điều dưỡng;
nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm
và giao tiếp ứng xử của điều dưỡng,
hộ sinh khi chăm sóc người bệnh.
Đến tham dự hội nghị, đại diện Bộ
Y tế có PGS TS Lương Ngọc Khuê –
Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa
bệnh, BS CKII Hoàng Văn Thành –
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám
chữa bệnh. Về phía Sở Y tế TPHCM
có TS BS Tăng Chí Thượng – Phó
Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Về phía
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
có PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc
– Giám đốc Bệnh viện, PGS TS BS
Trương Quang Bình – Phó Giám đốc
Bệnh viện và hơn 200 đại biểu đại
diện lãnh đạo, điều dưỡng trưởng
của các bệnh viện khu vực phía Nam
và Nam Trung Bộ.
Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS
TS BS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh
việc lấy người bệnh làm trung tâm,
nâng cao chất lượng chăm sóc và an
toàn của người bệnh lên hàng đầu,
theo như quan điểm của Đảng và
Chính phủ. Bệnh viện là một xã hội
thu nhỏ, trong đó, công tác chăm sóc
của điều dưỡng chiếm 70% và đây
là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Bộ Y tế luôn trân trọng, dành sự quan
tâm sâu sắc đến đội ngũ điều dưỡng.
Hướng phát triển tiếp theo là sẽ đáp
ứng đủ nhân lực trong công tác chăm

PGS TS BS Lương Ngọc Khuê
phát biểu

PGS TS BS Trương Quang Bình
phát biểu

sóc người bệnh cũng như tạo điều
kiện để phát huy được vai trò, năng
lực của người điều dưỡng.
Thay mặt Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM, PGS TS BS Trương Quang
Bình cho biết, Bệnh viện rất tự hào
và vinh dự khi được chọn làm nơi
tổ chức hội nghị điều dưỡng trưởng
khu vực phía Nam năm nay. Bệnh
viện luôn chú trọng và phát triển hệ
thống điều dưỡng theo hướng mới điều dưỡng dần dần sẽ là người chủ
thực sự của bệnh viện, các công tác
về mặt quản lý sẽ được giao cho hệ
thống điều dưỡng. Hằng tuần, bệnh
viện tổ chức giao ban định kỳ giữa
Ban Giám đốc, các phòng chức năng
với điều dưỡng trưởng các khoa,
nhằm nắm bắt các hoạt động chuyên
môn, quản lý, hỗ trợ tích cực cho các
bác sĩ trong việc chẩn đoán, điều trị
người bệnh.

đang phát triển. Tại Việt Nam, nhân
lực điều dưỡng thiếu về số lượng và
yếu về trình độ chuyên môn. Năm
2008, tỷ số điều dưỡng viên, hộ
sinh viên/ bác sĩ ở Việt Nam là 1,6,
xếp hàng thấp nhất trong khu vực
Đông Nam Á. Trong khi đó, tỷ lệ
này ở Philipines là 5,1, ở Indonesia
là 8,0, Thái Lan là 7,0. Điều dưỡng,
hộ sinh đang công tác tại các bệnh
viện tuyến tỉnh, chiếm tỷ lệ cao nhất
(49,8%), giảm dần qua các bệnh
viện tuyến quận / huyện (29,1%),
bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (12,2%),
các bệnh viện ngoài công lập (8%)
và thấp nhất là tại các Bệnh viện
Bộ / ngành (0,9%). Việc thiếu nhân
lực điều dưỡng ảnh hưởng rất nhiều
đến chất lượng chăm sóc và an toàn
người bệnh trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh và sức khỏe của
người điều dưỡng.

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu
cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới,
hiện tượng thiếu điều dưỡng, hộ sinh
viên ngày nay xuất hiện ở nhiều
quốc gia, đặc biệt là tại các nước

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu đã tham
quan, chia sẻ kinh nghiệm quản lý,
tổ chức chăm sóc người bệnh tại các
khoa phòng của Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM.

