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Giới thiệu về một số loại sẹo bất thường 21
Nguyên nhân đau khớp cổ tay và cách điều trị 24
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Lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi” 46
THÔNG TIN CẦN BIẾT
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HộI ĐồNG BIêN TậP
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TÂM ĐIỂM 108

NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG
CỦA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬPKỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
22/12/1944 - 22/12/2019

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
22/12/1944 - 22/12/2019

30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
(22/12/1989 - 22/12/2019)

Trong những năm vừa qua, với nhận thức sâu 
sắc về vị trí vai trò quan trọng của công tác thi 
đua, khen thưởng, Đảng uỷ và Ban Giám đốc 
Bệnh viện cùng cấp uỷ, chỉ huy các phòng, 
khoa, ban thường xuyên quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất 
lượng công tác thi đua. Phong trào thi đua 
quyết thắng tại Bệnh viện đã trở thành đòn 
bẩy, là động lực mạnh mẽ để phát huy, khơi 
dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi 
cá nhân và tập thể, biến sức mạnh tinh thần 
thành hành động cách mạng, động viên cán 
bộ nhân viên ra sức khắc phục những hạn 
chế, tồn tại, vượt khó, vươn lên, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.

 Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 
Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 
22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), Bệnh 
viện TWQĐ 108 tổ chức Đại hội Thi đua quyết 
thắng giai đoạn 2014 - 2019 nhằm tổng kết, 

biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập 
thể và cá nhân điển hình tiên tiến có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết 
thắng của Bệnh viện trong 5 năm qua, đồng 
thời rút ra những bài học hay, những kinh 
nghiệm quý, tạo động lực mạnh mẽ để thúc 
đẩy Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 
2019 - 2024, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, kỷ 
niệm 70 năm ngày truyền thống Bệnh viện 
(1/4/1951 - 1/4/2021) với nhiều sáng tạo, đổi 
mới, giành nhiều thành tích mới, quyết tâm 
xây dựng Bệnh viện TWQĐ 108 chính quy, 
khoa học, tiên tiến, văn hóa, xứng đáng Bệnh 
viện hạng đặc biệt Quốc gia.

Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 
- 2019 cho thấy những tiến bộ vượt bậc, 
những kết quả đáng khích lệ của Bệnh viện 
trong những năm qua, đặc biệt trong 2 năm 
gần đây.

Năm 2018, Bệnh viện đã triển khai toàn diện 

Phong trào Thi đua Quyết thắng tại Bệnh viện trong nhiều năm qua đã diễn ra liên 
tục, sôi nổi cả bề rộng và chiều sâu, kết hợp tốt thi đua thường xuyên với thi đua 
cao điểm, thi đua đột kích gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện trong từng 
đợt, từng giai đoạn, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua với các hội thi, hội thao và 
phong trào thi đua của các đoàn thể, tổ chức quần chúng. Nội dung thi đua được gắn 
kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chú trọng khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đề 
cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, tạo nên sức 
cuốn hút và chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác của 
mỗi đơn vị và toàn Bệnh viện.
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các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao 
chất lượng công tác chuyên môn và chất 
lượng chăm sóc phục vụ người bệnh; đẩy 
mạnh công tác NCKH, ứng dụng các kỹ thuật 
mới, kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị, đặc 
biệt là các kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể 
người; tổ chức khánh thành và di chuyển các 
khoa vào vị trí làm việc mới tại Cụm công 
trình Trung tâm; tổ chức các hội nghị khoa 
học chuyên ngành trong nước và quốc tế; 
tăng cường mở rộng liên kết tuyến để tạo 
nguồn bệnh nhân; kiện toàn và triển khai 
thành lập mới các Viện, Trung tâm để phục 
vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật.

Năm 2018, Bệnh viện vinh dự được đón nhận 
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
do Đảng và Nhà nước phong tặng. Nhiều 
tập thể và cá nhân đã được nhận các hình 
thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Quốc 
phòng như: Huân chương Lao động hạng 
Nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương 
Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân; Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 7 
cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng cho 8 tập thể, 19 cá nhân; Bằng khen 
của Bộ Khoa học Công nghệ cho 6 tập thể, 
8 cá nhân, Bằng khen của Bộ Y tế cho 4 tập 
thể, 9 cá nhân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc 
hạng Nhì, hạng Ba cho 12 cá nhân, Danh hiệu 
chiến sĩ thi đua toàn quân cho 14 cá nhân, 
cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Các đơn vị 
đã tổ chức kỷ niệm 10 năm, 50 năm, 60 năm 
ngày truyền thống của đơn vị.

Năm 2019, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tập trung 
mọi nguồn lực, triển khai toàn diện nhiều 
biện pháp nhằm không ngừng nâng cao 
chất lượng công tác chuyên môn, chất lượng 
phục vụ, an toàn điều trị, nâng cao đạo đức 
nghề nghiệp và văn hóa bệnh viện.

Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, 
mở rộng và đa dạng hóa các loại hình khám 
chữa bệnh, triển khai mở rộng khu khám 
bệnh theo yêu cầu, khu phẫu thuật theo 
yêu cầu, khu sinh con trọn gói, hỗ trợ sinh 
sản, mở thêm các phòng khám theo chuyên 
khoa, các phòng tái khám, phòng khám giáo 
sư, đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh 
của người bệnh; triển khai và thực hiện có 

Bệnh viện TWQĐ 108 đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì  về thành tích xuất sắc 
“Ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam và triển khai ghép đa tạng xuyên Việt”
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hiệu quả Đề án Khoa học Công nghệ “Tăng 
cường năng lực nghiên cứu phát triển kỹ thuật 
ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện 
TWQĐ 108”. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân 
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp 
giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, cùng với sự 
nỗ lực, cố gắng, vượt khó, sáng tạo của toàn 
thể cán bộ, nhân viên, phong trào thi đua của 
Bệnh viện đã có những bước đổi mới mạnh 
mẽ, thúc đẩy hoàn thành tốt, toàn diện các 
nhiệm vụ, có nhiều chỉ tiêu chuyên môn đạt 

xuất sắc, đặc biệt số lượng khám bệnh đạt 
gần 1 triệu BN/năm. Tích cực cải cách hành 
chính, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng 
chuyên môn, chất lượng phục vụ, an toàn 
điều trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và văn 
hóa bệnh viện, đáp ứng tốt yêu cầu của người 
bệnh, đặc biệt là đối tượng A, cán bộ cao cấp, 
bộ đội, bộ đội hưu. Công tác huấn luyện đào 
tạo, nghiên cứu khoa học có sự đổi mới thiết 
thực, công tác tuyến được đẩy mạnh, hợp tác 
quốc tế được mở rộng. Các mặt công tác hậu 
cần, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản được 
thực hiện đúng tiến độ, quản lý chặt chẽ, 
minh bạch. Hoạt động công tác Đảng, công 
tác chính trị được tiến hành toàn diện, phong 

phú và hiệu quả. Tình hình chính trị nội bộ 
ổn định, Đảng bộ bệnh viện trong sạch vững 
mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Bệnh viện đẩy mạnh công tác thi đua bằng 
hành động thiết thực như: Đổi mới hình thức, 
phương pháp giáo dục chính trị, kết hợp giáo 
dục với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng 
chính quy, xây dựng môi trường văn hoá. Coi 
trọng việc kết hợp giáo dục chính trị với giáo 
dục truyền thống tại đơn vị, đồng thời tích 
cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với thực hiện cuộc 
vận động “Phát 
huy truyền thống, 
cống hiến tài năng 
xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ” và thực 
hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 Khóa 
XII của Đảng.

Với thành tích đã 
đạt được, với bề 
dày truyền thống 
gần 70 năm rất 
đáng tự hào của 
Bệnh viện, để hoàn 
thành xuất sắc các 
mục tiêu, nhiệm 

vụ trong những năm tiếp theo, toàn thể cán 
bộ, nhân viên, chiến sỹ của Bệnh viện phát 
huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực 
vượt khó, tích cực, chủ động, sáng tạo thi 
đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm 
giai đoạn 2019 - 2024, tiến tới kỷ niệm 70 
năm ngày truyền thống Bệnh viện (1/4/1951 
- 1/4/2021); xây dựng Bệnh viện chính quy, 
khoa học, tiên tiến, văn hóa, Bệnh viện hạng 
đặc biệt quốc gia, Bệnh viện thông minh, 
mang tầm đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với 
niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội 
và nhân dân.

Phòng Chính trị, Bệnh viện TWQĐ 108

Tập thể Ban Công tác xã hội - Bệnh viện TWQĐ 108
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Ngày hội rửa tay toàn cầu 15- 10 hàng năm là 
một chiến dịch nhằm thúc đẩy và huy động 
mọi người trên khắp thế giới cải thiện thói 
quen rửa tay của họ, hỗ trợ văn hóa chung 
về rửa tay bằng xà phòng, nâng cao nhận 
thức và hiểu biết của cộng đồng về tầm quan 
trọng và lợi ích của việc rửa tay như là một 
biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa nhiễm 
trùng, ngăn ngừa bệnh tật xâm nhập vào cơ 
thể mọi lúc, mọi nơi. 

Vệ sinh tay là việc làm có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng không chỉ đối với những người 
làm việc trong lĩnh vực y tế mà còn đối với tất 
cả mọi người trong cộng đồng. Các chuyên 
gia kiểm soát nhiễm khuẩn khẳng định, mọi 
người có thể bị nhiễm bệnh đường hô hấp 
như cúm hoặc cảm lạnh thông thường nếu 
họ không rửa tay trước khi chạm vào mắt, 
mũi hay miệng. Các bệnh truyền nhiễm đã và 
đang diễn ra trong cộng đồng hoàn toàn có 
thể phòng ngừa được bằng cách giữ gìn vệ 
sinh, trong đó rửa tay bằng xà phòng là biện 

pháp cơ bản nhất. Đối với người dân, cần 
rửa tay bằng xà phòng hàng ngày, đặc biệt 
là trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh để ngăn 
ngừa sự lây truyền mầm bệnh.

Vệ sinh bàn tay là việc làm thường quy nhưng 
cũng là giải pháp hàng đầu trong kiểm soát 
nhiễm khuẩn bệnh viện, vệ sinh tay có thể ngăn 
ngừa nguy cơ nhiễm trùng, lây lan vi khuẩn từ 
bệnh nhân này sang bệnh nhân khác và từ 
bệnh nhân cho nhân viên y tế và ngược lại. 

Tổ chức y tế thế giới trên cơ sở các kết quả 
nghiên cứu khoa học và ý kiến của các 
chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn hàng đầu 
thế giới đã đưa ra khuyến cáo:

- Rửa tay là liều vắc xin tự chế, là biện pháp 
đơn giản, dễ thực hiện, rẻ tiền nhất và cũng 
hiệu quả nhất trong phòng ngừa nhiễm 
khuẩn, là hành động vô cùng quan trọng 
trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, là 
hoạt động chuyên môn cần phải tuân thủ 
một cách nghiêm ngặt.

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI RỬA TAY THẾ GIỚI

15-10-2019
Đôi bàn tay sạch cho tất cả mọi người
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- Sát khuẩn tay bằng dung dịch chứa cồn 
là phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất 
trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Là một trong những trung tâm y học hàng 
đầu của Quân đội và quốc gia, Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 mỗi ngày tiếp 
nhận và điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân. 
Thời gian qua, Bệnh viện luôn coi trọng công 
tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác này 
được đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ và 
kế hoạch công tác hàng năm. Bệnh viện chú 
trọng đầu tư trang thiết bị cho công tác kiểm 
soát nhiễm khuẩn, tăng cường giám sát kiểm 
soát nhiễm khuẩn, phát triển toàn diện công 
tác kiểm soát nhiễm khuẩn, nhờ đó đã giảm 
tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm trùng 
vết mổ sau phẫu thuật xuống mức thấp nhất 
trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu không 
còn nhiễm khuẩn bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển 
khai chương trình chăm sóc sạch theo hướng 
dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là chương 
trình chăm sóc an toàn cho người bệnh. Thực 
hiện vệ sinh tay bằng cồn hay rửa tay bằng 
xà phòng tại 5 thời điểm trong mỗi lần chăm 
sóc y tế, gồm trước khi tiếp xúc với bệnh 
nhân, trước khi làm thủ thuật vô trùng, sau 
khi phơi nhiễm với dịch người bệnh, sau khi 
tiếp xúc bệnh nhân và sau khi tiếp xúc với vật 
dụng xung quanh người bệnh.

 Vệ sinh tay là biện pháp đầu tiên của 9 biện 
pháp phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc 
người bệnh, để thực hiện tốt công tác này 
Bệnh viện đã đặt bình dung dịch rửa tay 
nhanh chứa cồn ở tất cả các vị trí cần thiết 
như: Xe tiêm, xe thay băng, buồng kỹ thuật, 
đầu giường bệnh nhân nặng, cửa buồng 
bệnh, bàn khám bệnh.

Trong 5 năm qua, tại các buổi mít tinh hưởng 
ứng Ngày Hội rửa tay Thế giới, Lãnh đạo các 
khoa, phòng đã ký cam kết rửa tay phòng 
ngừa nhiễm khuẩn trong chăm sóc y tế với 
lãnh đạo Bệnh viện, các “Hội thi Rửa tay” 
được tổ chức có kết quả tốt, đặc biệt các màn 
múa tập thể Flash mob thể hiện 6 động tác 
rửa tay cơ bản được biểu diễn hoành tráng và 
hấp dẫn với sự tham gia của hơn 400 cán bộ 
nhân viên bệnh viện.

Hưởng ứng Ngày hội rửa tay Thế giới năm 
2019, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
phát động phong trào vệ sinh tay nhằm nâng 
cao hơn nữa nhận thức và tuân thủ tốt công 
tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là vệ 
sinh tay của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện 
trong chăm sóc điều trị người bệnh, tuyên 
truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh 
nhân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng 
để bảo vệ sức khỏe của chính mình, góp 
phần nâng cao an toàn điều trị.

Nhân dịp Ngày hội rửa tay toàn cầu 15 tháng 
10 năm 2019, Trung tướng GS.TS.TTND Mai 
Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 đã truyền đi thông điệp đến 
toàn thể cán bộ, nhân viên về nhiễm khuẩn 
bệnh viện liên quan đến chăm sóc y tế là một 
trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an 
toàn của người bệnh, làm tăng tỷ lệ tử vong, 
tăng thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị 
và sự kháng kháng sinh của vi khuẩn. Tất cả 
nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế đều 
có thể phòng ngừa được nếu nhân viên y tế 
thực hiện tốt các quy trình vô khuẩn bệnh 
viện, đơn giản nhất là tuân thủ vệ sinh tay khi 
chăm sóc người bệnh.

Mỗi năm vào ngày 15 tháng 10, Ngày rửa tay 
Thế giới với xà phòng, tập thể thầy thuốc và 
nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 lại cùng hàng triệu người trên toàn 
thế giới tham gia chiến dịch tuyên truyền về 
thói quen đơn giản nhất mà hiệu quả nhất 
là rửa tay bằng xà phòng để bảo vệ sự sống 
của chính mình. Clean Hands for all - Đôi bàn 
tay sạch cho tất cả mọi người – cho cả nhân 
viên y tế và người bệnh, sẽ trở thành hành 
động thực tế hàng ngày, là chìa khoá thành 
công trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, 
mang lại cơ hội an toàn hơn cho thầy thuốc 
và bệnh nhân, góp phần vào mục tiêu phát 
triển bền vững và Vì môi trường sống xanh 
của chúng ta.

Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn  
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
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Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển 
khai công tác đào tạo sau đại học từ năm 
1995 theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ. Đến năm 2003 Bộ Quốc phòng quyết 
định giao cho Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 mang phiên hiệu “Viện Nghiên cứu 
Khoa học Y Dược Lâm sàng 108” thực hiện 
chức năng nghiên cứu khoa học và đào tạo 
sau đại học. Từ 3 chuyên ngành được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo giao đào tạo tiến sỹ ban đầu là: 
Bệnh Truyền nhiễm, Răng - Hàm - Mặt, Ngoại 
Chấn thương và Chỉnh hình, đến nay Viện đã 
có 12 chuyên ngành đào tạo sau đại học tới 
bậc học tiến sĩ bao gồm: Nội tiêu hóa, Nội 
tim mạch, Thần kinh, Gây mê hồi sức, Ngoại 
tiêu hóa, Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Nội Hô 
hấp và Ngoại Lồng ngực. Tháng 9 năm 2018, 

Bộ Y tế đã giao cho Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 
108 triển khai đào tạo liên 
tục cho các cán bộ y tế ở 
trong và ngoài quân đội.

NHỮNG THÀNH TÍCH 
NỔI BẬT TRONG CÔNG 
TÁC HUẤN LUYỆN ĐÀO 
TẠO CỦA BỆNH VIỆN

1. Bệnh viện đã xây dựng 
được đội ngũ giảng viên 
lâm sàng tinh hoa, đội ngũ 
giảng viên thỉnh giảng có 
uy tín từ những cơ sở y tế 
lớn như: Học viện Quân 

y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, 
Bệnh viện K Hà Nội, Đại học Y Hà Nội... 

2. Từ năm 1995 đến nay, Bệnh viện đã tuyển 
chọn và đào tạo được gần 500 nghiên cứu 
sinh, đào tạo trên 1200 bác sỹ chuyên khoa 
cấp 1, chuyên khoa cấp 2, phối hợp với Cục 
Quân Y tổ chức nhiều lớp tập huấn toàn 
quân. Hàng năm tiếp nhận gần 1000 sinh 
viên y dược của các học viện, trường đại học 
trong nước và quốc tế đến thực tập.  

3. Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở thuộc 
Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108 đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ xét công nhận 
đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo 
sư hàng năm. Viện Nghiên cứu Khoa học Y 
Dược lâm sàng 108 đã được Hội đồng giáo 

CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO
TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

  Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Lễ Kỷ niệm trọng thể ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20-11- 2019, tới dự có đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế 
cùng Lãnh đạo Bệnh viện và đông đảo các Thầy cô và học viên. Nhân dịp này, Phòng 
Sau đại học xin kính chúc các thầy cô giáo và toàn thể học viên của Viện Nghiên  cứu 
Khoa học Y Dược Lâm sàng 108 đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng 
người với nghề y cao quý và giới thiệu tóm tắt những thành tích và hướng phát triển 
công tác huấn luyện đào tạo của Bệnh viện. 
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sư Ngành Y chọn là nơi làm việc để xét công 
nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành y 
cho các ứng viên.

4. Bệnh viện đã nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện 
cần thiết để được Bộ Y tế cấp mã cơ sở đào 
tạo liên tục, là đơn vị đầu tiên và đến nay là 
duy nhất trong quân đội được cấp mã QB 02 
đào tạo liên tục cán bộ y tế ở trong và ngoài 
Quân đội.

5. Đã xây dựng chương trình đào tạo theo 
đúng chuẩn mực của Bộ Giáo dục Đào tạo, 
Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, đã hoàn thành 
công tác biên soạn, xuất bản bộ sách Giáo 
trình của 12 bộ môn đào 
tạo sau đại học với chất 
lượng cao, biên soạn, xuất 
bản kịp thời các tài liệu 
phục vụ công tác đào tạo 
liên tục cán bộ y tế trong 
và ngoài quân đội. 

6. Phương pháp đào tạo 
liên tục được cải tiến, thay 
đổi mạnh mẽ từ giảng dạy 
thụ động sang dạy và học 
chủ động tích cực, tập 
trung vào các labo và hệ 
thống thực hành theo mô 
hình của các trường đại 
học y khoa tiến tiến ở các nước phát triển. 

7. Với lợi thế vượt trội của Bệnh viện hạng 
đặc biệt Quốc gia, bệnh viện tuyến cuối 
toàn quân có cơ sở vật chất và trang thiết 
bị y tế hiện đại, đội ngũ thầy thuốc giỏi, số 
lượng bệnh nhân đông, các mặt bệnh đa 
dạng và điển hình, Bệnh viện đã tạo ra được 
môi trường học tập tốt và là cơ sở thực hành 
lâm sàng ưu việt cho các học viên của nhiều 
chuyên ngành, nhiều bậc học, nhiều loại 
hình đào tạo. 

8. Đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang 
thiết bị hiện đại cho công tác đào tạo, tiêu 
biểu là hệ thống máy phẫu thuật nội soi mô 
phỏng Lap-Mentor, hệ thống phòng học 
ngoại ngữ đa năng X-Class, hệ thống phòng 
giảng chuyên dùng, phòng hội thảo, phòng 
bảo vệ luận án hiện đại, Hệ thống Telemedicin 

hỗ trợ đào tạo từ xa và nhiều trang thiết bị tin 
học hiện đại khác.

9. Đã mở rộng liên kết hợp tác đào tạo chuyển 
giao kỹ thuật với nhiều bệnh viện tuyến 
Quân khu, Quân đoàn, Quân Binh chủng, 
hợp tác đào tạo chặt chẽ với ngành y tế 11 
tỉnh, 24 bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và 
Hệ thống Bệnh viện VINMEC. Hợp tác đào tạo 
với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Dược 
Thái Bình, Đại học Y Dược Thái Nguyên.

10. Bệnh viện đã không ngừng mở rộng hợp 
tác Quốc tế, trao đổi hợp tác đào tạo với các 
nước tiên tiến trên thế giới, các nước châu 

Âu, châu Á, ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc... và nhiều tổ chức quốc tế, tích cực đào 
tạo bồi dưỡng cho các bác sỹ của nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào.   

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC 
HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Trong thời gian tới, quán triệt sâu sắc Nghị 
quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 
X và Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 
2015 – 2020,  dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát 
sao của Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108, phương hướng 
phát triển công tác huấn luyện và đào tạo 
được xác định như sau: 

-  Quán triệt và chấp hành nghiêm túc quy 
chế quản lý giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục 
Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế. 
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- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn 
diện trong công tác đào tạo tiến sỹ y khoa, bác 
sỹ chuyên khoa 1, bác sỹ chuyên khoa 2, đào 
tạo chuyển giao kỹ thuật và đào tạo liên tục. 

- Triển khai biên soạn kịp thời giáo trình tài 
liệu phục vụ công tác đào tạo liên tục. Nghiên 
cứu xây dựng giáo trình điện tử và chương 
trình đào tạo trực tuyến  đối với những nội 
dung đào tạo thích hợp.

-  Tăng cường đào tạo ngoại ngữ trình độ 
A1, A2 cho đội ngũ điều dưỡng, trình độ B1, 
B2 cho điều dưỡng trưởng khoa; mở các lớp 
giao tiếp tiếng Anh cho đội ngũ bác sỹ, kỹ sư.

- Tiếp nhận, tổ chức huấn luyện đạt chất 
lượng cao cho các sinh viên quốc tế đến thực 
tập tại Bệnh viện theo chương trình hợp tác 
đào tạo đã được ký kết.

- Tổ chức tốt các lớp tập huấn toàn quân theo 
chỉ đạo của Cục Quân y.

- Làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia tích cực 
Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế 
khu vực Hà Nội.

- Tổ chức tốt công tác huấn luyện sẵn sàng 
chiến đấu và huấn luyện của Đội Phẫu thuật 

Cứu chữa cơ bản, Tổ chuyên khoa tăng 
cường, Tổ cấp cứu và các kíp mổ cơ động, 
tham gia hội thao toàn quân và khu vực đạt 
thành tích cao.

- Triển khai thực hiện kế hoạch gửi các bác sỹ, 
dược sỹ, kỹ sư trẻ đi đào tạo nước ngoài bằng 
nguồn kinh phí tự cân đối và bằng nguồn 
ngân sách.

- Không ngừng 
mở rộng hợp 
tác Quốc tế, trao 
đổi hợp tác đào 
tạo với các nước 
tiên tiến trên thế 
giới với nhiều tổ 
chức quốc tế. Tích 
cực đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao 
kiến thức cho cán 
bộ quân y Quân 
đội Nhân dân Lào.

- Nghiên cứu triển 
khai xây dựng 
trung tâm thực 
hành tiền lâm 
sàng với trang 

thiết bị y tế và mô hình người bệnh hiện đại, 
các tình huống lâm sàng đa dạng để học viên 
phát triển kỹ năng lâm sàng độc lập, tự tin khi 
điều trị cho người bệnh.  

Phát huy truyền thống vẻ vang của Bệnh 
viện Anh hùng trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, toàn thể 
cán bộ, giảng viên, học viên thuộc Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 nỗ lực phấn đấu, 
đem hết sức mình đóng góp cho sự phát triển 
của Bệnh viện, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 
đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao mà 
Nhà nước và Quân đội giao cho.

Phòng Sau đại học 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108      
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Quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam 
- Lào là mối quan hệ anh em, mẫu mực thủy 
chung đã được xây dựng trong suốt quá 
trình đấu tranh giải phóng dân tộc và phát 
triển của hai nước. Tình hữu nghị trong sáng 
đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch 
Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước 
dày công vun đắp, được hun đúc bằng công 
sức và xương máu của bao thế hệ các anh 
hùng liệt sỹ, trở thành tài sản vô giá của cả 
hai dân tộc.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thực hiện 
Nghị định thư được ký kết năm 2005 giữa 
Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào, ngày 02 tháng 12 năm 2005, tại 

Cục Đối ngoại Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Quân 
đội Nhân dân Việt Nam và Bệnh viện TW 103/ 
Quân đội Nhân dân Lào đã ký văn bản hợp 
tác hữu nghị toàn diện. 

Trong gần 15 năm qua, hoạt động hợp tác 
hữu nghị giữa Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 và Bệnh viện TW 103/ Quân đội Nhân 
dân Lào đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, 
hiệu quả và thiết thực: 

- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã 
khám chữa bệnh cho gần 1000 bệnh nhân 
là quân nhân và cán bộ cấp cao của Chính 
phủ và Nhà nước Lào. Công tác khám bệnh, 
cấp cứu, điều trị bệnh nhân Lào luôn được 
Bệnh viện TWQĐ 108 hết sức quan tâm 

QUAN HỆ HợP TáC HỮU NGHị ĐặC BIỆT GIỮA 
BỆNH VIỆN TWQĐ 108 VÀ BỆNH VIỆN TW 103/ 

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO
Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt 
Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019), 14 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương 103 / Quân đội Nhân 
dân Lào (2/12/2005-2/12/2019), Ban Thông tin KHQS - Phòng Khoa học Quân sự  
giới thiệu một số kết quả hợp tác giữa 2 bệnh viện trong thời gian qua.
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chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm 
bảo an toàn tuyệt đối. Nhiều ca bệnh nặng 
hiểm nghèo đã được Khoa Quốc tế tích cực 
điều trị, chăm sóc tận tình chu đáo, bệnh 
nhân đã sớm khỏi bệnh và ra viện.

- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hỗ 
trợ mua sắm nhiều trang thiết bị vật tư cung 
cấp cho Bệnh viện Trung ương TW 103/ Quân 
đội Nhân dân Lào, phối hợp cùng Tổng cục 
Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam lắp đặt 
hoàn chỉnh hệ thống Telemedicine kết nối 
Bệnh viện TW 103/ Quân đội Nhân dân Lào 
với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hệ 
thống Telemedicine đã giúp truyền hình ảnh 
các buổi Hội nghị, hội thảo khoa học, hội chẩn 
tư vấn trong cấp cứu, chẩn đoán, điều trị các 
bệnh khó bệnh nặng để bác sỹ của 2 bệnh 
viện đưa ra phác đồ điều trị thích hợp nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh cho cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân các bộ tộc Lào. 

- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã 
chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến, tổ 
chức bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình 
độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, tin học 
ứng dụng cho nhiều bác sỹ, kỹ thuật viên và 
điều dưỡng của Bệnh viện TW 103/ Quân đội 
Nhân dân Lào.  

- Hai bệnh viện thường xuyên cử các đoàn 
cán bộ sang thăm lẫn nhau để trao đổi học 
hỏi kinh nghiệm, thảo luận triển khai công tác 
chuyên môn và công tác quản lý bệnh viện. 

- Công tác chuyên gia là một trong những 
nội dung quan trọng trong hợp tác kết nghĩa 
giữa 2 Bệnh viện. Nhiều lượt chuyên gia của 
Bệnh viện TWQĐ 108 đã sang công tác tại 
Bệnh viện TW 103 Lào triển khai có hiệu quả 
các kỹ thuật mới. 

- Hai bệnh viện đã phối hợp tổ chức được 5 
Hội nghị khoa học Quân y Lào - Việt tại Thủ 
đô Viêng Chăn và Hà Nội thu được kết quả 
tốt. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
thường xuyên mời các bác sỹ, điều dưỡng 
của Bệnh viện TW 103/ Quân đội Nhân dân 
Lào đang học tập tại Việt Nam tham dự các 
Hội nghị khoa học chuyên ngành, Tập huấn 
toàn quân, sinh hoạt khoa học hàng tuần, 
thông qua các kỹ thuật mới, các Hội thao, 

Hội thi chuyên môn kỹ thuật do Bệnh viện 
tổ chức. 

- Với những đóng góp tích cực cho sự hợp tác 
phát triển của ngành Quân y hai nước, Nhà 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã 
2 lần tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 Huân chương Tự do hạng Nhì, tặng Huân 
chương Hữu nghị cho cho nhiều cán bộ lãnh 
đạo, nguyên lãnh đạo và bác sỹ của Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang 
chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 15 năm ngày kết 
nghĩa giữa 2 Bệnh viện vào tháng 12 năm 
2020, sẽ sát cánh cùng Bệnh viện Trung ương 
103 Quân đội Nhân dân Lào anh em phấn 
đấu đưa việc hợp tác giữa hai bệnh viện trong 
thời gian tới phát triển lên tầm cao mới, thực 
chất, sâu rộng và hiệu quả. 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tích 
cực phối hợp với Bệnh viện TW 103/ Quân 
đội Nhân dân Lào trong công tác nghiên cứu 
khoa học, tăng cường trao đổi các đoàn công 
tác, duy trì thường xuyên hội chẩn bệnh nhân 
nặng qua mạng Telemedicine. Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 sẽ thực hiện tốt công 
tác khám điều trị và chăm sóc bệnh nhân cán 
bộ cao cấp theo diện Nghị định thư, mở rộng 
điều trị cho các bệnh nhân có nguyện vọng 
do Bệnh viện TW 103 chuyển sang, tiếp nhận 
nhiều hơn nữa cán bộ của Bệnh viện TW 103 
Lào sang thực tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, cử nhiều chuyên gia giỏi tham gia tư 
vấn, cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 
103 Quân đội Nhân dân Lào. 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục 
vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, 
thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết đặc 
biệt giữa hai Quân đội và nhân dân hai nước, 
xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt 
keo sơn và không ngừng đơm hoa kết trái với 
Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân 
dân Lào. 

Chúc tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự 
hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi 
xanh tươi, đời đời bền vững. 

Ban Thông tin, Phòng Khoa học QS 
Bệnh viện TWQĐ 108
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Cả m tạ  nhữ ng ngườ i đã  hiế n tạ ng
vì  lò ng nhân đạ o cứ u ngườ i 

Hộ i nghị  có  sự  tham gia củ a TS. Trị nh Thanh Hù ng 
- Phó  Vụ  trưở ng Vụ  Khoa họ c & Cộ ng nghệ  
Cá c ngà nh kinh tế  - Kỹ  thuậ t Bộ  KHCN, GS.TS. 
Bù i Đứ c Phú  - Tổ ng Hộ i Y họ c Việ t Nam, GS.TS. 
Phạ m Gia Khá nh - Chủ  tị ch Hộ i Ghé p tạ ng 
Việ t Nam, cá c nhà  khoa họ c đế n từ  Hộ i Ghé p 

tạ ng Thế  giớ i, Ú c, Mỹ , New Zealand cù ng cá c 
chuyên gia đầ u ngà nh trong nướ c và  hơn 
1000 đạ i biể u là  phẫ u thuậ t viên, bá c sỹ  đế n 
từ  cá c bệ nh việ n quân dân y trong toà n quố c. 

Phá t biể u khai mạ c Hộ i nghị , GS.TS.NGND. 
Phạ m Gia Khá nh - Chủ  tị ch Hộ i Ghé p tạ ng 
Việ t Nam cho biế t: Ghé p tạ ng là  điề u kỳ  diệ u 
nhấ t trong y họ c, là  mộ t trong nhữ ng thà nh 
tự u lớ n nhấ t củ a nhân loạ i trong thế  kỷ  XX. 
Tạ i Việ t Nam, kỹ  thuậ t ghé p tạ ng đượ c đá nh 
dấ u bằ ng ca ghé p thậ n thà nh công đầ u tiên 
tạ i Họ c việ n Quân Y và o năm 1992. Hiệ n nay, 
nướ c ta đã  là m chủ  đượ c nhiề u kỹ  thuậ t trong 
ghé p tạ ng nhưng nhữ ng kế t quả , thà nh công 
đạ t đượ c mớ i chỉ  là  bướ c đi ban đầ u. Nhu cầ u 
ghé p tạ ng ở  Việ t Nam khá  lớ n.

HỘ I NGHỊ  KHOA Họ C GHé P TẠ NG VIỆ T NAM
LẦ N THỨ  VI NĂM 2019

GS.TS.NGND. Phạ m Gia Khá nh phá t biể u khai mạ c Hộ i nghị 

Hội nghị Khoa học Ghép tạng thường niên lần thứ VI năm 2019 do Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 và Hội ghép tạng Việt Nam đồng tổ chức từ ngày 
7-9/11/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mục đích cập nhật kiến 
thức khoa học, chia sẻ kinh nghiệm ghép tạng ở Việt Nam và thế giới.
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Trung tướng GS.TS.TTND. Mai Hồng Bàng - 
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ:

Tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Dự án xây dựng Trung tâm Ghép mô và 
bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108. 
Bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị 
cơ sở vật chất để triển khai các nhiệm vụ ghép 
tạng. Hiện nay, Bệnh viện đã thực hiện thường 
quy ghép tế bào gốc, ghép tủy, ghép giác mạc, 
ghép thận, ghép gan ở người cho sống, đặc biệt 
ngày 26 tháng 2 năm 2018, Bệnh viện đã thực 
hiện thành công ca ghép phổi lấy từ người cho 
chết não đầu tiên tại Việt Nam, đây là ca lấy-
ghép đa tạng, điều phối vận chuyển và ghép 
tạng xuyên Việt cho 6 bệnh nhân tại ba bệnh 
viện ở hai miền Nam-Bắc.  

Tại Bệnh viện TWQĐ 108, sau khi ghép mô, 
tạng, sức khỏe của những bệnh nhân ổn định, 
chức năng của các tạng tốt giúp kéo dài thời 
gian sống, nâng cao chất lượng sống cho người 
bệnh. Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện TWQĐ 
108 đã thực hiện thành công 42 ca ghép thận, 
14 ca ghép gan (13 ca từ người cho sống, trong 
đó có ghép cấp cứu 1 ca và 1 ca lấy từ người 
cho chết não), 17 ca ghép giác mạc, 60 ca ghép 
tế bào gốc điều trị xơ gan, 1 ca ghép tế bào gốc 
tạo máu đồng loại và 14 ca ghép tế bào gốc tạo 
máu tự thân.

Mục tiêu đến năm 2020 và những năm tiếp 
theo, Bệnh viện TWQĐ 108 sẽ triển khai nghiên 
cứu, ứng dụng và phát triển đồng bộ các kỹ 
thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người đạt trình 
độ ngang tầm một số nước có nền y học phát 
triển trong khu vực như ghép được chi thể, ruột, 
mặt, tử cung, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Trung tướng GS.TS.TTND. Mai Hồng Bàng 
chia sẻ về kết quả ghép tạng tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 trong thời gian qua.

Với gần 120 báo cáo trong đó có 10 báo cáo 
quốc tế và hơn 110 báo cáo trong nước được 
được trình bày tại các phiên khoa học chuyên 
sâu về các lĩnh vực như: ghép tim, ghép 
thận, ghép tạng nhi, ghép gan. Đồng thời, 
đây cũng là dịp để các nhà khoa học chia sẻ 
những kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ 

về miễn dịch sau ghép tạng với mục tiêu cuối 
cùng là nâng cao chất lượng điều trị mang lại 
những lợi ích thiết thực cho người bệnh. 

Đến nay, Việt Nam đã có 19 trung tâm ghép 
tạng và đạt được những tiến bộ vượt bậc 
trong kỹ thuật lấy, ghép mô, tạng. Tuy nhiên, 
ngành ghép tạng Việt Nam cũng đang đứng 
trước thực trạng thiếu trầm trọng nguồn mô 
tạng để cấy ghép. Thực tế, nhu cầu ghép mô, 
tạng ở nước ta rất lớn nhưng số lượng người 
hiến tạng tại Việt Nam lại ít và khan hiếm. Mặc 
dù, số lượng đăng ký hiến tạng đã gấp đôi so 
với năm 2016 nhưng so với hơn 90 triệu dân 
thì đây vẫn là con số còn rất nhỏ. 

Hội nghị Khoa học Ghép tạng Việt Nam lần 
thứ VI sẽ góp phần gắn bó hơn nữa mối quan 
hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực y học nói 
chung và lĩnh vực ghép tạng nói riêng giữa 
các bệnh viện trong nước. Đồng thời, là cầu 
nối triển khai các hoạt động hợp tác, đào tạo 
và chuyển giao kỹ thuật sâu rộng hơn giữa 
các đơn vị y tế trong nước và quốc tế. 

Lan Hương, Đức Thuấn  
Truyền thông 

Bệnh viện TWQĐ 108.
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Thượng tá, TS. Nguyễn Năng Giỏi, Chủ nhiệm 
Khoa Chấn thương chỉnh hình tổng hợp, 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: 
“Ngay sau khi tiếp nhận 2 cán bộ Biên phòng 
bị thương, trong đó Trung úy QNCN Nguyễn 
Bình Minh bị bắn 2 phát đạn vào đùi trái và 
bị thương ở tay phải, còn Đại úy QNCN Vũ 
Xuân Vuông bị bắn 2 phát đạn vào chân phải. 
Ngay trong đêm, Bệnh viện đã tiến hành hội 
chẩn và mổ gắp các đầu đạn ra, xử trí vết 
thương kịp thời. Lãnh đạo Bệnh viện và Khoa 
đã cử những bác sĩ, điều dưỡng giỏi và tạo 
điều kiện tốt nhất để chữa trị cho 2 đồng chí 
nhanh chóng bình phục”.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 

dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng  
đến thăm hỏi 2 trinh sát biên phòng đạng điều trị  

tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

Trước đó, vào hồi 16 giờ 30 phút  ngày 
3/6/2019, lực lượng phòng chống tội phạm 
ma túy  tổ chức chốt chặn  tại khu vực biên 
giới thuộc địa bàn do Đồn Biên phòng Bát 
Mọt phụ trách, đã phát hiện một đối tượng 

xâm nhập biên giới với nhiều biểu hiện nghi 
vấn. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì bất 
ngờ đồng bọn của chúng ẩn nấp từ xa dùng 
súng quân dụng bắn xối xả  vào lực lượng 
làm nhiệm vụ,  khiến 3 cán bộ Biên phòng 
bị thương nặng. Do vết thương quá nặng, 
Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh trên đường đi 
cấp cứu. Hai cán bộ còn lại được chuyển đến 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu 
kịp thời. 

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng thăm hỏi tình hình sức 
khỏe của Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh

Hai trinh sát viên Nguyễn Bình Minh và 
Vũ Xuân Vuông là tấm gương anh dũng trong 
đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong quá trình 
điều trị tại Bệnh viện TWQĐ 108, hai anh luôn 
thể hiện tinh thần và ý chí kiên cường của 
người chiến sỹ, gương mẫu thực hiện các quy 
định của Bệnh viện và y lệnh của thầy thuốc. 

An Ngọc - Truyền thông 
Bệnh viện TWQĐ 108

CỨU CHỮA KỊP THỜI 2 SỸ QUAN BIÊN PHÒNG  
BỊ VẾT THƯƠNG HỎA KHÍ

Cách đây vài tháng, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận Đại úy QNCN Vũ Xuân Vuông 
và Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh là hai trinh sát viên thuộc Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Thanh Hóa bị thương rất nặng do bị bắn khi đang thực hiện nhiệm vụ phá đường 
dây ma túy xuyên quốc gia. Hai trinh sát đã được các bác sĩ Khoa Chấn thương Tổng 
hợp thuộc Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108 xử lý cứu chữa kịp 
thời, 2 đồng chí đã bình phục sức khỏe và trở về đơn vị công tác.
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BÀI HọC Về LÒNG QUYẾT TÂM  
BỎ THUỐC LÁ 

Hút thuốc lá là thú vui duy nhất của Bác như 
Bác thường nói. Nhưng từ khi bị bệnh, theo 
lời khuyên của hội đồng thầy thuốc, Bác có 
kế hoạch quyết tâm bỏ dần. Bác nói:

“Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành 
thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không 
dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tính xấu này. 
Rồi Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần 
dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút trong 
ngày, thi thèm hút thuốc Bác làm một việc gì 
đó để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi đã già 
phải làm như vậy thật quá vất vả. Tập một thứ 
quen, bỏ một thói quen không dễ chút nào”.

Phải có một nghị lực phi thường mới làm 
được. Bác bảo đồng chí giúp việc để cho Bác 
một vỏ lọ Penixillin ở nơi làm việc và phòng 
nghỉ. Hút chừng nửa điếu Bác dụi đi để vào 
lọ đó, sau hút lại nửa điếu để dành, anh em 
can bảo thuốc lá hút dở không có lợi, Bác 

bảo: “Nhưng hút thế để có cữ”. Với cách làm 
đó, Bác đã giảm từ cả bao xuống ba bốn điếu 
một ngày. Cứ như vậy, Bác hút thưa dần.

Đầu tháng 3/1968 nhân khi bị cảm ho nhẹ, 
Bác tự quyết định bỏ hẳn. Mấy ngày sau, trong 
một tuần lễ anh em vẫn để gói thuốc chỗ bàn 
làm việc của Bác, nhưng Bác không dùng.

Sau một tuần thấy Bác quyết tâm như vậy, 
anh em cất hẳn thuốc lá. Một tháng sau, khi 
tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy là Bí thư Trung 
ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, 
Bác nói: Bác đã bỏ quốc lá rồi, chú về vận 
động thanh niên đừng hút thuốc lá. Sau này 
Bác có bài thơ Vô đề:

“Thuốc kiêng, rượu cữ đã ba năm, 
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần 

Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn, 
Một năm là cả bốn mùa Xuân”

Bài học về lòng quyết tâm bỏ thuốc lá của 
Bác cho chúng ta thấy: Trong cuộc sống cũng 

NHỮNG CÂU CHUYỆN Về 
HọC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ
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như trong công việc, chỉ cần có quyết tâm và 
ý chí phấn đấu thì dù có khó khăn đến đâu 
chúng ta cũng có thể vượt qua.

BÀI HọC Về CÁCH ỨNG XỬ 

Nước nóng, nước nguội

Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một 
đồng chí cán bộ Trung đoàn thường hay quát 
mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm 
giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước 
Cách mạng tháng Tám.

Được tin nhân dân phản ánh về đồng chí 
này, một hôm, Bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác 
dặn trạm đón tiếp, dù đồng chí này có đến 
sớm, cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy 
vào gặp Bác.

Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng 
giờ ngọ nên đồng chí Trung đoàn vã cả mồ 
hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, Bác đã chờ 
sẵn. Trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước 
sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi 
ngút, còn cốc kia là nước lạnh.

Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước 
nóng nói:

- Chú uống đi. 

Đồng chí cán bộ kêu lên:

- Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng 
làm sao cháu uống được.

Bác mỉm cười:

- À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, 
mát không?

- Dạ có ạ. 

Bác nghiêm nét mặt nói:

- Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống 
được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả 
tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm 
đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ 
tiếp thu hơn.

Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận 
lỗi, hứa sẽ sửa chữa.

Bài học về cách ứng xử của Bác cho chúng ta 
thấy: Khi giận dữ rất dễ mất kiểm soát bản thân 
mình, khi giận lên chúng ta có thể làm nhiều 
việc mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó, 
hoặc đưa ra một số quyết định không mấy sáng 
suốt, nói ra những điều không nên, vì  vậ y, trong 
mọi trường hợp hãy thật bình tĩnh, xử lý khéo 
léo tình huống để có được kết quả tốt nhất.

Mai Chi - Truyền thông 
Bệnh viện TWQĐ 108 (Sưu tầm)
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Y HọC VÀ CUỘC SỐNG

                               

Để có có thể lựa chọn phương pháp triệt 
lông phù hợp, trước hết cần có hiểu biết về 
sự hình thành và phát triển của lông: Lông 
được hình thành từ một đơn vị lông-tuyến 
bã, thường nằm tại tầng sâu của lớp lưới của 
trung bì da. Trong mỗi đơn vị lông-tuyến bã 
này có chứa một sợi lông cùng với nang lông, 
tuyến bã và cơ dựng lông. Nang lông (follicle) 
là nơi các tế bào mầm biệt hóa thành các tế 
bào sừng, cùng với các tế bào sắc tố, tạo ra sợi 
lông với màu sắc, kích thước khác nhau, được 
đẩy dần lên khỏi bề mặt da qua một lỗ chân 
lông. Sự hình thành, phát triển, thoái hóa của 
lông diễn ra theo một chu kỳ qua 3 giai đoạn 
(được gọi là 3 trạng thái của lông). Trạng thái 
lông hoạt động (anagen) là giai đoạn lông 
phát triển, tồn tại trên bề mặt da; trạng thái 
lông thoái triển (catagen) là giai đoạn lông 
thoái hóa, rụng vĩnh viễn khỏi vùng da; và 

cuối cùng là trạng thái lông nghỉ - chưa phát 
triển (telogen). Tùy theo đặc điểm di truyền, 
giai đoạn phát triển của cơ thể (hormone) 
và sự tác động của các yếu tố ngoại lai, mỗi 
vùng da trên cơ thể có sự phân bố về tỷ lệ 
lông tồn tại ở mỗi trạng thái là khác nhau. 
Lông ở trạng thái hoạt động thường được 
loại bỏ dễ dàng hơn nhiều so với lông còn 
đang ở trạng thái nghỉ (điều này giải thích 
cho việc, trên một vùng da nhất định, ngay 
cả khi đã triệt vĩnh viễn các lông hoạt động, 
sau đó các lông ở trạng thái nghỉ vẫn có thể 
phát triển và mọc trở lại).

Có rất nhiều phương pháp nhằm loại bỏ một 
vùng lông không mong muốn trên cơ thể. Có 
thể chia thành 2 nhóm các phương pháp, bao 
gồm các phương pháp loại bỏ lông tạm thời 
và các phương pháp loại bỏ lông vĩnh viễn:

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ LÔNG 
TẠM THỜI.

Phương pháp tẩy màu lông

Thực chất đây không phải là triệt lông mà 
chỉ là phương pháp sử dụng hóa chất để làm 
giảm hoặc mất màu lông, qua đó làm cho 
lông không còn bị lộ rõ trên vùng da. Cách 
làm này nếu có thể, chỉ áp dụng đối với một 
số vùng da có lông đen nhưng nhỏ và thưa, 
tuy nhiên cách này cho đến nay có lẽ chỉ còn 
mang ý nghĩa lịch sử.

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRIỆT LÔNG

Theo sự tiến hóa của một người bình thường, lông chỉ mọc ở một số vùng nhất định 
trên cơ thể: Vùng da đầu, cung mày, mi mắt, cằm, nách, mu và cẳng chân, cẳng tay 
(với cả hai giới); ngực, lưng (với nam giới); tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân, có thể là 
do gen, do sự tác động của hormone, do một số bệnh bẩm sinh hoặc hậu quả của việc 
sử dụng corticosteroid nên lông có thể mọc dầy hơn, đen hơn, cứng hơn hoặc xuất 
hiện ở những vị trí bất thường. Xuất phát từ phong tục, truyền thống văn hóa, tôn 
giáo, thẩm mỹ và để đảm bảo vệ sinh, việc loại bỏ lông mọc quá dầy ở những vùng da 
không mong muốn là nhu cầu và mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt là nữ giới.
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Phương pháp cạo bỏ lông

Đây là cách thức phổ biến và đơn giản nhất 
để tạm thời loại bỏ phần lông phía trên bề 
mặt da. Mặc dù phương pháp cạo bỏ lông 
đã được khẳng định không làm cho lông trở 
lên cứng hơn, đen hơn hay mọc lại nhanh 
hơn… tuy nhiên, do sau khi cạo đầu ngọn 
của lông không còn hình dáng thon nhọn tự 
nhiên, làm cho lông trở lên lộ rõ hơn trên nền 
da. Ngoài ra, với một số vùng da như nách, 
bẹn, cạo bỏ lông bằng dao thường xuyên, có 
thể gây tổn thương da kèm theo là nguy cơ 
nhiễm trùng, tăng sắc tố tại chỗ.

Phương pháp nhổ lông

Nhổ bỏ lông là phương pháp đơn giản, phổ 
biến, rẻ tiền, đồng thời sau khi mọc lại lông 
cũng không bị bất kỳ thay đổi nào về màu 
sắc, độ cứng hay mật độ (độ dày). Ưu điểm 
của phương pháp nhổ lông là lông mọc lại 
chậm hơn do nang lông bị tổn thương sau 
nhổ và cần có thời gian để tái tạo; mặt khác, có 
một tỷ lệ nhất định nang lông bị tổn thương 
không hồi phục và lông có thể không mọc 
lại. Nhược điểm của cách làm này là gây đau 
và có nguy cơ gây viêm nhiễm nang lông.

Phương pháp sử dụng sáp (Waxing 
method)

Phương pháp sử dụng sáp là phương pháp 
tương đối đơn giản, cho phép loại bỏ một số 
lượng lớn lông cùng lúc. Với phương pháp 
này, lông cũng được nhổ ra khỏi nang lông. 
Sáp dùng cho triệt lông thường được chế từ 
các sản phẩm tự nhiên (sáp ong, acid thực vật, 
bột tan, đường… nên thường ít gây kích ứng 
cho da. Tuy nhiên, để giảm đau thường phải 
dùng các thuốc giảm đau tại chỗ dưới dạng 
kem bôi (EMLA 5%) hoặc bình xịt lidocain 
20%. Cần lưu ý nhiệt độ của sáp khi bôi lên 
da để tránh gây bỏng cho vùng da.

Phương pháp sử dụng đường (sugar waxing)

Sử dụng đường cũng là cách phổ biến để tẩy 
bỏ lông. Cách làm này về cơ bản cũng giống 
như phương pháp sử dụng sáp chỉ thay việc 
sử dụng sáp ong nóng chảy bằng sử dụng 
đường nóng chảy dưới dạng mạch nha, để 

trát lên vùng da cần loại bỏ lông, sau đó lông 
cũng được giật trực tiếp ra khỏi nang lông. 

 Loại bỏ lông bằng phương pháp gây rụng 
lông (depilatories)

Loại bỏ lông bằng phương pháp gây dụng 
lông. Đây là phương pháp sử dụng một hỗn 
hợp hóa chất bao gồm chất thioglycolate kết 
hợp với hydroxide natrium hoặc hydroxide 
calcium, hợp chất này có khả năng phá vỡ mối 
liên kết disulfide - mối liên kết chính để gắn kết 
giữa các tế bào da và giữa các tế bào sừng, giúp 
duy trì sự tồn tại của sợi lông và giúp sợi lông 
liên kết được với bề mặt da. Khi mối liên kết 
giữa các tế bào da cũng như các tế bào sừng 
bị phá vỡ, sợi lông dễ dàng bị gãy và rụng khỏi 
bề mặt da. Đây cũng là phương pháp đơn giản 
để loại bỏ lông một cách tạm thời, tuy nhiên 
nhược điểm của cách làm này là thường gây 
kích ứng cho vùng da do sự tác động trực tiếp 
của hóa chất lên các tế bào da tại chỗ. Để hạn 
chế sự tác động có hại của hóa chất lên vùng 
da, thời gian lưu thuốc trên da tối đa là 15 phút 
và cần thiết phải thử test trên vùng da nhỏ ít 
nhất 48 tiếng trước khi tiến hành.

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRIỆT LÔNG 
VĩNH VIễN.

Phương pháp điện phân hủy (electrolysis)

Phương pháp điện phân hủy là phương pháp 
sử dụng một điện cực rất nhỏ cắm vào tận 
nang lông sau đó đưa một dòng điện vào 
để đốt, phá hủy nang lông, làm cho sợi lông 
không tiếp tục được tạo ra. Cách làm này đòi 
hỏi phải phá hủy từng nang lông, vì vậy cần 
rất nhiều thời gian để có thể triệt được một 
vùng lông rộng như cẳng chân, cẳng tay hay 
ngực, lưng… Mặc dù là phương pháp triệt 
lông vĩnh viễn nhưng cách làm này cũng còn 
có nhiều nhược điểm như: Khó khăn trong 
quá trình thực hiện kỹ thuật, mất nhiều thời 
gian, để lại nhiều nguy cơ cho vùng da (đau 
đớn, nhiễm trùng, sẹo và sẹo bất thường…).

Triệt lông bằng công nghệ laser, ánh sáng

Cơ chế triệt lông bằng laser, ánh sáng: 
Dựa trên nguyên lí Quang nhiệt chọn lọc 
(selective-photothermolysis), năng lượng 
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của laser và ánh sáng được hấp thu rất mạnh 
bởi melanin (chất vốn có sẵn và tập trung 
với đậm độ rất cao dọc theo sợi lông và tại 
nang lông-tạo ra màu đen của sợi lông). 
Quá trình này gây phá hủy các tế bào sắc tố 
(melanocyte) và sinh nhiệt gây phá hủy các tế 
bào mầm của nang lông, làm cho nang lông 
bị phá hủy hoặc yếu đi, không còn hoặc giảm 
khả năng sản sinh tạo ra sợi lông. Mặt khác, 
ngoài mục tiêu tác động là melanin, năng 
lượng của laser và ánh sáng còn tác động 
chọn lọc lên hemoglobin và oxyhemoglobin 
(thành phần tạo lên màu đỏ của máu). Sự tác 
động này có thể làm tắc các mạch máu nhỏ 
đến nuôi dưỡng nang lông, góp phần làm 
tăng khả năng tổn thương cho các nang lông.

- Các loại laser, ánh sáng ứng dụng trong 
triệt lông:

+ Laser triệt lông: Đỉnh hấp thu năng lượng 
từ ánh sáng của melanin nằm trong vùng 
quang phổ nhìn thấy và cận hồng ngoại, vì 
vậy dải sáng có bước sóng từ khoảng 500 đến 
khoảng 1200nm, thường được lựa chọn để 
chế tạo ra các loại laser có hiệu quả cao trong 
triệt lông. Bên cạnh điều kiện cần là yếu tố 
bước sóng phù hợp, thiết bị laser còn phải có 
độ rộng xung (thời gian tia laser được phát 
ra và tác động lên mô đích) phù hợp, đảm 
bảo cho mô đích (ở đây là melanin của nang 
lông) hấp thu năng lượng cao nhất. Các loại 
laser triệt lông hiện tại bao gồm: Laser YAG 
1064nm xung dài, các laser diode 800,808, 
810nm…

+ IPL (intense pulse light): Là thiết bị phát ra 
chùm sáng cường độ cao,  có dải bước sóng 
từ 610nm đến 1200nm, thời gian xung có thể 
thay đổi từ 0,1-1ms. Ngoài ra có thể kết hợp 
IPL với RF (radio frequency) để tăng hiệu quả 
điều trị.

- Liệu trình triệt lông laser hoặc IPL: Liệu trình 
điều trị thường kéo dài từ 1 - 7 lần, mỗi lần cách 
nhau 2 - 3 tuần, vùng da được cạo lông ngay 
trước điều trị và làm mát ngay sau điều trị bằng 
khăn hoặc gạc lạnh để giảm tổn thương nhiệt 
hoặc kích ứng tại chỗ (một số trường hợp ở 
những vùng da nhạy cảm, cần gây tê bề mặt 
trước điều trị, bằng mỡ tê tại chỗ EMLA 5%).

- Ưu nhược điểm của triệt lông bằng laser 
hoặc IPL:

+ Ưu điểm: Là phương pháp an toàn không có 
tai biến, biến chứng; có hiệu quả cao, không 
gây đau, không cần nghỉ làm việc sau mỗi lần 
điều trị. Có khả năng cùng lúc triệt lông trên 
một vùng da rộng.

+ Nhược điểm: Chỉ có thể triệt được các loại 
lông tối màu, lông cứng; cần có khoảng thời 
gian điều trị tương đối dài. Một số trường 
hợp, laser hoặc IPL có thể gây kích ứng da 
hoặc gây bỏng da để lại sẹo hoặc tăng sắc 
tố vùng da… (thường do việc lựa chọn chỉ 
định, năng lượng hoặc kỹ thuật chưa phù 
hợp, nhược điểm này hoàn toàn có thể khắc 
phục được); cũng giống như các phương 
pháp khác, laser và IPL thường chỉ triệt được 
các sợi lông ở trạng thái hoạt động, rất ít tác 
động được tới lông ở trạng thái nghỉ.

Triệt lông bằng kem bôi Vaniqa

Vaniqa là một dược phẩm, được bào chế dưới 
dạng kem bôi tại chỗ, có thành phần chính 
là eflornithine hydrochloride (thuốc điều trị 
bệnh ngủ châu Phi) có nguồn gốc thực vật. 
Vaniqa có tác dụng triệt lông vĩnh viễn thông 
qua cơ chế gây ức chế enzyme cần thiết cho 
quá trình nhân lên của tế bào cũng như duy 
trì một số chức năng khác của tế bào - giúp 
cho sự phát triển bình thường của lông; qua 
đó làm cho sợi lông không phát triển tiếp 
tục, thoái hóa và rụng đi. Vaniqa được sản 
xuất dưới dạng kem 5 - 15%, bôi lên vùng da 
cần triệt lông 2 lần/ngày, liên tục trong 4 - 8 
tuần. Đây là phương pháp sử dụng thuốc để 
triệt lông một cách đơn giản, an toàn, có hiệu 
quả và đã được FDA cấp chứng nhận.

 TS. Đỗ Thiện Dân 
 Khoa Y học Thực Nghiệm

Liên hệ: Laser Công nghệ cao 
Khám và Điều trị Theo Yêu Cầu

Điện thoại tư vấn: 070.783.7777
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Quá trình hồi phục vết thương da được diễn 
ra qua ba giai đoạn: Giai đoạn phản ứng viêm, 
giai đoạn tăng sinh và giai đoạn tái tạo (sửa 
chữa) tổ chức. Cả ba giai đoạn này thường diễn 
ra trong khoảng thời gian từ 3 - 6 tháng (bất 
kỳ rối loạn nào xảy ra trong bất kỳ giai đoạn 
nào của quá trình liền sẹo đều ảnh hưởng đến 
diễn biến bình thường cũng như chất lượng 
của sẹo). 

Tùy theo mức độ tổn thương của da, tình 
trạng nhiễm trùng của vết thương, vết thương 
có thể liền sẹo theo một trong ba cách khác 
nhau: Liền sẹo kỳ đầu (các vết mổ hoặc vết 
thương sạch, gọn, đến sớm, được khâu kín 
ngay); liền sẹo kỳ hai (vết thương dập nát, 
nhiễm trùng, không thể khâu kín); liền sẹo kỳ 
ba (vết thương dập nát, nhiễm trùng được cắt 
lọc, thay băng cho đến khi sạch sẽ được cắt lọc 
lại và có thể khâu kín kỳ hai). 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
liền vết thương. Tùy theo mức độ tổn thương, 
khả năng can thiệp, vị trí tổn thương trên cơ 
thể… có thể để lại các loại sẹo khác nhau: 
Sẹo bình thường hay sẹo không bình thường 
(sẹo bệnh lý). 

Một tổ chức sẹo được cho là bình thường khi 
vùng sẹo bằng phẳng ngang bề mặt da lành 
xung quanh, có màu trắng hồng, hơi bóng, 
mềm mại, không co kéo da xung quanh, 
không có bất kỳ triệu chứng nào tại chỗ. Các 
loại sẹo còn lại có hình thể, cấu trúc, đặc tính 
khác với sẹo bình thường đều là các loại sẹo 
bất thường, các loại sẹo này thường rất được 
quan tâm do những ảnh hưởng mang tính 
thẩm mỹ và đôi khi ảnh hưởng cả đến chức 
năng của vùng da bị sẹo. 