KỶ NIỆM 69 NĂM
NGÀY THƯƠNG
BINH - LIỆT SĨ
(27/7/1947 - 27/7/2016) BUỔI HỌP MẶT THÂN MẬT
TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y
DƯỢC TPHCM

quà đến các CB – VC là thương binh, con gia đình thương binh liệt sĩ, đã vượt
qua những khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng với
tinh thần đó, đại diện Đảng Ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn và Đoàn
Thanh niên Bệnh viện đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố
Hồ Chí Minh nhằm tưởng nhớ đến công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã ngã
xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Ngày 27/7/2016, Bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM long trọng tổ chức lễ
kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh
– Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016).
Đây cũng là dịp Ban lãnh đạo và
toàn thể CB- VC bệnh viện thể hiện
tinh thần “uống nước nhớ nguồn”
cũng như động viên thăm hỏi, tặng

Chiều cùng ngày, Bệnh viện đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với các CBVC
là thương binh, con em của gia đình thương binh – liệt sĩ, gia đình có công
với Cách mạng. Đến tham dự buổi họp mặt có: Đồng chí Phạm Văn Tấn - Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Chủ tịch Công đoàn khối
cơ sở Bộ Y tế, Phó Giám đốc Bệnh viện; Đồng chí Nguyễn Minh Mẫn – Đảng
ủy viên; Đồng chí Vũ Trí Thanh – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Đồng
chí Trần Thanh Hưng – Phụ trách phòng Tổ chức Cán bộ; Các đồng chí lão
thành cách mạng: Đồng chí Lê Hoàng Kầm, đồng chí Phan Bảo Khánh; Đại
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diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên
Bệnh viện.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Bảo
Khánh ôn lại truyền thống đấu tranh
anh dũng và những hy sinh cống
hiến của quân và dân ta để giành
độc lập dân tộc và xây dựng bảo
vệ Tổ quốc. Thay mặt Ban Lãnh đạo
Bệnh viện, đồng chí Phạm Văn Tấn
gửi lời cảm ơn đến các anh hùng vì
nước quên mình, những người con
của các gia đình thương binh – liệt
sĩ đã và đang cống hiến cho sự phát
triển của Trường và Bệnh viện.

BỆNH VIỆN ĐẦU TIÊN ỨNG DỤNG ICG TRONG PHẪU
THUẬT TIÊU HÓA
Khi áp dụng ICG sẽ giúp tăng tỷ lệ xác định chính xác đối với các
hạch di căn, nạo vét triệt để, tăng khả năng khỏi bệnh và giảm tỷ lệ
tái phát đối với người bệnh ung thư. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là đơn
vị đầu tiên được Bộ Y tế cho phép ứng dụng ICG trong phẫu thuật tiêu hóa.

05

Theo ThS BS Nguyễn Hữu Thịnh – Trưởng phòng Khoa học & Đào tạo bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM cho biết: “ICG (Indocyanine green) là một chất nhuộm
màu phát huỳnh quang được sử dụng trong chẩn đoán y khoa. ICG được áp
dụng rộng rãi trên thế giới ở các bệnh lý như ung thư đại trực tràng, ung thư vú,
ung thư da... Tại Việt Nam, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là đơn vị đầu
tiên sử dụng ICG trong phẫu thuật điều trị người bệnh ung thư đại trực tràng. Kỹ
thuật sử dụng ICG trong mổ giúp làm tăng tỷ lệ xác định chính xác đối với các
hạch di căn và giúp chẩn đoán giai đoạn bệnh chính xác hơn, giúp nạo hạch
triệt để hơn. Điều này giúp tăng hiệu quả điều trị đối với bệnh ung thư đại trực
tràng và đặc biệt là chi phí điều trị không thay đổi đáng kể”.
Ngày 28-29/07/2016, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức hội thảo
chuyên đề “Ứng dụng ICG trong phẫu thuật tiêu hóa” nhằm giới thiệu ứng dụng
phát huỳnh quang của ICG trong phẫu thuật cũng như tiềm năng của kỹ thuật
này trong nhiều lĩnh vực của ngoại khoa. Hội thảo có sự tham gia báo cáo của
giáo sư ngoại khoa Martin Walz – Giám đốc Y khoa bệnh viện Kliniken EssenMitte. Giáo sư Walz là một trong những phẫu thuật viên hàng đầu của CHLB
Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Với các bài báo