Sự tồn tại của sẹo là vĩnh viễn, không có bất 
kỳ biện pháp nào có thể làm biến mất sẹo 
hoàn toàn; mục đích của điều trị sẹo là biến 
một sẹo bệnh thành thành sẹo bình thường 
hoặc biến một sẹo xấu (về mặt thẩm mỹ) 
thành một sẹo đẹp hơn. Sau đây là một số 
loại sẹo bất thường của da.

Sẹo lồi (keloid)

Đây là một loại sẹo bệnh lý của da, có ảnh 
hưởng nặng nề nhất đến thẩm mỹ, tâm lý và 
sức khỏe của người bệnh. Sẹo lồi hình thành 
do sự tích tụ quá mức của collagen ở trung 
bì da - hậu quả của sự mất cân bằng giữa 
quá trình tổng hợp và quá trình phân hủy 
collagen (sự mất cân bằng này xảy ra trong 
giai đoạn thứ ba của quá trình liền sẹo và sẽ 
tiếp tục kéo dài nếu không được can thiệp) 
mà căn nguyên bệnh cho đến nay vẫn còn 
nhiều điều chưa được sáng tỏ. Sẹo lồi mặc dù 
là khối sẹo phát triển liên tục, gây ra các triệu 
chứng tại chỗ như: Đau nhức, ngứa, co kéo, 
tuy nhiên đây là khối sẹo hoàn toàn lành tính, 
không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy 
có sự phát triển ung thư hóa từ khối sẹo lồi. 
Sẹo lồi được đặc biệt quan tâm do có những 
đặc tính nổi bật, đồng thời do việc kiểm soát, 
điều trị và dự phòng sẹo cho đến nay vẫn 
còn gặp rất nhiều khó khăn. Sau đây là một 
số đặc điểm bệnh lý của sẹo lồi:

+ Sẹo phát triển liên tục, xâm lấn vào trùng 
bì da lành xung quanh, vượt ra ngoài phạm 
vi của vết thương ban đầu (từ một vết kim 
tiêm, một mụn trứng cá nhiễm trùng, thậm 
trí từ một vết côn trùng cắn cũng có thể hình 
thành và phát triển thành một khối sẹo lồi).

GIỚI THIỆU Về
MỘT SỐ LOẠI SẹO BẤT THƯỜNG

Sẹo là một mô sợi được hình thành nhằm thay thế cho một vùng da bị tổn khuyết. 
Bất kỳ tổ chức nào của cơ thể sau khi bị tổn thương cũng diễn ra quá trình hồi phục 
(được gọi là quá trình liền vết thương), sẹo là kết quả tự nhiên của quá trình này.
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+ Khối sẹo có thể có thời điểm tạm dừng 
phát triển nhưng không có biểu hiện tự thoái 
lui theo thời gian.

+ Có một số vùng da đặc biệt trên cơ thể, 
có nguy cơ cao hình thành sẹo lồi sau khi bị 
tổn thương như: Vùng dái tai, vành tai; vùng 
có râu trên mặt; vùng ngực trước xương ức; 
vùng da trên cơ delta của cánh tay; vùng lưng 
trên; vùng mu…. Ngược lại, vùng da gan tay, 
lòng bàn chân hầu như không thấy có sẹo lồi 
sau bất kỳ tổn thương nào.

+ Giai đoạn phát triển mạnh của cơ thể (từ 
10 - 30 tuổi) có tỷ lệ gặp sẹo lồi mới cao nhất.

+ Mặc dù không có bằng chứng cho thấy có 
sự khác biệt về tỷ lệ bệnh giữa nam giới và nữ 
giới nhưng thực tế gặp sẹo lồi nhiều hơn ở 
nữ giới (có thể có sự tác động của thai nghén 
hoặc do nữ giới có nhu cầu phẫu thuật thẩm 
mỹ cao hơn đồng nghĩa với việc có nguy cơ 
bị sẹo cao hơn).

+ Có yếu tố thể địa và yếu tố gia đình trong 
việc hình thành và phát triển của sẹo lồi.

+ Một đặc điểm rất đáng lưu tâm: Các phẫu 
thuật sửa sẹo đơn thuần (kể cả phẫu thuật 
tạo hình, thẩm mỹ) thường làm cho sẹo lồi 
trở nên tồi tệ hơn.

 
Hình 1. Sẹo lồi vùng ngực, vai sau mụn trứng cá 

Mục đích điều trị sẹo lồi là nhằm biến một 
sẹo bệnh thành một sẹo bình thường và 
duy trì, kiểm soát sẹo ở tình trạng bình 
thường đó.

Sẹo phì đại (hypertrophic scar)

Sẹo phì đại là một loại sẹo bệnh lý của da 
nhưng sẹo phì đại có tiến triển và tiên lượng 
tốt hơn rất nhiều so với sẹo lồi. Sự hình thành 
của sẹo cũng do sự mất cân bằng giữa hai 
quá trình tổng hợp - phân hủy của collagen, 
nhưng sự mất cân bằng này chỉ là tạm thời và 
chỉ xảy ra trong giai đoạn thứ hai của của quá 
trình liền sẹo; sự mất cân bằng này sẽ được 
sửa chữa trong giai đoạn thứ ba vì vậy sau thời 
gian đầu phát triển, sẹo sẽ dần thoái lui để có 
xu hướng trở lại thành một sẹo bình thường. 
Trong giai đoạn đầu, sẹo phì đại cũng phát 
triển to lên thành khối cứng, màu đỏ, cũng 
gây ngứa, đau khó chịu cho người bệnh vì 
vậy ở giai đoạn này trong nhiều trường hợp 
rất khó phân biệt được giữa một sẹo phì đại 
với một sẹo lồi thực sự. Tuy vậy, sẹo phì đại có 
một số đặc điểm bệnh lý riêng như sau:

+ Sẹo thường chỉ phát triển trong một thời 
gian nhất định và khối sẹo phát triển không 
vượt ra ngoài phạm vi của vết thương ban 
đầu (khối sẹo có thể to lên về kích thước 
nhưng không theo kiểu xâm lấn mà là đẩy da 
lành ra xung quanh).

+ Sẹo có xu hướng tự thoái lui theo thời 
gian, tuy nhiên không thể nói chính xác 
khoảng thời gian để một sẹo phì đại cụ thể 
dừng phát triển và thoái lui (thường kéo dài 
từ 12 - 18 tháng).

+ Có thể gặp sẹo phì đại ở bất kỳ vùng da nào 
trên cơ thể, bất kỳ giai đoạn phát triển nào 
của cơ thể; không có yếu tố thể địa, yếu tố gia 
đình và không có sự khác biệt về tỷ lệ bị sẹo 
giữa nam giới và nữ giới.

+ Ngược lại với sẹo lồi, các phẫu thuật sửa sẹo 
(đúng cách) với sẹo phì đại thực sự, thường 
có kết quả tốt về mặt thẩm mỹ.
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Hình 2. Sẹo phì đại mặt trước khủy tay sau vết thương

Sẹo lõm (atrophic scar) 

Sẹo lõm hay còn gọi là sẹo teo (atrophic scar): 
Đúng như tên gọi, đây cũng là một loại sẹo 
bất thường có hình thể và cấu trúc ngược 
lại với sẹo lồi, sẹo phì đại. Sẹo là các hố, rãnh 
sâu, thấp hơn bề mặt da lành xung quanh - 
hậu quả của sự mất hoặc thiếu hụt các cấu 
trúc cơ bản của trung bì da và tổ chức dưới 
da như các tổ chức sợi, cơ, mỡ trong quá trình 
hồi phục của các tổn thương da. Các sẹo lõm, 
sẹo rỗ thường xuất hiện sau trứng cá, các ổ 
viêm nhiễm của da có liên quan đến vi khuẩn 
tụ cầu vàng, bệnh đậu mùa hoặc các ổ viêm 
hoại tử da có liên quan đến việc dùng steroid 
tại chỗ… Các sẹo loại này thường không gây 
ra những triệu chứng tại chỗ như đau, ngứa 
hoặc co kéo da nhưng lại có tác động không 
nhỏ đến thẩm mỹ của vùng da, đôi khi sẹo 
còn tạo ra các túi, các hang hốc chứa đựng 
chất bã, chất bẩn cùng vi khuẩn… rất dễ gây 
ra các ổ viêm nhiễm mới cho da. Các biện 
pháp gây tổn thương trên vùng sẹo để tạo 
điều kiện cho sẹo hồi phục, được cho là có 
khả năng cải thiện các sẹo lõm rất tốt.

Hình 3. Sẹo rỗ sau trứng cá da mặt

Sẹo giãn (stretch marks)

Các vết rạn da là một dạng phổ biến nhất 
của loại sẹo này. Sẹo giãn có thể xuất hiện tại 
các vị trí da hoàn toàn bình thường (không 
có tổn thương da trước đó) hoặc có thể 
chuyển từ một sẹo bình thường, một sẹo lồi 
đã được điều trị ổn định hay một sẹo phì đại 
đã hoàn toàn thoái lui. Sự hình thành của 
sẹo giãn được cho là hậu quả của sự căng 
giãn da quá mức trong một thời gian ngắn 
như: Thai nghén, tăng - giảm cân quá mức; 
tăng hormone corticosteroid đột ngột cũng 
được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng 
này. Cũng giống như bất kỳ loại sẹo khác, rạn 
da luôn tồn tại vĩnh viễn, không thể làm mất 
hoàn toàn, chỉ có thể can thiệp làm cải thiện 
tình trạng sẹo về thẩm mỹ. Hầu hết các vết 
rạn da xuất hiện sau thai nghén, sau dùng 
corticosteroid, do tăng giảm cân quá mức… 
đều có xu hướng tự thoái lui hoặc sau can 
thiệp bằng RF, fractional laser…; các sẹo giãn 
xuất phát từ các loại sẹo khác có khả năng cải 
thiện tốt về thẩm mỹ sau các phẫu thuật tạo 
hình thẩm mỹ.

Hình 4. Sẹo dãn (rạn da) da bụng sau sinh

TS. Đỗ Thiện Dân 
Khoa Y học Thực nghiệm

            Liên hệ: Laser Công nghệ cao 
Khám và Điều trị Theo yêu cầu

Điện thoại tư vấn: 070.783.7777
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Đau cổ tay là bệnh khá thường gặp, có 
nhiều nguyên nhân gây đau cổ tay nhưng 
phổ biến nhất là bong gân và viêm gân. 
Mỗi bệnh lý sẽ có những triệu chứng đau 
khác nhau có thể là đau nhói, đau âm ỉ, tê 
bì, châm chích, hoặc thắt bóp. Cổ tay có giải 
phẫu phức tạp do vậy việc xác định chính 
xác nguyên nhân đau đôi khi khá phức tạp. 

Những triệu chứng thường gặp:

- Không có khả năng mang đồ vật hoặc sử 
dụng cẳng tay.

- Biến dạng khớp.

- Đau cổ tay xảy ra vào ban đêm hoặc trong 
khi nghỉ ngơi.

- Đau cổ tay kéo dài hơn vài ngày.

- Không có khả năng gấp duỗi khớp.

- Sưng hoặc bầm tím đáng kể quanh khớp 
hoặc cẳng tay.

- Dấu hiệu nhiễm trùng, bao gồm sốt, sưng 
nóng đỏ.

- Tê và châm chích ở tay và/hoặc cổ tay.

1. Nguyên nhân gây đau khớp cổ tay

Có nhiều nguyên nhân gây đau cổ tay, chủ 
yếu do sử dụng cổ tay quá mức hoặc sai 
tư thế.

Bong gân cổ tay

Các dây chằng quanh khớp cổ tay giúp ổn 

định vị trí của bàn tay và kiểm soát các hoạt 
động. Khi bị chấn thương, dây chằng của 
cổ tay bị kéo giãn quá mức gây ra các triệu 
chứng đau khi cử động cổ tay, sưng quanh 
khớp, bầm tím hoặc đổi màu, hoặc dị cảm 
vùng da bàn tay như nóng rát hoặc ngứa ran.

Viêm gân cổ tay

Vùng cổ tay có nhiều dải gân của các cơ cẳng 
tay chạy qua để nối với các xương bàn và 
ngón tay. Có hai nhóm gân chính: Gân gấp 
nằm ở phía bên lòng bàn tay giúp gấp ngón 
tay để cầm nắm các vật, gân duỗi nằm ở phía 
mu của bàn tay giúp ngón tay duỗi thẳng.

Khi một hoặc nhiều gân bị viêm gây ra đau 
âm ỉ cùng với cứng khớp buổi sáng và đôi khi 
sưng nóng nhẹ. Một số người có cảm giá kêu 
lép bép khi cử động cổ tay của họ.

Các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến 
chuyển động cổ tay lặp đi lặp lại, chẳng hạn 
như gõ hoặc làm việc với máy móc, và các 
môn thể thao gây căng thẳng lặp đi lặp lại 
trên cổ tay (golf, tennis) là nguyên nhân phổ 
biến nhất của viêm gân cổ tay.

Viêm bao gân

Thuật ngữ “viêm bao gân” đôi khi được gọi 
thay thế là “viêm gân”. Bao gân là một lớp 
màng chứa chất hoạt dịch và gân cổ tay chui 
qua đó. Khi bao gân bị viêm sẽ gây ra các 
triệu chứng tương tự như gân bị viêm.

Một loại viêm bao gân cụ thể là hội chứng 
De Quervain, gây đau cổ tay ở phía ngón tay 
cái và có thể lan dọc lên cánh tay. Tình trạng 
này phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi 
từ 30 đến 50. Thường những người này phải 
làm các động tác lặp đi lặp lại ví dụ như bế 
trẻ em, xoáy vặn nắp chai….

Hội chứng ống cổ tay

Dây thần kinh giữa khi đi qua vùng cổ tay 
phải chui qua một bao gân hẹp. Khi thần 
kinh giữa bị chèn ép sẽ gây ra những rối loạn 

 NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỚP CỔ TAY 
VÀ CáCH ĐIỀU TRị
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về chức năng. Triệu chứng thường gặp là đau 
cổ bàn tay tăng lên về ban đêm, tê bì hoặc 
bỏng buốt ở lòng bàn tay, ngón cái, ngón trỏ 
và ngón giữa. Nếu bị mạn tính có thể gây teo 
cơ ở mô cái.

Gãy cổ tay

Gãy xương cổ tay là một tổn thương phổ 
biến có thể xảy ra do chấn thương hoặc yếu 
xương, chẳng hạn như bị loãng xương.

Một loại gãy xương cổ tay phổ biến là gãy 
xương thuyền gây ra sưng và đau ở khu vực 
ngay dưới gốc ngón tay cái. Cơn đau có thể 
trở nên tồi tệ hơn khi cố gắng véo hoặc nắm 
lấy thứ gì đó.

Nang hoạt dịch

Nang hoạt dịch là những nang lành tính, 
chứa đầy chất hoạt dịch thường xuất hiện ở 
mu bàn tay hoặc cổ tay, có thể gây đau hoặc 
không. Khi sờ vào có cảm giác nhẵn và đàn 
hồi. Các nang này có thể phát triển tăng kích 
thước tuy nhiên sẽ không lan sang các phần 
khác của cơ thể. Một số hiếm trường hợp, 
nang hoạt dịch chèn ép dây thần kinh gây 
đau và dị cảm ở cổ, bàn tay.

Hội chứng ống thần kinh trụ

Hội chứng ống thần kinh trụ xảy ra khi dây 
thần kinh trụ bị đè ép, nó có thể gây đau và dị 
cảm ở vị trí ngón tay thứ 4 và thứ 5.

Mấu lồi xương cổ tay

Là một khối cứng, bất động ở mặt sau cổ tay 
hoặc mu bàn tay, khối này phát triển từ vị trí 
đầu xương bàn tay chỗ khớp nối giữa các 
xương bàn tay và các xương nhỏ cổ tay.

Viêm khớp

Có một vài loại viêm khớp khác nhau có thể 
ảnh hưởng đến cổ tay. Thường gặp nhất là 
viêm khớp dạng thấp và gút. Có thể gặp 
viêm khớp nhiễm khuẩn nhưng hiếm.

Đau cổ tay là một triệu chứng thường gặp 
của bệnh viêm khớp dạng thấp. Thường kèm 
theo triệu chứng cứng khớp buổi sáng kéo 
dài trên 1 giờ đồng hồ, mệt mỏi bất thường, 
sụt cân bất ngờ và các vị trí đau khớp khác. 

Viêm khớp dạng thấp có xu hướng ảnh 
hưởng đến các khớp đối xứng, trong khi 
bong gân cổ hoặc viêm gân thường bị ở 1 
bên. Ngoài ra, xét nghiệm RF sẽ dương tính 
trong đa số trường hợp.

Bệnh tuyến giáp hoặc đái tháo đường

Bệnh tuyến giáp hoặc bệnh đái tháo đường 
có thể làm thay đổi cấu trúc gân, có thể gây 
ra hoặc góp phần gây đau cổ tay. Để loại trừ 
các chẩn đoán trên, có thể làm xét nghiệm 
hormone tuyến giáp và HbA1C để loại trừ.

Đau do chèn ép từ cột sống cổ

Một trường hợp khác cần xem xét khi đánh 
giá đau cổ tay là sự chèn rễ thần kinh C6 hoặc 
C7. Sự chèn ép này là do thoái hóa hoặc thoát 
vị đĩa đệm cột sống cổ.

Giống như hội chứng ống cổ tay, khi rễ thần 
kinh C6 hoặc C7 bị chèn ép sẽ gây đau âm 
ỉ, nóng rát hoặc tê bì ở lòng bàn tay và ba 
ngón tay đầu tiên. Bác sĩ cần thăm khám kỹ 
lưỡng về các dây thần kinh, có thể thực hiện 
đo điện cơ (EMG) và/hoặc MRI của cổ để giúp 
chẩn đoán xác định.

Khối u mô mềm

Ngoài nang hoạt dịch là nguyên nhân phổ 
biến nhất trong các loại u mềm cùng cổ tay 
thì còn có các loại u khác sau đây:

- Khối u tế bào khổng lồ màng hoạt dịch.

- U nang biểu bì.

- U mỡ.

- Hạt tophi.

- Hạt thấp.

- U sụn ác tính.

2. Một số test đặc biệt khi thăm khám

Test Tinel

Có thể giúp chẩn đoán hội chứng ống cổ tay. 
Gõ nhẹ vào dây thần kinh giữa để xem nó có 
bị viêm hay không. Thử nghiệm là dương tính 
nếu người bệnh cảm thấy một cảm giác đau 
châm chích như kim châm trong ba ngón tay 
đầu tiên.
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Test Finkelstein

Giúp chẩn đoán hội chứng De Quervain. 
Trong thử nghiệm này, yêu cầu bệnh nhân 
nắm tay quanh ngón tay cái của họ thành 
nắm đấm. Sau đó, bác sĩ sử dụng một tay để 
cố định cẳng tay, đồng thời sử dụng tay kia 
để nghiêng cổ tay về phía ngón tay út. Nếu 
thao tác này gây ra đau dọc theo ngón tay 
cái, thử nghiệm là dương tính.

Chọc dịch khớp

Nếu nghi ngờ nhiễm trùng khớp cổ tay hoặc 
bệnh Gút, có thể chọc dịch làm xét nghiệm. 
Với bệnh gút, trong mẫu dịch sẽ thấy tinh thể 
urat và số lượng bạch cầu tăng vừa phải. Với 
viêm khớp nhiễm trùng, số lượng bạch cầu 
sẽ tăng rất cao.

3. Điều trị

Điều trị đau cổ tay phụ thuộc hoàn toàn vào 
nguyên nhân. Do đó, điều tối quan trọng 
là phải hiểu nguyên nhân gây ra các triệu 
chứng trước khi bắt đầu điều trị.

 Điều trị không dùng thuốc

Nếu bệnh nhân mới bị bong gân hoặc viêm 
gân có thể thực hiện các phương pháp điều 
trị không dùng thuốc bao gồm:

Nghỉ ngơi: Điều này cho phép phản ứng 
viêm cấp tính giảm bớt. Tuy nhiên, cần thận 
trọng khi bất động khớp kéo dài vì có thể 
gây cứng khớp.

Chườm đá: Nếu mới bị bong gân có thể 
chườm đá hai mươi phút mỗi ba đến bốn giờ 
trong hai ngày đầu tiên. Không nên kéo dài 
thời gian chườm lâu hơn vì như vậy sẽ không 
giúp chữa lành cổ tay nhanh hơn mà lại có 
thể gây tổn thương cho các mô.

Băng ép cổ tay: Sử dụng băng thun, quấn cổ 
tay từ gốc các ngón tay cho đến đỉnh cẳng 
tay. Bao bọc phải vừa khít, nhưng không cắt 
đứt lưu thông đến bàn tay và cổ tay.

Bất động: Đeo nẹp cẳng bàn tay cho những 
trường hợp bị chấn thương bong gân cổ tay 
mới hoặc mắc hội chứng ống cổ tay hoặc 
viêm gân. Đối với những người bị viêm khớp 

cổ tay, đeo nẹp có thể hữu ích. Bó bột trong 
trường hợp bị gãy xương.

Điều trị dùng thuốc

Dạng uống: Thuốc giảm đau chống viêm 
không steroid (NSAIDs), là loại thuốc được 
kê đơn phổ biến nhất, đặc biệt đối với bệnh 
nhân bị đau cổ tay do các vấn đề như bong 
gân, viêm gân và viêm khớp. NSAID không 
được sử dụng trong điều trị hội chứng ống 
cổ tay.

Cortisone là một loại thuốc mạnh cũng điều 
trị viêm và được dùng đường uống cho một 
số trường hợp viêm khớp dạng thấp, gút.

Dạng tiêm: Cortisone đường tiêm được sử 
dụng trong trường hợp viêm gân, bao gân và 
hội chứng ống cổ tay. Cần được thực hiện bởi 
các bác sỹ chuyên khoa cơ xương khớp.

Phẫu thuật

Một số tình trạng cần điều trị bằng phẫu thuật, 
chẳng hạn như một số loại gãy xương, u nang 
(nếu muốn loại bỏ), và phẫu thuật giải chèn ép 
dây thần kinh giữa hoặc trụ trong hội chứng 
ống cổ tay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đối với hội 
chứng ống cổ tay, sau khi phẫu thuật thì bàn 
tay của người bệnh sẽ yếu đi rất nhiều.

Các phẫu thuật này nên được tiến hành bởi 
bác sỹ chuyên khoa về phẫu thuật bàn tay 
hoặc các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình hoặc 
phẫu thuật thẩm mỹ có chuyên môn chuyên 
môn trong việc thực hiện các thao tác trên 
bàn tay, cổ tay và cẳng tay.

Liên hệ:Khoa Nội tiết 
 Bệnh viện TWQĐ 108

SĐT: 0983.110.689

BS. Nguyễn Thị Thùy Linh 
 Khoa Nội tiết Bệnh viện TWQĐ 108
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Nếu sử dụng silicon, chất làm đầy “rởm” để 
làm đẹp, có thể chị em phải chịu biến chứng, 
hoại tử vô cùng nặng nề.

Bài học đắt giá

Nhờ có chất làm đầy, silicon mà rất nhiều 
chị em trở nên xinh đẹp, quyến rũ và tự tin 
hơn.  Tuy nhiên, khi sử dụng chất làm đầy 
để làm đẹp, chị em cần phải lưu ý tới thành 
phần, hạn sử dụng, nhà sản xuất. Hiện nay, 
trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm 
đầy trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ. 
Nếu tiến hành thủ thuật làm đẹp này tại các 
cơ sở làm đẹp “chui” hay sử dụng silicon lỏng, 
chất làm đầy “rởm”,  chị em có thể đối diện với 
hậu quả nặng nề.

Mới đây, ngày 19/8, Trung tâm Phẫu thuật 
Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện TWQĐ 108 
tiếp nhận bệnh nhân N.N.H (45 tuổi) tiêm 
dung dịch lỏng đựng trong chai thủy tinh 
không rõ nhãn mác (khả năng là silicone 
lỏng) tại một cơ sở thẩm mỹ và bị hoại tử 
vùng mông rất nặng, phải nhập viện điều trị 
sau khi bơm silicon. 

Sau khi bơm silicon lỏng 1 ngày, vào vùng 
“mông” tại một cơ sở thẩm mỹ, chị H. thấy 
“mông”  mình có hiện tượng căng cứng, khó 
chịu, loét. Bệnh nhân đã tìm đến Bệnh viện 
TWQĐ 108 để khám và điều trị.

Vùng mông bị hoại tử nặng nề của nữ bệnh nhân

Tại Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo 
hình, Bệnh viện TWQĐ 108 các bác sĩ chẩn 
đoán bệnh nhân bị hoại tử diện rộng da, mô 
mỡ vùng tiêm, viêm lan toả bẹn đùi, bệnh 
nhân được mổ nạo vét ra khoảng 2500cc tổ 
chức hoại tử và dịch mủ. Bác sỹ Lâm cũng 
cho biết: “Mông của bệnh nhân chắc chắn 
sẽ bị biến dạng”.

Nhận mặt hung thần

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều chất 
làm đầy khác nhau, trong đó chỉ một số ít 
chất làm đầy lưu hành trên thị trường được 
Bộ Y tế cho phép sử dụng. Trong khi đó, có 
một số thẩm mỹ viện có thể chạy theo lợi 
nhuận nên dùng chất làm đầy bị cấm. Trong 
đó, silicon lỏng là chất làm đầy rẻ tiền hay 
được sử dụng nhiều nhất.

Silicon là một chất cao phân tử có nhiều 
ứng dụng trong đời sống hiện nay, trong đó 
silicone lỏng thường được gọi là mỡ nhân 
tạo, trước đây thường được dùng để bơm đầy 
các khoảng khuyết dưới da, và cũng dùng 
trong phẫu thuật thẩm mỹ. Hàng triệu người 
trên thế giới đã bơm silicon lỏng để tân trang 
sắc đẹp. Nhưng từ năm 1965, người ta đã bắt 
đầu đã nhận ra những biến chứng nguy hiểm 
của việc bơm silicon lỏng vào cơ thể người, 
đặc trưng là sự xuất hiện của các u hạt. Cũng 
thời gian này có những báo cáo nghi ngờ về 
sự xuất hiện các bệnh tự miễn và nhiều biến 
chứng khác trên những phụ nữ Nhật đã sử 
dụng tiêm trực tiếp vào ngực. 

Năm 1991, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) liệt silicon lỏng vào danh 
sách cấm sử dụng. Năm 1995, Bộ Y tế nước ta 
đã ban hành cấm tiêm silicon trực tiếp vào các 
bộ phận của cơ thể. Nhưng hiện nay vẫn có 
tình trạng một số cơ sở làm đẹp “chui” sử dụng 
silicon công nghiệp - chất tuyệt đối không 
được sử dụng trên người thành chất làm đầy. 
Khi dùng silicon lỏng tiêm vào cơ thể dễ gây 

CảNH BÁO TAI BIẾN 
KHI LÀM ĐẹP BằNG SILICON LỎNG
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ra biến chứng tắc mạch. Khi bị tắc mạch, máu 
sẽ không thể đủ để nuôi dưỡng bộ phận được 
tiêm vào như mắt, môi, mũi dễ gây ra hoại tử 
những bộ phận đó, nguy hại nhất là có thể gây 
tử vong cho người sử dụng”,  bác sĩ Vũ Ngọc 
Lâm nói.

Bác sĩ Vũ Ngọc Lâm khuyến cáo: “Khi đi làm 
đẹp, chị em cần phải tỉnh táo, đừng bao giờ 
ham rẻ tiêm chất làm đầy mà mình không biết 
là chất gì, không nghe theo lời rủ của bạn bè 
người thân tới các cơ sở làm đẹp không có uy 
tín để làm đẹp. Nếu muốn tiêm chất làm đầy 
để làm đẹp, nên chọn các bệnh viện có chuyên 
khoa thẩm mỹ để thực hiện. Vì người tiêm chất 
làm đầy phải là các bác sĩ chuyên khoa thẩm 
mỹ có đào tạo về chuyên môn, có chứng chỉ 
chuyên môn và cơ sở thẩm mỹ có giấy phép 
hành nghề mới có thể thực hiện được”.

Trước khi tiêm chất làm đầy được phép, người 
đi làm đẹp cần chú ý tới thành phần ghi trên 
vỏ thuốc. Cụ thể là thành phần HA (acid hyal-
uronic hữu cơ), khi thấy thành phần có silicon 
tuyệt đối không nên dùng. Ngoài ra, cần đọc 
rõ thông tin về nhà sản xuất, hạn sử dụng để 
đảm bảo sản phẩm được cấp phép lưu hành 
tại Việt Nam.

(Tên bệnh nhân đã được thay đổi)

PGS. TS Vũ Ngọc Lâm
Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt 

và tạo hình, Bệnh viện TWQĐ 108

An Ngọc - Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
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Các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình Cột 
sống Viện Chấn thương Chỉnh hình đã chẩn 
đoán bệnh nhân bị mắc bệnh u nguyên sống 
(Chordoma) khổng lồ vùng cùng cụt với kích 
thước (15 × 14 × 20cm). Khối u phát triển ra 
cả phía trước xương cùng, đè đẩy rất nhiều 
vào bóng trực tràng và bàng quang. Vùng 
mông của bệnh nhân bị biến dạng rất lớn, 
khiến bệnh nhân không ngồi thẳng và nằm 
ngửa được từ 1 năm nay.

Hình ảnh khối u xương cùng cụt trước mổ

Kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ Khoa Phẫu 
thuật Cột sống và Khoa Vi phẫu thuật đã tiến 
hành phẫu thuật bóc cắt bỏ được toàn bộ u 
xương thành một khối chỉ qua một đường 
mổ vùng mông hình Mercedes và xoay vạt cơ 
mông lớn một bên che phủ ổ khuyết để lại sau 
cắt u. 

ThS.BSCKI. Nguyễn Duy Thụy cho biết đây là 
trường hợp u nguyên sống xương cùng cụt 
thứ 10 tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình 
Cột sống từ năm 2008 đến nay. Đặc biệt là 
bệnh nhân T. có khối u kích thước khổng lồ, 
u lớn nhất trong các bệnh nhân đã điều trị 
tại khoa. Khối u xương cùng từ S2 trở xuống 
có kích thước 146 × 140 × 206mm. U nguyên 
sống (chordoma) là bệnh lí ác tính thấp, tiến 
triển chậm, bệnh thường xuất hiện ở nam 
giới, độ tuổi từ 40 - 60 tuổi ở vùng thấp nhất 
của cột sống (xương cùng cụt).

Hình ảnh đặc trưng của u nguyên sống trên 
phim cắt lớp vi tính là u phát triển tại chính 
giữa xương cùng. Bệnh nhân này vào viện 
đã có biến chứng chèn ép mức độ nặng. 
Tiên lượng phẫu thuật rất khó khăn vì khối u 
xương rất lớn, nguy cơ nhiễm trùng, tụ dịch 
vết mổ cao, dự kiến thời gian nằm viện có thể 
kéo dài từ 3 đến 6 tuần. Tuy nhiên, ê kíp mổ 
đã phẫu thuật thành công bóc được toàn bộ 
u xương thành một khối, tránh lây nhiễm tế 
bào u ra vết mổ và hạn chế khả năng u tái 
phát tại chỗ, rút ngắn thời gian nằm viện chỉ 
còn 2 tuần. 

Sau mổ 5 ngày, bệnh nhân đã đi lại, vết mổ 
liền ngay kì đầu, không gặp bất kỳ tai biến, 

PHẪU THUẬT KHỐI U KHỔNG LỒ  
VÙNG XƯƠNG CỤT

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhân Phạm Quang 
T (40 tuổi, Hà Nội) có một khối u vùng mông với triệu chứng khối u to lên khá nhanh 
và đau tăng lên ở vùng mông.
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biến chứng nào. Sau mổ 1 tháng, bệnh nhân 
có thể ngồi thẳng được và ngồi được vài 
tiếng đồng hồ, ngồi lái xe thoải mái. Chức 
năng đại tiện - tiểu tiện hồi phục tốt, hàng 
ngày bệnh nhân đều cố thể đi đại tiện được, 
mỗi lần kéo dài vài phút, không kéo dài như 
trước mổ.

Hình ảnh khối u trên phim cắt lớp vi tính

Trước đó, khoảng 3 năm nay bệnh nhân gặp 
khó khăn về triệu chứng rối loạn đại tiện, đau 
vùng cùng cụt âm ỉ. Bệnh nhân đã đi khám 
tại nhiều nơi nhưng không ra bệnh, dùng 

nhiều thuốc nhuận tràng, bệnh cứ nặng dần. 
Gần đây, anh T. thấy xuất hiện, tê bì vùng 
hậu môn và sinh dục, đại tiện rất khó khăn, 
thường 3 - 4 ngày mới đi đại tiện được, mỗi 
lần kéo dài cả nửa tiếng, tiểu tiện phải rặn lâu 
mới ra được. Bệnh nhân không thể ngồi được 
hơn 15 phút và phải cúi người ra trước khi 
ngồi. Bệnh nhân đi lại cũng hạn chế vì khối u 
quá to tại mông.

Khối u 2,5kg được lấy ra

Triệu chứng của bệnh mờ nhạt, dễ nhầm 
lẫn với nhiều căn bệnh khác. Phần lớn bệnh 
nhân vào viện khi u đã đạt được kích thước 
lớn, cho nên phẫu thuật gặp nhiều khó khăn, 
dễ xảy ra tai biến, biến chứng. Cho đến nay, 
phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ yếu 
với bệnh lí u nguyên sống. Các phương pháp 
hóa trị và xạ trị ít có hiệu quả. 

BS. Nguyễn Duy Thụy 
Khoa Phẫu thuật cột sống

An Ngọc - Truyền thông 
Bệnh viện TWQĐ 108
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Mắt chính thị là mắt có tiêu điểm sau (F) 
trùng với võng mạc. Các tia sáng từ vô cực 
tới mắt, sau khi đi qua các môi trư ờng quang 
học trong mắt sẽ hội tiêu tại F nằm trên võng 
mạc. Về ph ương diện quang học ngư ời ta 
coi viễn điểm R của mắt chính thị cách mắt 
5 mét. Về phư ơng diện lý thuyết vị trí của 
viễn điểm R ở mắt chính thị nằm ở vô cực. 
Mắt không chính thị hay mắt có tật khúc xạ 
là những mắt có tiêu điểm sau F không nằm 
trên võng mạc.

Ng ười ta chia ra làm hai loại tật khúc xạ

- Tật khúc xạ hình cầu: Các bình diện khúc xạ 
có hình tròn, công suất khúc xạ mắt ở tất cả 
các kinh tuyến đều bằng nhau. Loại này gồm 
có cận thị (tiêu điểm sau nằm tr ước võng mạc) 
và viễn thị (tiêu điểm sau nằm sau võng mạc).

- Tật khúc xạ không hình cầu hay loạn thị: Một 
hệ quang học loạn thị cho ảnh của một điểm 
không phải là một điểm mà là hai đường 
thẳng gọi là tiêu tuyến. Khoảng cách của hai 
tiêu tuyến xác định mức độ loạn thị.

Các loại tật khúc xạ

Cận thị: Mắt cận thị có tiêu điểm sau ở phía 
tr ước võng mạc. Các tia sáng từ vô cực tới 
mắt hội tụ lại ở một điểm tr ước võng mạc, 
do đó mắt cận thị không nhìn rõ các vật ở xa.

Viễn thị: Mắt viễn thị có tiêu điểm sau nằm ở 
phía sau võng mạc. Đối với mắt viễn thị một 
vật ở vô cực bao giờ cũng có ảnh ở sau võng 
mạc. Vật càng di chuyển lại gần mắt thì ảnh 
của vật càng lùi ra xa, sau võng mạc hơn. Nh ư 
vậy, mắt viễn thị về lý thuyết không thể nhìn 
rõ vật cho dù vật ở vị trí nào tr ước mắt. Mắt 
viễn thị nhìn gần hay nhìn xa đều không rõ 
nên thư ờng xuyên phải điều tiết đặc biệt khi 
nhìn gần phải điều tiết nhiều hơn. Ng ười trẻ 
tuổi và trẻ em thì lực điều tiết còn tốt nên dễ 
dàng bù trừ cho mức độ viễn thị nào đó. Khi 
đã có tuổi khả năng điều tiết của mắt giảm 
không thể bù trừ đư ợc thì phải dùng kính. 

Trẻ em bị viễn thị nặng nếu không đ ược điều 
chỉnh kính sớm sẽ luôn phải điều tiết và dẫn 
đến rối loạn điều tiết qui tụ mà hậu quả là lác 
trong sẽ xảy ra hoặc do mắt viễn thị cố gắng 
điều tiết dẫn đến mỏi điều tiết hoặc co quắp 
điều tiết.

Loạn thị: Loạn thị hầu hết do giác mạc. Giác 
mạc ở đây không còn là một chỏm cầu  bán 
kính độ cong ở các kinh tuyến khác nhau. 
Ngư ời ta chia làm hai loại loạn thị đó là loạn 
thị đều và loạn thị không đều.

Các ph ương pháp đo khúc xạ

Có hai phương pháp đo khúc xạ chủ quan và 
khách quan:

Đo khúc xạ chủ quan: Có thể thử kính chủ 
quan mà không dựa vào kết quả đo khúc xạ 
khách quan hay còn gọi là đo khúc xạ biểu 
hiện hay đo khúc xạ “khô”.

 Đo khúc xạ khách quan: Quy trình thử kính 
dựa vào kết quả soi bóng đồng tử hoặc đo 
khúc xạ máy đơn giản hơn qui trình thử kính 
chủ quan vì công suất kính và trục loạn thị đã 
có sẵn ở kết quả đo. Đo khúc xạ khách quan 
thư ờng sử dụng thuốc liệt điều tiết phối hợp. 
Tất cả các loại thuốc liệt điều tiết đều gây dãn 
đồng tử như ng không phải thuốc dãn đồng 
tử nào cũng có tác dụng liệt điều tiết.

Đo khúc xạ máy: Nhanh, tiết kiệm đ ược thời 
gian. Tuy nhiên, khúc xạ máy là một dụng cụ 
nặng, khó vận chuyển và kết quả có thể bị 
ảnh hư ởng bởi một số yếu tố như  sự định thị 
của bệnh nhân và các môi tr ường quang học 
của mắt.

Soi bóng đồng tử: Có thể áp dụng đ ược cho 
mọi đối tư ợng kể cả tư  thế nằm. Dụng cụ để 
soi bóng đồng tử thư ờng gọn, nhẹ, dễ mang 
và rẻ tiền. Tuy nhiên, soi bóng đồng tử cũng 
có một số nh ược điểm là thư ờng phải dùng 
thuốc điều tiết đi kèm chu trình khám kéo dài 
gây khó khăn cho bệnh nhân. Ph ương pháp 

TẬT KHÚC XẠ CỦA MẮT
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này đòi hỏi ng ười đo phải có trình độ và tuân 
thủ nguyên tắc đo.

Điều chỉnh tật khúc xạ

Các ph ương pháp phi phẫu thuật:

Kính gọng: Là phư ơng pháp thông dụng vì 
dễ mua, tiện dụng và rẻ tiền. Cần l ưu ý đến 
hai phần của kính.

- Mắt kính: Mắt kính là phần quan trọng nhất 
của kính, ngoài việc đảm bảo cho đôi mắt 
kính đúng về công suất kính và trục loạn thị 
còn phải l ưu ý một số vấn đề khác như:

+ Trung tâm quang học của hai mắt kính phải 
trùng với trung tâm đồng tử. Nếu trục thị giác 
đi ngoài tâm quang học sẽ tạo hiệu ứng lăng 
kính gây giảm thị lực và làm cho ng ười đeo 
kính rất khó chịu.

+ Việc điều chỉnh kính cần phải lư u ý thể loại 
khúc xạ, lứa tuổi, bệnh mắt phối hợp và sở 
thích của từng bệnh nhân.

- Gọng kính: Một gọng kính tốt khi đáp ứng 
đư ợc các thông số sau đây:

+ Độ nghiêng của mắt kính so với bình diện 
đứng phải từ 12 đến 15 độ.

+ Khoảng cách giữa kính và mắt (khoảng 
cách đỉnh sau) là 12mm.

+ Gọng kính phải cứng, chắc, nhẹ và có sự 
đàn hồi.

+ Gọng kính phải làm cho kính thích ứng với 
bệnh nhân cả khi nhìn xa và khi nhìn gần.

Kính tiếp xúc

Đối với thanh niên và ng ười trư ởng thành 
kính tiếp xúc đư ợc chỉ định rộng rãi cho hầu 
hết các loại tật khúc xạ nhất là tật giác mạc 
hình chóp, loạn thị không đều hay những 
trư ờng hợp khó giải quyết bằng các phư ơng 
pháp khác. So với kính gọng, kính tiếp xúc có 
nhiều ư u thế hơn vì những đặc điểm sau:

- Không phải đeo kính ở ngoài gây ảnh 
h ưởng đến mỹ quan và đáp ứng được một số 
yêu cầu nghề nghiệp.