Giáo sư Walz trình bày báo cáo

cáo sinh động, những kiến thức được
cập nhật mới nhất, các ca mổ được
truyền hình trực tiếp cho phép người
tham dự có cơ hội được trao đổi trực
tiếp với phẫu thuật viên ngay trong lúc
mổ, hội thảo đã thu hút được sự tham
dự của gần 100 bác sĩ ngoại khoa
tại các bệnh viện lớn trong TPHCM và
một số tỉnh thành lân cận.
ThS BS Nguyễn Hữu Thịnh còn cho
biết thêm, 02 người bệnh đầu tiên tại
bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã
được điều trị bằng kỹ thuật mới này.
Chị Nguyễn Thị V, 39 tuổi ngụ Tiền
Giang được chẩn đoán bị ung thư trực
tràng giai đoạn IIB và anh Trần Trung
C, 35 tuổi ngụ Long An được chẩn
đoán ung thư đại tràng chậu hông
di căn gan đa ổ. Cả 02 người bệnh
được chỉ định phương pháp điều trị là
mổ cắt khối u và nạo hạch triệt căn
dưới hướng dẫn của ICG. Sau điều trị
tình trạng hồi phục của người bệnh tốt
và tiếp tục được theo dõi.

Ca mổ được truyền hình trực tiếp đến hội thảo
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HỎI
Kính chào bác sĩ.
,Ngày 27/6/2016 tôi có phẫu thuật cắt Trĩ bằng phương pháp Longo tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ngày 4/7/2016 tôi
tái khám và được kê đơn thuốc: Bosflon, Klavunamox-bid, Duphalac, Betnaphin, Sypom. Hiện tại tôi đi cầu ngày 2 đến 3 lần,
phân mềm, mỗi lần đi có cảm giác hơi rát, vẫn còn dịch vàng, và ngứa hậu môn, sờ vào vết thương vẫn còn hơi đau và có cảm
giác như có cục thịt bị lồi. Tôi có một số thắc mắc nhờ bác sĩ tư vấn:
- Những triệu chứng trên có khả năng bị trĩ lại không? Tỷ lệ tái phát có cao không bác sĩ?
- Thuốc làm mềm phân uống trong thời gian bao lâu thì ngưng, nếu ngưng thuốc mà phân cứng không đi cầu được thì tôi có
thể tự mua thuốc uống được không?
- Hằng ngày ngoài việc ăn nhiều rau thì tôi còn ăn chuối và đu đủ thường xuyên để nhuận tràng được không?
- Một vấn đề tế nhị là sau thời gian phẫu thuật bao lâu thì có thể quan hệ vợ chồng? Vì vừa rồi (sau phẫu thuật 10 ngày) vợ
chồng tôi có quan hệ và bị chảy máu ở hậu môn, có khi nào vết thương bị nứt ra và phải khâu lại không?
Bạn đọc Trần Thị Phương Liên
ĐÁP
Chào bạn,
Xin trả lời bạn các vấn đề như sau:
- Những triệu chứng bạn nêu trên hoàn toàn không cho thấy là bị trĩ tái phát và tỷ lệ tái phát rất thấp khoảng 2-3%.
- Bạn có thể dùng thuốc làm mềm phân có thể uống lâu dài nhiều tháng, nếu ngưng thuốc phân cứng thì bạn có thể mua thêm
thuốc để uống tại các nhà thuốc.
- Khuyến khích ăn nhiều thực phẩm có chất xơ (rau cải, trái cây…) để phân không cứng đi cầu dễ dàng. Tuy nhiên ăn nhiều đu
đủ có thể làm vàng da do dư thừa caroten.
- Về việc sinh hoạt vợ chồng bạn nên kiêng cữ khoảng 01 tháng. Tuy nhiên sau thời gian này cũng nên nhẹ nhàng, tránh mạnh
bạo và không quan hệ qua đường hậu môn vì có thể làm rách vết mổ.
Thân ái,
ThS BS Dương Phước Hưng - Phụ trách phòng khám Hậu môn – Trực tràng

HỎI
Kính chào bác sĩ.
Tôi tên Lê Phú Lợi ở Bà Rịa – Vũng Tàu, cao 1,67 m, nặng 62 kg, sức khỏe của tôi bình thường, tôi có thói quen thường xuyên rèn
luyện thể thao (chạy bộ 30 phút, đi bộ 45 phút hàng ngày); không uống rượu, hút thuốc; ăn uống rất chú ý về dưỡng chất, hiện
ăn ngủ đều tốt; tôi thường xuyên đo huyết áp bằng máy Omron thì thấy huyết áp bình thường (dưới 130/80). Nhưng nhịp tim lúc
nghỉ ngơi dưới 60 nhịp/ phút (tôi cộng trung bình là 56 nhịp/phút); tôi không thấy biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở... Tôi xin
hỏi bác sĩ tình trạng nhịp tim chậm của tôi có vấn đề gì không, rất mong sự tư vấn và trả lời của bác sĩ. Tôi chân thành cảm ơn.
Bạn đọc Lê Phú Lợi
ĐÁP
Thân chào anh,
Ở người sức khỏe tốt thường xuyên tập luyện thể thao như anh thì
nhịp tim khi nghỉ ngơi dưới 6l nhịp/phút và không có triệu chứng gì
là hoàn toàn bình thường. Anh có thể tiếp tục rèn luyện thể theo như
cũ, không cần điều trị gì thêm.
Thân ái.
PGS TS BS Trương Quang Bình
Phụ trách phòng khám Tim mạch
HỎI
Xin chào bác sĩ, con tôi 21 tuổi, có điện tâm đồ loạn nhịp. Cho tôi hỏi
thăm test cardiac MRI và cardiac electrophysiology là gì? Ở bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM có test cardiac MRI không? Cha của cháu bị
ngoại tâm thu thất, bị rung thất được cứu sống nhưng bị di chứng não
nặng nề, nên bây giờ tôi rất lo. Xin bác sĩ trả lời sớm giúp tôi. Xin cảm
ơn bác sĩ nhiều.
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Hải
ĐÁP
Chào bạn,
Rối loạn nhịp tim có nhiều loại, có loại lành tính, có loại nguy hiểm tính
mạng có loại liên quan đến di truyền. Để chẩn đoán rối loạn nhịp tim cần
thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm thăm dò trong đó có Chụp cộng
hưởng từ tim (Cardiac MRI) và thăm dò điện sinh lý tim (Cardiac Electrophysiology). Chụp cộng hưởng từ tim giúp đánh giá cấu trúc và chức năng tim, thăm
dò điện sinh lý tim giúp chẩn đoán chính xác cơ chế rối loạn nhịp tim. Hiện tại
Bệnh viện chúng tôi có thể thực hiện được MRI tim và thăm dò điện sinh lý tim.
Con bạn có tiền căn gia đình về rối loạn nhịp tim nguy hiểm, bạn nên đưa con
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bạn đến khoa Tim mạch Bệnh viện để được khám và tư vấn thêm.
Thân ái.
PGS TS BS Trương Quang Bình - Phụ trách phòng khám Tim mạch