- Thị tr ường rộng và không bị ảnh hư ởng sức 
nhìn khi đi ngoài trời mư a.

- Về mặt quang học tránh đ ược những bất 
lợi thư ờng gặp ở kính gọng (nhất là kính có 
công suất cao) như  sắc sai, cầu sai...

Tuy nhiên đối với trẻ em việc sử dụng kính tiếp 
xúc có phần hạn chế hơn do kỹ thuật tháo lắp, 
việc đảm bảo vệ sinh và kinh phí. Hiện nay việc 
sử dụng kính tiếp xúc cứng đeo ban đêm để 
điều trị cận thị tiến triển ngày càng trở nên 
phổ biến.

Thuốc và tập nh ược thị

Nói chung đối với cận thị tiến triển có tổn 
thương đáy mắt một số thuốc được sử dụng 
và đư ợc chia làm 5 nhóm: Thuốc cải thiện 
cho chuyển hoá tại hắc võng mạc (diffrarel 
E), tăng cư ờng củng cố cho củng mạc (canci, 
vitamin C), tăng c ường huyết động, chống 
xuất huyết (rutin C) và tiêu nư ớc (glucoza).

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm 
viễn thị và loạn thị tập luyện có hiệu quả hơn 
nhóm cận thị.

Các phư ơng pháp phẫu thuật

Phẫu thuật tác động trực tiếp lên giác mạc: 
Rạch giác mạc hình nan hoa, rạch giác mạc 
điều trị loạn thị, ghép lớp giác mạc, ghép 
chồng giác mạc, Laser...

Phẫu thuật đặt kính nội nhãn: Đặt thể thuỷ 
tinh nhân tạo hoặc thay thể thủy tinh tự 
nhiên bằng thể thủy tinh nhân tạo điều 
chỉnh tật khúc xạ.

Phẫu thuật tăng c ường độ bền vững của 
củng mạc.

Một số kỹ thuật đang đư ợc nghiên cứu

Tạo hình giác mạc bằng sức nóng của 
Holmium YAG Laser.

Đặt vòng trong chiều dày giác mạc.

BS. Nguyễn Thị Hoa 
Khoa Mắt, Bệnh viện TWQĐ 108

Liên hệ: Khoa Mắt 
Bệnh viện TWQĐ 108.

SĐT: 0246.278.4128
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Viêm khớp dạng thấp là gì ?

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh lý gây 
sưng, đau, và cứng các khớp. Là một trong 
những bệnh lý khớp viêm. Nguyên nhân của 
bệnh cho tới nay vẫn chưa được hiểu biết đầy 
đủ. Nhưng cơ chế bệnh sinh được giải thích 
theo con đường miễn dịch (khả năng phòng 
vệ của cơ thể trước các loại vi khuẩn) tấn 
công vào các khớp.

Có thể tự khẳng định mình có viêm khớp 
dạng thấp hoặc bệnh lý khớp viêm khác 
không ?

Bạn không thể tự làm được điều này. Chỉ 
có thể bác sỹ hoặc điều dưỡng mới có thể 
khẳng định được cho bạn. Nhưng có một 
vài dấu hiệu có thể nghi ngờ tới. Ví dụ, viêm 
khớp dạng thấp thường khởi phát đau tại các 
vị trí khớp vùng bàn ngón tay, khớp khuỷu 
tay. Thường sưng đau sẽ xuất hiện đối xứng 
hai bên cơ thể vào cùng một thời điểm (các 
loại khớp viêm khác thường ở các khớp lớn 
hơn, như khớp háng hoặc gối, chúng thường 
ảnh hưởng tới một bên hơn là hai bên).

Điều gì xảy ra nếu tình trạng viêm khớp dạng 
thấp tiến triển?

Mặc dù bệnh hay khởi phát từ ngón tay và 
ngón chân, tuy nhiên viêm khớp dạng thấp 
có thể ảnh hưởng tới bất cứ khớp nào. Đôi 
khi bệnh tiến triển nhanh, nặng gây phá hủy 
khớp vĩnh viễn. Thêm vào đó, viêm khớp 
dạng thấp có thể gây tổn thương ở các cơ 
quan khác ngoài khớp như tim, phổi và mắt. 
Có một vài yếu tố tiên lượng, tuy nhiên bác sỹ 
và điều dưỡng thường khó có thể nói trước 
được bệnh nhân nào có triệu chứng ngoài 
khớp hoặc bệnh nhân nào có thể tiến triển 
nhanh và nặng.

Điều trị sớm viêm khớp dạng thấp 

Nếu bác sỹ và điều dưỡng chẩn đoán cho 
bạn bệnh viêm khớp dạng thấp, bạn nên 
quyết định điều trị sớm. Đừng đợi cho tới 
khi triệu chứng trở nên xấu đi. Điều trị sớm 
có thể hạn chế tổn thương phá hủy khớp và 
các triệu chứng toàn thân khác.

MỘT VÀI LỜI KHUYÊN CHO BỆNH NHÂN  
VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
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Những biện pháp điều trị đối với viêm 
khớp dạng thấp ?

Có nhiều lựa chọn thuốc điều trị. Thuốc 
phù hợp với bạn được lựa chọn dựa trên: 

- Mức độ nặng của các triệu chứng.

- Số lượng khớp bị ảnh hưởng. 

- Bệnh của bạn thay đổi thế nào theo 
thời gian. 

- Những tác dụng không mong muốn 
do thuốc.

- Sự thay đổi của bệnh trên Xquang. 

- Kết quả xét nghiệm máu: Mức độ viêm, chức 
năng gan thận.

Nhìn chung, các biện pháp điều trị bao gồm:

- Các thuốc điều trị giảm đau chống viêm 
không steroid.

- Thuốc nhóm steroid. 

- Thuốc điều trị chống thấp khớp tác dụng 
chậm (DMARDs).

Những bệnh nhân đau mức độ nhiều 
không đáp ứng với các thuốc ở trên có 
thể được kê thêm opioid (giảm đau gây 
nghiện). Nhưng điều này thường không 
cần thiết. Thêm vào đó các thuốc giảm đau 
gây nghiện không có tác dụng ngăn ngừa 
phá hủy khớp và chống viêm.

Tôi có thể làm những gì để cảm thấy 
khá hơn?

Có nhiều điều bạn có thể làm để hỗ trợ điều 
trị. Hãy luôn giữ cho mình luôn hoạt động 
mỗi ngày. Có thể do đau mà bạn không muốn 
vận động và di chuyển. Nhưng điều này chỉ 
làm cho mọi thứ trở nên xấu đi. Không hoạt 
động khiến các cơ của bạn yếu đi, khớp trở 
nên cứng hơn. Bác sỹ vật lý trị liệu sẽ giúp 
bạn biết được bài tập nào là tốt nhất đối với 
bạn. Bác sỹ y học lao động sẽ giúp bạn biết 
được bằng cách nào để thực hiện những 
công việc hằng ngày.

Bạn cũng nên có một chế độ ăn hợp lý. Bệnh 
nhân có viêm khớp dạng thấp có thể ảnh 
hưởng tới tim mạch, chính vì vậy nên tránh 
các loại thực phẩm giàu chất béo. Thay vào 
đó nên ăn nhiều các loại trái cây và rau củ.

Nếu muốn mang thai trong giai đoạn điều 
trị bệnh thì sao ? 

Nếu bạn muốn mang thai, bạn nên tham 
khảo ý kiến của bác sỹ và điều dưỡng trước. 
Một vài thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp 
không an toàn cho thai nhi, bạn cũng có thể 
phải đổi thuốc trước khi mang thai. Thêm 
vào đó, có những điều bạn nên làm để ngăn 
ngừa các vấn đề trước khi có thai. Tuy vậy 
triệu chứng của bệnh hay được cải thiện 
trong giai đoạn mang thai. Nhưng sau khi 
bạn sinh con, triệu chứng có thể nặng trở lại.

Bạn nên đến khám chuyên khoa cơ xương 
khớp để có tư vấn, chẩn đoán và điều trị sớm, 
có hiệu quả, dự phòng các đợt tiến triển và 
tàn phế.

BS. Bùi Hoàng Anh 
Khoa Nội, Cơ xương khớp 

Bệnh viện TWQĐ 108

Liên hệ: Khoa Nội Cơ xương khớp 
Bệnh viện TWQĐ 108.

SĐT: 0246.278.4153
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Tai là bộ phận rất quan trọng có vai trò tiếp 
nhận âm thanh trong không khí và đưa thông 
tin đến não bộ. Tai có thể phân biệt được âm 
thanh nhỏ, lớn, tiếng ồn, định hướng nguồn 
âm thanh và khoảng cách của âm thanh.

Ù tai là gì?

Hình ảnh giải phẫu tai ù tai gây cảm giác khó chịu

Là âm ù trong tai, âm này không bắt nguồn 
từ môi trường bên ngoài. Đây là triệu chứng 
của một bệnh lý nào đó như giảm thính lực, 
chấn thương, viêm tai giữa hoặc rối loạn hệ 
thống tuần hoàn.

Ù tai có thể liên tục hoặc cách hồi, âm ù bao 
gồm: Tiếng chuông, tiếng vo ve, tiếng huýt 
gió, tiếng xèo xèo, tiếng gầm, tiếng cối xay 
hoặc các âm ù khác...

Ù tai không chỉ ở người cao tuổi mà ngày 
càng gặp nhiều ở giới trẻ.

Khoảng 44 triệu người Mỹ từng có 
triệu chứng ù tai

Seidman và 
Jacobson: 

1996

> 45 
tuổi

Nam Nữ Adams: 
199927% 15%

Trẻ em
Bình thường Nghe kém

Drukier: 
1989Hiếm gặp ù tai 33% kèm 

ù tai

Nguyên nhân gây ù tai

- Do tuổi tác: Sự lão hóa ảnh hưởng tới cơ 
quan thính giác.

- Do sự tác động của âm thanh quá lớn, đột 
ngột, hoặc kéo dài.

- Xốp xơ tai: Tích lũy canxi bất thường ở chuỗi 
xương con và ốc tai.

- Nhiễm trùng: Tai có dịch hoặc bị nhiễm 
trùng, nấm, nút ráy tai.

- Nghe kém miễn dịch.

- Bệnh lý Menière hoặc các dạng sũng nước 
nội dịch khác, áp lực nội dịch tai trong cao 
bất thường.

- Các u: U thần kinh VIII, cholesteatoma.

- Bệnh lý về gen.

- Chất độc cho tai: Kim loại nặng, các thuốc 
kháng sinh: Aminoglicoside (gentamicin, 

CHứNG Ù TAI ảNH HƯởNG ĐẾN 
CHẤT LƯợNG SỐNG CỦA BạN
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streptomicin), valproate, quinine, cislpatin, lợi 
tiểu vòng (furosemide).

- Bệnh lý mạch máu: Tăng huyết áp, xơ vữa 
động mạch, tai biến mạch máu não, phình 
mạch não.

- Rối loạn biến dưỡng: Thiếu máu, suy giáp, 
cường giáp, đái tháo đường.

- Dùng nhiều chất kích thích như rượu, thuốc lá 
làm tình trạng ù tai tăng lên.

- Do các bệnh lý như thoái hóa đốt sống cổ, 
chấn thương đầu cổ.

- Do áp lực công việc hoặc môi trường làm 
việc quá ồn ào...

- Do bị viêm xoang, viêm họng, đặc biệt bệnh 
nguy hiểm như ung thư vòm họng làm tắc 
vòi nhĩ.

Sóng điện thoại, sự căng thẳng  
và áp lực trong công việc gây ù tai

Âm thanh quá lớn, chất kích thích như bia,  
rượu, thuốc lá gây ù tai

Viêm tai giữa

Biểu hiện của chứng ù tai

- Người mắc chứng ù tai cảm nhận được 
trong tai mình có tiếng kêu như gió thổi, 
tiếng huýt sáo, tiếng ve kêu... có thể bị ù một 
tai hoặc cả hai tai.

- Chứng ù tai có thể xảy ra liên tục hoặc 
từng lúc.

- Khi bị ù tai, người bệnh sẽ cảm nhận rõ về 
đêm hoặc những lúc yên tĩnh

- Đi kèm theo chứng ù tai có thể xuất hiện cả 
hoa mắt, chóng mặt, đau đầu.

Thái độ thường gặp của người bệnh bị 
ù tai

Thường có khuynh hướng tự kỉ và hướng nội 
(Newman: 1997).

Thường bực tức với âm ù và mong muốn 
thoái khỏi âm này, lo lắng quá mức về sức 
khỏe và trí tuệ của mình (Hallan: 1988).
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Cố gắng né tránh, cầu nguyện để không còn 
nghe âm ù, bi quan cho rằng đời mình đã hết 
(Neher: 1991).

Phương pháp điều trị

Do có rất nhiều nguyên nhân gây ù tai nên 
việc xác định nguyên nhân (bằng các test 
thính học và cận lâm sàng) chính là yếu tố 
then chốt quyết định biện pháp để điều trị 
hiệu quả.

- Nội khoa: Đối với các bệnh lý nhiễm 
trùng, menière, bệnh lý mạch máu, rối 
loạn biến dưỡng.

- Phẫu thuật: Đối với bệnh lý xốp xơ tai hoặc 
bệnh lý u dây thần kinh.

- Các thiết bị cải thiện ù tai: Máy phát âm, 
máy gây ù, máy trợ thính, điện cực ốc tai (là 
một lựa chọn với người nghe kém hai bên và 
ù tai)...

- Lối sống tích cực: Luôn là phương pháp làm 
giảm âm ù hiệu quả.

Hiện nay, Khu Phẫu thuật và Điều trị Theo yêu 
cầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với 
đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại 
phối hợp cùng đa chuyên khoa đã và đang tiến 
hành khám, phát hiện, điều trị hiệu quả các 
bệnh lý ù tai nói riêng và các bệnh lý liên quan 
gây ù tai nói chung.

Các biện pháp phòng ngừa

- Khi ở trong môi trường có tiếng ồn lớn, bạn 
cần mang nút bảo vệ tai để làm giảm âm 
lượng tiếng ồn.

- Khi sử dụng tai nghe, không nên bật quá to 
hoặc nghe trong thời gian quá dài.

- Không nên sử dụng chất kích thích như 
rượu, thuốc lá, tránh tiếp xúc thụ động với 
khói thuốc. Các chất kích thích làm giảm lưu 
thông máu đến tai cũng là nguyên nhân gây 
ù tai.

- Tỷ lệ những người béo phì mắc chứng ù tai 
thường cao hơn so với người bình thường. 
Vì vậy, cần duy trì chế độ luyện tập thể dục 
thường xuyên và ăn uống hợp lý để làm tăng 
lưu thông máu đến các cấu trúc tai và giúp 
phòng tránh được bệnh ù tai. 

- Khi gặp bất cứ căng thẳng trong công việc 
hay học tập, các bạn nên tìm cách giải tỏa để 
tránh gây áp lực lên hệ thần kinh. Tham gia 
các hoạt động thư giãn như yoga, thiền định 
trong không gian tĩnh lặng để cân bằng đầu 
óc thoải mái là một trong những cách bảo vệ 
đôi tai khỏe mạnh. 

Yoga giúp thả lỏng tinh thần nâng cao ý thức 
tập luyện thể thao.

Nếu bạn nhận thấy có biểu hiện ù tai hãy đến 
ngay các cơ sở y tế uy tín gần nhất để được 
khám và điều trị kịp thời nhằm nâng cao 
hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống 
cho chính mình. Hoặc đơn giản là hãy liên hệ 
ngay với chúng tôi để được trợ giúp.

BS. Hoàng Thị Phương 
Chuyên khoa Tai mũi họng 

Khu khám và Điều trị Theo Yêu cầu 
Bệnh viện TWQĐ 108 
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DINH DƯỠNG

Đái tháo đường type 2 là gì?

Đái tháo đường type 2 (còn được gọi là tiểu 
đường type 2, đái tháo đường không phụ 
thuộc insulin) là bệnh rối loạn chuyển hóa 
được đặc trưng bởi đường máu cao, kháng 
insulin, thiếu hụt insulin tương đối. Hầu hết 
những người mắc đái tháo đường type 2 có 
tình trạng cơ thể không sử dụng insulin đúng 
cách hoặc insulin không thực hiện được chức 
năng đưa glucose vào trong tế bào.

Bệnh đái tháo đường type 2 thường liên 
quan đến tình trạng thừa cân, béo phì và 
thiếu hoạt động thể chất. Bệnh có thể ngăn 
chặn một phần bằng cách duy trì cân nặng 
hợp lý, thay đổi chế độ ăn và tập thể dục 
thường xuyên.

Giảm cân giúp bảo vệ sức khỏe của bạn 
như thế nào?

Nếu bạn được chẩn đoán tiền đái tháo 
đường hoặc mới phát hiện đái tháo đường 
type 2, bằng cách giảm 10% khối lượng cơ 
thể có thể cải thiện sự dung nạp glucose, 
giảm sự đề kháng insulin. Thậm chí, giảm 
cân sẽ có khả năng bảo vệ bạn khỏi các biến 
chứng phổ biến liên quan đến bệnh tiểu 
đường như bệnh mắt (bệnh võng mạc), tổn 
thương thần kinh đặc biệt là bệnh lý bàn 
chân có thể dẫn đến cắt cụt chi, suy thận, 
đột quỵ và bệnh tim mạch.

Để đạt được hiệu quả giảm cân lâu dài bạn 
nên bắt đầu bằng thay đổi chế độ ăn, xác 
định thói quen ăn uống, cách tốt nhất là thiết 

CHẾ ĐỘ ĂN 
CHO BỆNH ĐáI THáO ĐƯỜNG TYPE 2
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lập kế hoạch ăn uống phù hợp với sự giúp đỡ 
từ các chuyên gia dinh dưỡng.

Những lợi ích từ giảm cân:

- Nồng độ cholesterol trong máu giảm.

- Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

- Kiểm soát đường máu tốt hơn, giảm liều lượng 
thuốc, cải thiện nồng độ HbA1c.

Mặc dù giảm cân là một thách thức, thậm chí 
là một cuộc đấu tranh nhưng bạn có thể làm 
được điều đó. Giảm cân và duy trì cân nặng 
hợp lý sẽ giúp bảo vệ sức khỏe dù bạn có 
mắc bệnh đái tháo đường type 2 hay không.

Lựa chọn thực phẩm tốt cho bệnh đái tháo 
đường type 2

Nếu bạn bị đái tháo đường type 2 thì điều 
quan trọng là phải ăn 4 đến 6 giờ một lần để 
giữ cho đường máu ổn định, duy trì 3 bữa ăn 
hàng ngày vào thời gian nhất định và có đồ 
ăn nhẹ thích hợp khi đói. 

Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe gồm: 

Carbohydrat dùng để chỉ các thực phẩm có 
tinh bột, đường và chất xơ. Bệnh nhân mắc 
bệnh tiểu đường cần giảm carbohydrate 
đơn giản, tinh chế như bánh mì, gạo và thực 
phẩm chưa nhiều tinh bột.

Giảm ăn nhiều calo và thực phẩm chiên.

Chọn chất béo không bão hòa (dầu ô liu, cải 
dầu, hướng dương, đậu tương, trái bơ, cá có 
dầu như cá hồi) hơn chất béo bão hòa (mỡ 
lợn, dầu cọ và dầu dừa).

Chọn ít các loại thực phẩm nặng chất béo 
hoặc carbohydrate.

Chọn rau quả tươi và trái cây.

Hạn chế muối.

Hạn chế thực phẩm như: Mứt, đường, mật 
ong, quả óc chó, bột hạnh nhân, các loại chè 
ngọt, kem, socola, bánh ngọt, kẹo, đồ nướng, 
gạo nếp. Những thực phẩm này chủ yếu là 
chất béo và đường. Chúng có thể làm cho 
lượng đường trong máu của bạn tăng quá 
cao. Bạn cũng nên hạn chế các loại nước sốt 

ngọt như tỏi mật ong, chua ngọt và sốt mặn.

Hạn chế các thực phẩm sấy khô, chứa muối, 
ngâm và lên men do chúng chứa nhiều natri, 
hạn chế các gia vị mặn như nước mắm, nước 
tương, các loại nước sốt.

Để kiểm soát tốt đường máu và giảm các 
biến chứng của bệnh tiểu đường, mỗi người 
bệnh cần có chế độ ăn hợp lý và phù hợp, 
tốt nhất bạn hãy tham khảo lời khuyên từ các 
chuyên gia dinh dưỡng.

BS. Vũ Thị Mai Phương 
Khoa Quốc tế - Bệnh viện TWQĐ 108
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Những người bệnh suy thận cần lọc máu 
trước khi ghép thận, sẽ có những lưu ý về 
chế độ ăn, uống khi có thận mới. Mặc dù 
chế độ ăn này không quá khắt khe như 
giai đoạn trước, tuy nhiên người bệnh vẫn 
cần duy trì chế độ ăn giảm muối và ít chất 
béo để dự phòng tăng huyết áp. Nếu người 
bệnh có bệnh lý đái tháo đường kèm theo, 
cần tiếp tục duy trì chế độ ăn có kiểm soát 
đường huyết. 

Trong tuần đầu tiên sau ghép, người bệnh vẫn 
tiếp tục duy trì chế độ ăn kiêng như trước khi 
được phẫu thuật. Tuy nhiên, cảm giác thèm 

ăn, và ngon miệng sẽ 
dần được cải thiện. 
Một số người bệnh sẽ 
gặp một số tác dụng 
phụ của thuốc chống 
thải ghép như tiêu 
chảy, táo bón, buồn 
nôn, nôn, tăng đường 
huyết, tăng kali máu.

Cải thiện cảm giác 
khi buồn nôn

Buồn nôn là tác dụng 
phụ thường gặp nhất 
khi sử dụng các thuốc 
ức chế miễn dịch. 
Nôn và buồn nôn có 
thể dự phòng bằng 
chế độ ăn hiệu quả. 
Thứ nhất, không nên 
bỏ bữa. Việc bỏ bữa 

khiến dạ dày rỗng có thể làm tình trạng nôn 
tệ hơn. Ăn từng ít một, ăn chậm, ăn từ 6 - 8 
bữa/ngày thay vì 3 bữa chính. Ưu tiên các 
loại thức ăn có vị trung tính, ít gia vị, hoặc 
đồ ăn vặt như bánh gạo, sữa chua (tách 
béo), bánh quy. Tránh thức ăn có vị cay hoặc 
chế biến có nhiều dầu, mỡ. Hãy ăn khi bạn 
cảm thấy khỏe.

Chất đạm

Trong 6 tuần đầu sau ghép thận, chất đạm 
rất quan trọng để giúp liền vết thương, và dự 
phòng mất cơ khi sử dụng các thuốc chống 

CUỘC SỐNG MỚI SAU GHéP THẬN
MỘT SỐ LƯU ý Về DINH DƯỠNG

Đối với nhiều người, ghép thận có thể coi là được sinh ra lần nữa, một cuộc sống mới. 
Rất nhiều điều mới mẻ của cuộc sống sẽ đến với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối 
được ghép thận, người bệnh có nhiều thời gian hơn, tự do hơn. Cùng với đó, nhiều 
mối quan tâm hơn đối với cuộc sống mới bao gồm cả những chăm sóc dành cho 
mảnh ghép - “món quà cuộc sống” từ những người tình nguyện hiến thận.
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thải ghép liều cao. Tuy nhiên, nếu chức năng 
thận chưa phục hồi hoàn toàn, bạn cần tư vấn 
của chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lại 
chế độ ăn.

Kiểm soát đường máu

Bạn có thể gặp phải tình trạng tăng đường 
huyết do tác dụng phụ của các thuốc ức chế 
miễn dịch. Để kiểm soát tốt mức đường máu, 
bạn cần ăn đúng bữa, không nên bỏ bữa. 
Ưu tiên dùng các thực phẩm cung cấp chất 
đường bột có tỷ lệ chất xơ cao, và có chỉ số 
đường huyết (GI) thấp và trung bình như gạo 
lứt, ngũ cốc nguyên cám, rau, củ. Tránh sử 
dụng thực phẩm giàu tinh bột, đường đơn 
như bánh ngọt, trái cây sấy, nước ép chế biến 
sẵn, đồ uống có ga.

Magiê

Hạ ma-giê thường phát triển một vài tuần 
sau ghép và tồn tại vài năm sau ghép thận. 
Một vài nghiên cứu đã chỉ ra hạ ma-giê máu 
có liên quan đến sự suy giảm chức năng thận 
ghép cao hơn và tăng nguy cơ thải ghép. Các 
loại rau màu xanh đậm, các loại hạt và ngũ 
cốc nguyên cám rất giàu ma-giê. Rau chân 
vịt, súp lơ xanh, rau cải ngọt, tỏi tây, măng 

tây, cải bắp, các loại đậu, hải sản và cá (đặc 
biệt là cá nước ngọt).

Kali 

Tăng kali máu là một biến chứng sau ghép 
thận được công nhận và có khả năng đe dọa 
tính mạng. Ngoài nguyên nhân do chức năng 
thận ghép phục hồi chậm, thủ phạm thường 
gặp nhất là do tương tác thuốc. Nhiều loại 
thuốc được sử dụng thường xuyên sau ghép 
làm thay đổi quá trình chuyển hóa kali hoặc 
làm giảm sự di chuyển kali vào các tế bào. Khi 
có hiện tượng tăng kali máu, các loại rau, quả 
ít kali cần ưu tiên sử dụng bao gồm: Bắp cải, 
bí xanh, su su. Trước khi chế biến, rau, củ nên 
cắt nhỏ, ngâm nước trong 30 phút để giảm 
kali có sẵn trong thực phẩm. Tránh sử dụng 
các thực phẩm giàu kali như: Chuối, cam, mơ, 
bưởi, bơ, rau lá xanh đậm, nấm, bí ngô, cà 
tím, dưa chuột, khoai lang, khoai tây. Một số 
loại trái cây sấy khô, như mận khô, nho khô 
và chà là cũng có nhiều kali.

Nước

Nhu cầu nước hàng ngày đối với người ghép 
thận tăng lên để tăng khả năng đào thải độc 
tố đã tích tụ trong thời gian suy thận trước đó 
ra khỏi cơ thể. 

ThS. Nguyễn Thu Hà 
Khoa Dinh dưỡng 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi phát 
triển rất nhanh cả về thể lực lẫn trí tuệ, nếu 
được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt trẻ sẽ phát 
triển khỏe mạnh, thông minh, ít bệnh tật. 
Hiện nay, theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, 
tỷ lệ suy dinh dưỡng  nguyên nhân do thiếu 
kẽm chiếm từ 25 - 40%, tùy theo địa phương 
và nhóm tuổi. Kẽm tuy là một trong những 
khoáng chất vi lượng quan trọng, cần thiết 
cho sự phát triển của trẻ nhỏ, nhưng việc bổ 
sung kẽm cho trẻ ngày nay chưa được quan 
tâm và bổ sung đúng mức.

Kẽm tham gia vào thành phần cấu tạo của 
hơn 300 Enzym trong cơ thể, điều hòa hoạt 
động của các phản ứng sinh học, nhất là 
sinh tổng hợp Protein ảnh hưởng đến các 
quá trình tăng trưởng, tiêu hóa, miễn dịch 
của trẻ nhỏ.

Cụ thể khi trẻ thiếu kẽm thường có các biểu 

hiện như chậm lớn, còi cọc, dễ mắc các bệnh 
nhiễm khuẩn như tiêu chảy, hô hấp, nhiễm 
khuẩn tái phát nhiều lần. Trẻ thường xuyên 
có cảm giác ăn không ngon và dẫn đến chán 
ăn, suy giảm miễn dịch, ảnh hưởng đến khả 
năng phát triển trí tuệ và giảm tăng trưởng 
chiều cao. Các triệu chứng ảnh hưởng đến 
hệ thần kinh của thiếu kẽm đó là: Ngủ không 
sâu giấc, giảm trí nhớ, khó tập trung… Rụng 
tóc, tóc mọc không đều đối với trẻ nhỏ, chậm 
phát triển thể lực cũng là những dấu hiệu 
thường thấy ở trẻ thiếu vi chất kẽm.  

Như vậy, nhu cầu kẽm đối với trẻ nhỏ thế nào 
là đủ:

- Đối với trẻ nhỏ trong thời kỳ bú mẹ: Bú mẹ 
hoàn toàn trong vòng 6 tháng và nên kéo dài 
cho đến 24 tháng tuổi.

- Trẻ < 12 tháng tuổi: Nhu cầu kẽm cần 
5mg/ngày.

Kẽm - NGƯỜI BạN THÂN THIẾT
CỦA TRẻ NHỏ
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- Trẻ từ 1 - 10 tuổi: Cần 10mg kẽm/ngày.

- Trẻ từ 1 - 13 tuổi: 10mg kẽm nguyên tố/ngày.

Kẽm có mặt ở rất nhiều các loại thực phẩm 
có nguồn gốc động vật như: Hải sản, trai, 

hến, sò huyết, thịt, cá và ở các loại thực phẩm 
có nguồn gốc thực vật như ngũ cốc, các loại 
hạt, quả chín… Tuy nhiên, nó có giá trị sinh học 
kém hơn so với kẽm có nguồn gốc từ động vật.  

Dưới đây là một số loại thực phẩm cụ thể 
chứa kẽm: 

- Hàu, cua biển, tôm hùm là một trong những 
thực phẩm chứa nhiều kẽm, 1 con hàu trung 
bình chứa 10mg kẽm, 100g cua biển chứa 
khoảng 5 - 6mg kẽm, 100g tôm hùm chứa 
5mg kẽm.

- Các loại thịt bò, thịt gà cũng là nguồn kẽm 
rất lớn cung cấp cho cơ thể, 100g thịt gà chứa 
~3mg kẽm, 100g thịt bò chứa 12mg kẽm.

- Các loại ngũ cốc nguồn kẽm tuyệt vời. Hạt 
bí, hạt điều, đậu phộng và hạt chia đều rất tốt. 

100g ngũ cốc có 5g kẽm, 100g củ cải trắng có 
11g kẽm, 100g đậu đỗ chứa 4mg kẽm… Nấm, 
rau chân vịt, súp lơ xanh, cải xoăn và tỏi đều 
giàu kẽm. Trái cây là loại thực phẩm chứa một 
lượng kẽm dồi dào tuy nhiên không phải loại 

trái cây nào cũng giàu 
kẽm. Lựu là loại trái cây 
đứng đầu danh sách 
với hàm lượng 3mg 
kẽm/quả. Đứng thứ 
hai là trái bơ với 1,3mg 
kẽm mỗi quả. 

Bên cạnh việc sử dụng 
các thực phẩm chứa 
kẽm để bổ sung vi 
chất cho trẻ, hiện nay, 
trên thị trường có khá 
nhiều chế phẩm bổ 
sung vi chất kẽm cho 
trẻ em ở nhiều dạng 
khác nhau như dạng 
dung dịch uống, dạng 
cốm, dạng viên.

Tuy nhiên, không phải 
khi bạn ăn đủ số lượng 
là cơ thể có thể hấp 
thu được hoàn toàn số 
lượng kẽm đó. Chúng 
ta cần theo dõi cả về 

các biểu hiện toàn thân để phát hiện sớm các 
triệu chứng thiếu kẽm để bổ sung kịp thời. 
Mỗi ngày không cần bổ sung quá nhiều kẽm 
cho cơ thể, nhưng kẽm là vi chất không thể 
thiếu cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Do vậy, 
chú ý bổ sung kẽm đầy đủ các bạn nhé.

Thượng úy BS. Đào Thị Hảo 
Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện TWQĐ108

Liên hệ: Khoa Dinh dưỡng 
Bệnh viện TWQĐ 108 

SĐT: 02462484161

43S Ố  4  N Ă M  2 0 1 9



Đối với những em nhỏ mắc bệnh đang điều 
trị tại Bệnh viện thì một cái Tết Trung thu trọn 
vẹn, đầy đủ là điều hết sức khó khăn và dường 
như chỉ là mơ ước. Với mong muốn biến ước 
mơ của các em thành hiện thực, Ban Công 
tác xã hội phối hợp với Hội Phụ nữ, Khoa Nhi, 
Khoa Xạ trị & Xạ phẫu của Bệnh viện TWQĐ 
108 đã tổ chức chương trình Tết Trung thu đặc 
biệt năm 2019 cho các em và người thân. 

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh - Hành chính trưởng 
của Ban Công tác xã hội cho biết: “Được sự 
quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh 
viện, Ban Công tác xã hội đã phối hợp cùng các 
hội, khoa trong bệnh viện tổ chức chương trình 
Trung thu cho các bệnh nhi. Điều đặc biệt trong 
chương trình Trung thu năm nay, chúng tôi đã 
tạo dựng 5 gian hàng để các cháu bệnh nhi có 
thể tham gia”.

Những gian hàng với các đồ chơi, trò chơi 
dân gian truyền thống Việt Nam như: Nặn tò 
he, làm đèn ông sao, làm bánh trung thu, tô 
tượng, cắt tỉa hoa quả. Các em nhỏ đã được 
các cô chú của Ban Công tác xã hội trong 
trang phục áo nâu sồng, áo bà ba, hướng dẫn 
thực hiện các trò chơi dân gian.  

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

MANG TẾT TRUNG THU
ĐẾN VỚI CÁC BỆNH NHÂN NHI 

 TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108
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Những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, 
những con tò he ngộ nghĩnh đã thu hút 
các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia. Tò 
he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em 
Việt Nam, là một nét văn hóa dân gian ở 
các vùng quê, đặc biệt là vùng Bắc Bộ. Anh 
Nguyễn Tuấn Anh thuộc Ban Công tác xã hội 
chia sẻ “Chúng tôi đã chuẩn bị đủ những dụng 
cụ, nguyên liệu cần thiết cho các cháu. Mong 
muốn các cháu được trải nghiệm một trò chơi 
độc đáo”.

Nhắc đến Trung thu, không thể không 
nhắc đến phá cỗ trung thu. Các em và gia 
đình cùng các cán bộ, nhân viên của Bệnh 
viện TWQĐ 108 đã phá cỗ trung thu trong 
tiết trời dịu mát của mùa thu với sự ấm áp 
của tình người. 

Anh Nguyễn Trung Quyền (huyện Văn Chấn, 
tỉnh Yên Bái) cho biết: “Tôi không nghĩ đưa 
cháu đi điều trị bệnh lại được tham gia chương 
trình Trung thu của Bệnh viện. Tôi rất vui và 
cảm ơn các bác sỹ, các anh chị đã tổ chức cho 
các cháu một ngày Trung thu ý nghĩa như thế”.

Nhân dịp này, Bệnh viện đã tặng gần 70 suất 
quà cho các cháu, 20 suất quà cho các cháu 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt 
động trong chương trình không chỉ biến ước 
mơ về một cái Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm 
của các em, các cháu thành hiện thực mà còn 
là nguồn động viên để các em và người thân 
vượt qua nỗi đau, yên tâm điều trị bệnh. 

Lan Hương - Truyền thông 
Bệnh viện TWQĐ 108 
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Có những người trước khi mất đi vẫn kịp 
giúp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời khác bằng 
cách hiến một bộ phận cơ thể mình. Đối với 
thân nhân của họ, dù nỗi nhớ thương da 
diết, nỗi đau quặn thắt về sự mất mát, nhưng 
điều hạnh phúc hơn cả và niềm tự hào nhất 
là những bộ phận được cấy ghép từ người 
thân của mình vẫn hiện hữu trong cơ thể của 
người khác. 

Chị Tạ Thị Kiều vợ của Thiếu tá Lê Hải Ninh 
chia sẻ với chúng tôi rằng nhiều ngày túc 
trực, chăm sóc chồng bị bạo bệnh, chị luôn 
cầu mong Anh tai qua nạn khỏi. Đến khi biết 
chồng không thể nào qua khỏi, chị lại phải 
tự tranh đấu với bản thân, vừa mong anh ra 
đi thanh thản, nhưng lại muốn anh cứu sống 
nhiều người khác. “Em không biết việc làm 
của em là đúng hay sai, Em không biết anh có 
giận em hay không, em muốn anh cứu được 
nhiều người khác, Em muốn trái tim anh vẫn 
đập, phổi vẫn thở, đôi mắt vẫn sáng để dõi 

theo mẹ con em”, chị nghĩ 
lại những lời từ biệt của 
mình với anh.

Một lần, thật bình dị chị nói 
với chúng tôi “Cho đi là còn 
mãi và nếu thật sự ghép 
được cho ai thì đâu đó anh 
nhà chị vẫn còn trên thế 
giới này để được thấy sự 
trưởng thành của các con, 
em ạ!”, chúng tôi nhớ lại 
tiếng khóc nấc nghẹn lẫn 
trong lời nói của chị Kiều.

Và 6 người  đã được cứu 
sống một cách kỳ diệu!  

“Món quà tuyệt diệu, trong veo giữa cuộc đời 
này với nhiều ước nguyện được gửi gắm” từ 
sự hy sinh và nghĩa cử cao đẹp của Thiếu tá 
Lê Hải Ninh, của chị Kiều, của gia đình thiếu tá 
Ninh đã tạo nên “kỳ tích” cho y học Việt Nam.

Giờ đây, quả thận của thiếu tá Ninh, vẫn 
đang hiện hữu trên cơ thể của đồng đội của 
mình là Trung tá N.M.T, anh T được ghép 
tạng vào tháng 2 năm 2018 do bị suy thận 
mãn. Anh bị bệnh lâu năm và may mắn được 
nhận tạng hiến từ Thiếu tá Lê Hải Ninh, anh 
cho đó là một món quà vô giá, một niềm 
hạnh phúc vô bờ đối với bản thân cũng như 
toàn thể gia đình. 

Hiện tại sức khoẻ anh T ổn định, sinh hoạt 
và làm việc bình thường. Tuy nhiên, vẫn phải 
duy trì nghiêm túc việc điều trị thuốc và chế 
độ ăn uống luyện tập nghỉ ngơi theo chỉ lệnh 
của chuyên môn để duy trì cho tạng ghép 
hoà nhập và duy trì hoạt động tốt.

LAN TỎA THÔNG ĐIỆP 
“CHO ĐI LÀ CÒN MÃI”

Nghĩa cử cao đẹp của bé Nguyễn Hải An (8 tuổi) ở TP. Hà Nội hiến giác mạc để giúp 
2 người tìm thấy ánh sáng, rồi tấm gương sang ngời của Thiếu tá Lê Hải Ninh (Ninh 
Bình) hiến tạng để cứu 6 người là sự hy sinh cao cả đã lay động tới hàng triệu triệu 
trái tim, lan tỏa khắp cộng đồng về tình yêu thương, đã trở thành động lực, làm dấy 
lên phong trào tự nguyện đăng ký hiến tạng cứu người rộng rãi trong cả nước ở mọi 
tầng lớp nhân dân. 
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Cũng trong năm 2018, người dân ở khắp nơi 
trong cả nước đều không khỏi xúc động và 
cảm phục về câu chuyện của bé Nguyễn Hải 
An (8 tuổi) ở TP Hà Nội đã hiến tặng giác mạc 
của mình do không thể qua khỏi căn bệnh 
ung thư.. Đã có nhiều người mong muốn 
được hiến giác mạc giống Hải An để có thể 
trao cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho những 
người không may gặp phải những căn bệnh 
hiểm nghèo.

Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108  
tiến hành ghép tạng cho bệnh nhân

Tại các nước phát triển, việc hiến tạng đã trở 
nên khá phổ biến, ở nước ta trong thời gian 
qua, tuy số người tự nguyện hiến tạng đã 
tăng nhưng vẫn còn ít so với nhu cầu thực 
tế. Một số người lo lắng về tâm linh khi ra đi 
không trọn vẹn thân thể, một số mặc cảm 
và sợ mang tiếng. Trong khi, cả nước hiện có 
hàng chục nghìn người đang chờ được ghép 
mô, tạng để duy trì sự sống. Để thay đổi được 
những suy nghĩ này cần có sự ủng hộ của xã 
hội và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân 
hiểu rõ về bản chất của việc hiến tạng và ý 
nghĩa to lớn của nghĩa cử cao đẹp này. 