HỎI
Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 32 tuổi, xét nghiệm vi rút viêm gan siêu vi B có kết quả âm tính. Xin cho hỏi tôi chưa tiêm vacxin
ngừa viêm gan siêu vi B. Tuổi này tôi tiêm có được không? Xét nghiệm âm tính với viêm gan B. Tôi có thể đi học ở Úc được
không? Hay phải tiêm mới đủ điều kiện. Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc Đỗ Đức Long
ĐÁP
Chào bạn,
Bạn đã có một kết quả tốt là không bị nhiễm viêm gan siêu vi B. Tuy nhiên để phòng ngừa hiệu quả, bạn nên tiêm ngừa vaccin
viêm gan siêu vi B. Lịch tiêm ngừa gồm 3 liều trong vòng 6 tháng. Ngoài viêm gan siêu vi B, để nhập cảnh các nước như Úc
còn cần tiêm ngừa thêm nhiều loại bệnh khác nữa. Bạn nên tham khảo hồ sơ xin nhập cảnh để biết thêm thông tin.
Chúc bạn luôn vui khỏe.
Thân ái,
TS BS Nguyễn Huy Luân - Phụ trách Phòng khám Nhi - Tiêm ngừa

HỎI
Chào bác sĩ. Tôi là Phương Loan, năm nay 20 tuổi. chưa quan hệ tình dục. Ngày 15/07/2016 tôi có tiêm một mũi ngừa ung
thư cổ tử cung tại một bệnh viện tỉnh. Theo lịch hẹn, bác sĩ chỉ định ngày 16/08/2016 tiêm mũi thứ 2. Nhưng theo em tìm hiểu
thì mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 2 tháng, tức là 15/09/2016 mới tiêm lại mũi thứ 2. Theo bác sĩ giờ tôi phải làm như thế nào?
Nếu tiêm ở bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thì liên hệ với bộ phận nào? Cảm ơn bác sĩ.
Bạn đọc Phạm Thị Phương Loan

ĐÁP
Chào bạn,
Hiện tại Việt Nam có 2 loại vacin ngừa ung thư cổ tử cung là
Cervarix có lịch tiêm là 0 - 1 - 6 tháng (liều thứ hai cách liều
thứ nhất là 1 tháng) và Gardasil có lịch tiêm là 0 - 2 - 6 tháng
(liều thứ hai cách liều thứ nhất là 2 tháng). Bạn xem lại mình
đang tiêm ngừa loại nào nhé, nếu cần bạn có thể liên hệ lại với
phòng tiêm ngừa bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để được
tư vấn thêm.
Chúc bạn luôn vui khỏe.
Thân ái.
TS BS Nguyễn Huy Luân
Phụ trách Phòng khám Nhi - Tiêm ngừa
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Ñeán taän cuøng
Em bieát khoâng, duø caét chia anh ñeán taän
cuøng beù nhoû:
moät moâ hoaëc teá baøo, phaân töû, hay nguyeân töû
moät haït eâlectron, poâsitron, nôtron, hay proâton
thaäm chí nhö haï haït khoâng khoái löôïng laø
haït Higgs (2012)
thì tí teo – cuøng taän naøo cuõng eâm ñeàm
cuõng mang hình Toå Quoác non soâng Vieät
vaø tình anh vôùi em.
Ñang say meàm
cöïc khaùt
anh uoáng em
roài ru baèng nöôùc maét
baèng thô hoaøi nieäm cuõ
côn khaùt troïn ñôøi coøn traên trôû.
Khoâ chaùy coå
nieàm khao khaùt yeâu thöông
baát ngôø yeâu, chôùp beå möa nguoàn
ôi tình aùi boãng döng day döùt
tình ñoâi löùa chôït vui chôït buoàn
nieàm yeâu thöông troän cöôøi vaøo khoùc.
Sao aùi tình laên loùc lieâu xieâu
sao aân aùi daäy höông mô töôûng.
Nhöng caéc côù, khi khoâng laïi yeâu
ñeå ngaån laëng, ñaêm chieâu pho töôïng!
Taïi vì sao moâi khoâ chaùy boûng
taïi vì sao khoeùt maõi tim ñau
taïi vì sao ñaøo saâu khaùt voïng
noâng noãi naøy thoøng loïng chung nhau?
Bôûi leõ gì run raåy xoân xao
hieåu ra leõ caùt nhaøo vaøo soùng.
Bôûi vì ñaâu soùng troán bôø cao
tìm nuùi thaúm thaân ñaèm suoái maùt.
_Sao ñeán noãi moâi hoân ngôïp caùt?
_Noãi vì yeâu söôùng laïnh ruøng mình
vì thöông quaù boãng nhoøa cay maét
laõng maïn ôi aân aùi tröõ tình.
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Yeâu ñeán noãi queân ñöôøng laïc böôùc
(duø laïc ñöôøng, khoâng laïc loõng tim)
thoaùng nghe yeâu - cuõng thôû daøi nao ruoät
ôi tô roái ruoät taèm!
Phaûi chi thaùng, naêm
xieân nhanh qua lôùp lôùp khoâng gian
naâng niu, khoâng ñeå coû hoa taøn
luoân troàng môùi, töôùi vun thoaùng maùt.
Vöøa ñaõ khaùt maø sao tieáp lieàn côn khaùt?
khaùt caû hoàn em trong vaét maét trôøi ban
Khaùt Yeâu chaûy suoát thôøi-khoâng-gian thaêm thaúm.
Khaùt Yeâu do thieân nhieân ban taëng
linh thieâng - baùu vaät trôøi
heät möa nhuaàn, naéng aám, leõ Sinh Soâi
Khaùt Yeâu chung Leõ Soáng laøm ngöôøi.
Thầy thuốc Nhân dân GS TS Nguyễn Huy Dung thành viên hội Nhà văn TPHCM

Ngheà tim
Doác nuùi cheo leo ñeán söõng sôø
loái tim hun huùt, troïn ñôøi mô gioù
tuoân vöông ñænh tim traàm maëc
tim hoïc leân cao nhaäp coõi thô.
Ai doát thô, phuûi tay, quay ngoaét:
"vaån vô – maét, moâi, toùc... löôïn lôø!".
Thöa: kim coå, Y cuøng Thô noái maïng
töôûng töôïng giaøu, tim hoïc chaúng ngheøo thô.
Can thieäp tim döïa thô vôi caêng thaúng
thô daâng caùnh - cho tim hoïc vöôn xa…
Ñaèm thaém Thô - muoân thuôû truøm trôøi ñaát
chôû nhaân vaên, xua khoå luïy daàn vôi
giuùp ngheà tim soi tim goùc khuaát
trò beänh taät buoàn teânh, cöùu maïng ngöôøi!
Thầy thuốc Nhân dân GS TS Nguyễn Huy Dung thành viên hội Nhà văn TPHCM

4 Xuất tinh sớm.
6 Bệnh tăng nhãn áp.
10 Phẫu thuật nội soi mũi xoang.
13 Viêm trít hẹp bao gân gấp ở bàn tay.
16 Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi khớp háng
20 Phần 2: IL-6 Dấu ấn giúp cảnh báo sớm viêm cấp tính
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- Lễ khánh thành Đơn vị Tim mạch can thiệp bệnh viện
Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
- Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM và Tổ chức Tim Milal-Hàn Quốc
- Hội nghị Điều dưỡng trưởng khu vực phía Nam năm 2016
- Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2016) - Buổi họp mặt thân mật tại
bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
- Bệnh viện đầu tiên ứng dụng ICG trong phẫu thuật tiêu hóa

ỎI - ĐÁP
28 - 29

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 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
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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
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MUC LUC
SỐNG KHỎE BVĐHYD TPHCM

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 2045 - 2016/CXBIPH/46 - 35/HĐ
QĐXB số 152/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 18/08/2016
In xong và nộp lưu chiểu năm 2016
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