Hiện tại ở nước ta có hơn 10 nghìn người suy 
gan, thận cần ghép; khoảng 300 nghìn người 
bị bệnh lý giác mạc mà không có giác mạc 
thay thế. Trong khi đó, cả nước đã có 21 trung 
tâm ghép tạng và trình độ ghép tạng ở nước 
ta được đánh giá ngang tầm với nhiều nước 
tiên tiến trên thế giới. Ðiều khó khăn nhất 
hiện nay vẫn là thiếu nguồn tạng để ghép, rất 
nhiều người bệnh đang phải đấu tranh duy trì 
sự sống từng ngày chờ đợi để được ghép tạng. 

Tại một số bệnh viện lớn, trung bình một ngày 
có từ hai đến bốn người bệnh bị chết não, 
thậm chí có ngày nhiều hơn vì bị chấn thương 
sọ não và đột quỵ, nhưng rất ít trường hợp tự 
nguyện hiến được mô, tạng. Theo thống kê 
của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi 
năm có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn 
giao thông. Chỉ cần 1% trong số người chết đó 
đăng ký hiến tạng thì đã có thể cứu sống được 
hàng ngàn người khác. Bởi 1 người chết não 
nếu hiến toàn bộ nội tạng là có thể cứu được 
8 người. Trên thế giới, có đến 90% số tạng 
được lấy từ người chết não, còn ở Việt Nam thì 
ngược lại - có đến 90% tạng được lấy từ người 
hiến sống. Do vậy, việc vận động hiến tạng từ 
người cho chết não là một công việc vô cùng 
quan trọng. 

Trung tâm điều phối quốc gia về ghép mô 
bộ phận cơ thể người đã có nhiều chương 
trình tuyên truyền, vận động hiến mô tạng. 
Tuy nhiên, để tiếp tục tăng nguồn hiến mô, 
tạng, giúp nhiều người bệnh được cứu sống, 
cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng để mỗi 
người đều nhận thức được việc hiến tặng 
mô, tạng khi không may qua đời sẽ mang 
lại cơ hội sống cho nhiều người. Câu chuyện 
hiến tạng của bé Nguyễn Hải An hay Thiếu tá 
Lê Hải Ninh sẽ là tấm gương để nhiều người 
học tập.

Một mùa xuân mới nữa lại sắp về, cây lá đâm 
chồi nảy lộc. Những người hiến tạng đã ra đi, 
nhưng trái tim của họ vẫn đập, lá phổi vẫn 
thở, thận vẫn hoạt động, hai giác mạc của 
họ ngày ngày vẫn ngắm nhìn cuộc sống. Sự 
sống của họ đang hiện hữu trong những con 
người khác. Họ hiến tạng là làm cho những 
cuộc đời khác được “hồi sinh”.

Đăng ký hiến tạng tại: 
Ban Vận động hiến tạng 

Bệnh viện TWQĐ 108 
Số 1, Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Điện thoại: 1900986869

Thùy Linh - An Ngọc 
Truyền thông

Bệnh viện TWQĐ 108
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THÔNG TIN CẦN BIẾT

Giai đoạn trước phẫu thuật:

Trước cuộc phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được 
các phẫu thuật viên giải thích kỹ về đặc điểm 
bệnh, phương pháp tiến hành phẫu thuật, 
tai biến, biến chứng có thể xảy ra, hướng dẫn 
hoàn thành các xét nghiệm, viết bản cam 
kết phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức, 
phiếu đăng ký giảm đau.

Trong giai đoạn hỏi bệnh, người bệnh cần 
thông báo kỹ với Bác sĩ về các đặc điểm sau:

- Tiền sử dị ứng: Tác nhân di ứng (thuốc, thức 
ăn, phấn hoa,…), mức độ biểu hiện phản ứng 
dị ứng trước đây (ngứa, nổi mày đay, phù, 
khó thở,…).

- Tiền sử phẫu thuật gây mê hồi sức trước: Loại 
phẫu thuật, gây mê, gây tê, thời gian nằm hồi 
sức, đặt nội khí quản khó, biến chứng: Buồn 
nôn và nôn sau phẫu thuật, mức độ đau sau 
phẫu thuật,…

- Các bệnh lý nội khoa:

+ Bệnh tim mạch: Tiền sử đau ngực, nhồi 
máu cơ tim, loạn nhịp tim, bệnh van tim, 
tăng huyết áp, … và các thuốc điều trị.

+ Bệnh hô hấp: Tiền sử hen, bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính, lao phổi cũ,…

+ Bệnh nội tiết: Đái tháo đường, bướu giáp, bệnh 
lý tâm thần kinh: Động kinh, đột quỵ não cũ, các 
bệnh lý truyền nhiễm: Viêm gan virus B, C,…

Bệnh nhân cũng nên mang theo thuốc đang 
điều trị duy trì để bác sĩ tư vấn tiếp tục sử dụng 
hay điều chỉnh theo đúng chuyên khoa. Đối với 
những trường hợp có các bệnh kèm theo, người 
bệnh có thể có chỉ định khám theo chuyên khoa, 
hoặc bổ sung xét nghiệm cần thiết.

(Ảnh: Công tác tiếp nhận Bệnh nhân tại phòng tiếp đón 
Khoa Gây mê Hồi sức)

Trước phẫu thuật một ngày, người bệnh sẽ 
được nhân viên y tế hướng dẫn tắm rửa, vệ 
sinh bằng dung dịch tiệt khuẩn, cắt cạo lông 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
TRƯỚC KHI PHẪU THUẬT

Phẫu thuật luôn là nỗi lo lắng, sợ hãi của bất kỳ bệnh nhân nào khi vào viện. Những ám 
ảnh về “giấc ngủ sâu”, về việc thay đổi một phần cấu trúc giải phẫu tự nhiên, về đau đớn 
trong và sau mổ, nhất là khi phải đối diện với không khí tất bật, khẩn trương và đầy xa 
lạ trong phòng mổ càng làm cho bệnh nhân lo lắng hơn. Hiểu được điều đó, chúng tôi 
xin chia sẻ một chút về công tác chuẩn bị trước mổ và trong mổ với những ca mổ phiên 
hiện đang thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để bệnh nhân tham khảo, 
hy vọng làm giảm bớt phần nào sự lo lắng của mọi người.
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tóc, móng (tùy vùng phẫu thuật), để giảm 
thiểu tối đa nguy cơ nhiễm trùng.
Về chế độ ăn: 
Tất cả các trường hợp mổ phiên theo chương 
trình phải nhịn ăn.
Với các phẫu thuật ngoài đường tiêu hóa: 
Đêm trước mổ cần đi ngoài cho hết, hoặc 
thụt tháo sạch.
Phẫu thuật trên ruột non: Nhịn ăn 6 - 12 giờ 
trước mổ.
Phẫu thuật vùng đại trực tràng: Thường 
chuẩn bị kỹ hơn, khoảng 3 ngày.
Bệnh nhân luôn được truyền dịch đầy đủ, 
đặc biệt các bệnh nhân phải dùng thuốc thụt 
tháo hay nhịn đói.
Ngày phẫu thuật:
Theo lịch sắp xếp, bệnh nhân sẽ được đưa lên 
phòng mổ theo thời gian quy định. Tại khu đón 
tiếp, người bệnh sẽ được đội mũ phẫu thuật và 
bàn giao với các bác sĩ gây mê, điều dưỡng phụ 
mê trong các phòng mổ được phân công.
Bác sĩ gây mê sẽ kiểm tra lại bệnh án và đánh 
giá lại bệnh nhân trước phẫu thuật, ngoài hỏi 
bệnh, sẽ kiểm tra thêm một số nghiêm pháp 
để đánh giá khả năng đặt nội khí quản: Kiểm 
tra độ há miệng, vận động cột sống cổ,… 
hoặc tiếp xúc làm quen với bệnh nhân nhi, 
khai thác thêm thông tin từ bố mẹ các cháu.

(Ảnh: Gây tê tủy sống cho phẫu thuật)

Bệnh nhân được nhân viên phòng mổ hướng 
dẫn vào trong bàn mổ theo phân công. Tại 
các phòng mổ, người bệnh được lắp các chỉ 
số theo dõi (điện tim, đo huyết áp liên tục, 
SpO2,…), lấy tĩnh mạch truyền dịch. Sau đó, 
tùy từng phương pháp phẫu thuật, tùy từng 
bệnh nhân, bác sĩ gây mê phối hợp cùng 

phẫu thuật viên quyết định phương pháp 
gây tê hoặc gây mê cho bệnh nhân. 
Trong trường hợp gây tê: Bệnh nhân được 
dùng thuốc tiền mê, an thần, chuẩn bị tư thế 
thích hợp, tiến hành tê tủy sống vùng lưng 
hoặc tê đám rối thần kinh cánh tay ở vị trí trên 
cổ hoặc đường nách,… và/hoặc phối hợp các 
biện pháp giảm đau như đặt Catheter ngoài 
màng cứng, thân thần kinh. Sau khi đã kiểm 
tra đạt mức vô cảm, không đau, mới tiến 
hành phẫu thuật.
Với trường hợp gây mê nội khí quản: Bệnh 
nhân sẽ được úp mặt nạ vùng mũi mặt để 
dự trữ oxy tối đa, bác sĩ gây mê sẽ tiến hành 
tiêm các thuốc giảm đau, thuốc mê, thuốc 
giãn cơ,… đảm bảo đặt ống nội khí quản an 
toàn. Sau khi đã kiểm soát các chỉ số sinh tồn 
ổn định mới tiến hành phẫu thuật.
Với nhiều cuộc mổ lớn như phẫu thuật tim 
mở, u não, ghép tạng, ngoài các thao tác trên, 
người bệnh còn được theo dõi bằng nhiều 
hệ thống tiên tiến: Đặt huyết áp động mạch 
xâm lấn, tĩnh mạch trung ương, Catheter 
Swan Ganz, siêu âm tim qua thực quản, đo 
độ giãn cơ, độ mê sâu, độ bão hòa oxy máu 
não liên tục. Trong phẫu thuật, người bệnh sẽ 
được kíp gây mê theo dõi liên tục bằng các 
hệ thống trang thiết bị hiện đại, xử lý kịp thời 
các bất thường có thể xảy ra.
Sau khi kết thúc phẫu thuật, người bệnh sẽ 
được thực hiện các kỹ thuật giảm đau, gây tê 
thần kinh ngoại biên, theo dõi sát ở phòng 
hồi tỉnh. Khi bệnh nhân đã tỉnh táo có huyết 
động và hô hấp đảm bảo sẽ được thông báo 
về khoa để nhân viên tại khoa lên đón.
Với số lượng ca mổ ngày càng tăng, mặt bệnh 
phức tạp và đòi hỏi từ bệnh nhân và gia đình 
ngày một tăng, các ca mổ kéo dài có khi đến 
12 - 16 tiếng như: Vi phẫu, ghép tạng,…đội ngũ 
cán bộ nhân viên Khoa Gây mê hồi sức luôn 
luôn cố gắng, tích cực học tập, nâng cao trình 
độ chuyên môn và rèn luyện tay nghề, thái độ 
phục vụ: “Tất cả vì người bệnh”, góp phần tích 
cực xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

BS. Nguyễn Quang Trường  
Khoa Gây mê Hồi sức 
Bệnh viện TWQĐ 108
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 Hỏi: Thưa Bác sỹ, tôi được biết hiện tại đang 
có dịch sốt xuất huyết, tôi nuôi con nhỏ nên rất 
lo lắng. Vậy xin Bác sỹ cho biết các dấu hiệu của 
bệnh và cách điều trị tại nhà trước khi đưa đến 
Bệnh viện được không ạ? Cảm ơn Bác sỹ.

  Trả lời của TS. BS. Bùi Trí Cường - Khoa 
Bệnh lây đường Tiêu hóa - Viện Lâm sàng các 
bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108
Người mắc bệnh sốt xuất huyết thường có 
các biểu hiện lâm sàng sốt cao đột ngột, liên 
tục từ 2 - 7 ngày và có ít nhất 2 trong các dấu 
hiệu sau: 
- Biểu hiện xuất huyết có thể như nghiệm pháp 
dây thắt dương tính, chấm xuất huyết ở dưới 
da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.
- Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn.
- Da xung huyết, phát ban.
- Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt.
Nguyên tắc điều trị khi bệnh nhân khi chưa 
đến bệnh viện:
- Bổ sung dịch sớm, đủ bằng đường uống, 
uống đủ và đúng: Oresol; cháo/súp; hoặc 
nước cháo loãng với muối; nước trái cây (nước 
dừa, cam, chanh, …).
- Nếu sốt cao ≥ 38,50C, cho thuốc hạ nhiệt, 
nới lỏng quần áo, lau mát bằng nước ấm. 
Uống thuốc paracetamol đơn chất, liều dùng 
từ 10 - 15mg/kg cân nặng/lần, cách nhau mỗi 
4 - 6 giờ. Tổng liều paracetamol không quá 
60mg/kg cân nặng/24 giờ.
- Không dùng thuốc nhóm salicylate (aspirin) 
và analgin, ibuprofen để điều trị vì có thể gây 
xuất huyết, toan máu.
Tuy nhiên, mọi bệnh nhân đều cần đến các 
cơ sở y tế gần nhất (nếu có thể) để xác định 
chẩn đoán và hướng dẫn điều trị ngoại trú.

 Hỏi: Chào Bác sỹ, tôi năm nay 45 tuổi, mấy 
năm gần đây khi đi khám phát hiện mắc bệnh 
đái tháo đường. Tôi được biết bệnh đái tháo 
đường có thể gây ra biến chứng bàn chân và 
đây được coi là biến chứng đáng sợ nhất. Vậy 
Bác sỹ có thể tư vấn cho tôi làm thế nào để biết 
mình đã bị biến chứng bàn chân do bệnh đái 
tháo đường gây ra để tôi điều trị kịp thời được 
không? Xin cảm ơn.

  Trả lời: Chào bạn, các triệu chứng ở chân 
của bệnh nhân tiểu đường thay đổi từ người 
này sang người khác và có thể phụ thuộc vào 
các vấn đề cụ thể mà một người đang gặp 
phải vào thời điểm đó. Tuy nhiên các triệu 
chứng có thể gồm: Mất cảm giác; cảm giác 
tê hoặc ngứa ran; mụn nước hoặc vết thương 
khác mà không đau; đổi màu da và thay đổi 
nhiệt độ; những vệt đỏ; vết thương có hoặc 
không có dẫn lưu; đau nhói. Nếu có nhiễm 
trùng, có thể có các triệu chứng: Sốt; ớn lạnh; 
đường máu khó kiểm soát (tăng cao); có thể 
có rét run, sốc. 

Khi nhận thấy bất kỳ thay đổi nào sau đây 
nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức: 
Thay đổi màu da ở bàn chân; sưng ở bàn 
chân hoặc mắt cá chân; thay đổi nhiệt độ ở 
bàn chân; vết loét dai dẳng trên bàn chân; 
đau hoặc ngứa ran ở bàn chân hoặc mắt cá 
chân; móng chân mọc quặp vào trong; chân 
của vận động viên hoặc nhiễm nấm khác của 
bàn chân; da khô, nứt nẻ ở gót chân; dấu hiệu 
nhiễm trùng. 

 Hỏi: Thưa bác sĩ, gần đây trên mạng xã hội 
có truyền nhau thông tin “Ăn hoa quả phải ăn 
lúc đói”. Vậy xin hỏi bác sỹ nên ăn hoa quả trước 
hay sau bữa ăn, khi nào tốt hơn?

HỎI - ĐÁP

A LÔ BÁC Sĩ
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  Trả lời của TS.BS. Nguyễn Đình Phú, 
Phó Chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng
Quả chín là nguồn cung cấp các vitamin và 
khoáng chất cần thiết cho sự sống và phát 
triển của cơ thể, giúp bảo vệ cơ thể và tăng 
cường sức khỏe chống lại bệnh tật.
Vậy ăn quả chín vào thời điểm nào thì tốt cho 
cơ thể?
Tuy quả chín chứa nhiều chất dinh dưỡng 
nhưng thời điểm ăn phù hợp tùy thuộc vào 
trạng thái của cơ thể và các bệnh lý kèm theo. 
Với quan điểm sử dụng enzym tự nhiên có 
trong quả chín (nhân tố enzym) thì chúng ta 
nên ăn quả chín trước bữa ăn khoảng 30 phút.
Đối với người có bệnh lý kèm theo ví dụ như 
đái tháo đường, nên lựa chọn quả chín có chỉ 
số đường huyết thấp, có thể thử bằng nếm. 
Nếu ngọt là chỉ số đường máu cao, không 
nên ăn. Và thời điểm ăn là giữa 2 bữa ăn, ví 
dụ: Ăn sáng lúc 7 giờ, ăn trưa lúc 11 giờ thì ăn 
quả chín lúc 9 giờ, nhằm tránh hạ đường máu 
khi đói và tăng đường máu sau ăn.
Ngoài ra, khi chọn quả chín, nên chọn đa 
dạng về chủng loại và màu sắc, vì mỗi loại 
màu sắc có một công dụng khác nhau.

 Hỏi: Hiện nay số người phát hiện ung thư 
tăng lên rất nhiều, tôi vô cùng lo lắng. Mong 
được các bác sĩ tư vấn về khám sàng lọc ung thư?

  Trả lời của TS. Ngô Tất Trung - Phụ 
trách Giám đốc Trung tâm tư vấn di truyền 
và sàng lọc ung thư 
Ung thư là bệnh lý gây nên nỗi lo lắng, ám 
ảnh cho toàn xã hội, bởi lẽ đây là nhóm bệnh 
“khởi phát lạnh lùng” và “tiến triển thầm 
lặng”, trước đây nó được ví như án tử đối với 
bệnh nhân.
Vì tính phức tạp của bệnh, để tầm soát bệnh, 
mọi người nên đến các cơ sở y tế có tên tuổi 
được trang bị đầy đủ máy móc trang thiết bị  
và có đội ngũ thầy thuốc uy tín để nhận được 
những lời khuyên, sự tư vấn hữu ích giúp có 
được những giải pháp sàng lọc và sàng lọc 
sớm ung thư phù hợp.
Hiện nay Trung tâm Tư vấn di truyền và sàng 
lọc ung thư thuộc Bệnh viện TƯQĐ 108 đã triển 
khai 10 gói khám, tư vấn sàng lọc ung thư. 

Mời bạn liên hệ tư vấn tại: 
Trung tâm tư vấn di truyền và sàng lọc ung 
thư Bệnh viện TWQĐ 108,  Tel: 024-62784177

 Hỏi: Hiện tại tôi đang mang thai tuần thứ 
27, xin Bệnh viện tư vấn về giá các gói sinh con 
trọn gói cho tôi được biết.

  Khu Sinh con trọn gói - Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 trả lời
Cảm ơn anh chị đã quan tâm đến dịch vụ 
sinh con trọn gói của Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108.
Chúng tôi thấu hiểu làm mẹ là một điều tuyệt 
vời nhất, việc sinh nở chỉ diễn ra vài lần trong 
đời người phụ nữ cùng những vất vả khó 
khăn và đau đớn mà nhiều bà mẹ sẽ phải trải 
qua. Dịch vụ Sinh con trọn gói – Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 được hình thành 
để giúp các bà mẹ vượt cạn được an toàn và 
được hỗ trợ chăm sóc một cách tốt nhất. Các 
bà mẹ và gia đình không phải chuẩn bị bất cứ 
thứ gì khi đi sinh con.
Chi phí cụ thể các gói dịch vụ như sau:
- Với bà mẹ có thai đơn:
+ Chi phí sinh mổ lần thứ nhất /thứ hai/thứ 
ba: 35 triệu/38 triệu /41 triệu.
+ Chi phí sinh thường lần thứ nhất /thứ hai/
thứ ba: 20 triệu.
- Với bà mẹ có thai đôi:
+ Chi phí sinh mổ lần thứ nhất /thứ hai/ thứ 
ba: 38 triệu/ 41 triệu /44 triệu.
+ Chi phí sinh thường lần thứ nhất /thứ hai/
thứ ba: 25 triệu.
Để sử dụng dịch vụ anh chị vui lòng đến Khu 
Sinh con trọn gói - Tại Khoa Khám Bệnh Đa 
Khoa - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
để điền phiếu yêu cầu sử dụng dịch vụ và sẽ 
được hướng dẫn cụ thể anh chị nhé. 

Hotline của Khu Sinh con Trọn gói là: 
024.22656688.

Chúc chị có một thai kì vui khỏe!

51S Ố  4  N Ă M  2 0 1 9



GÓC GIảI TRÍ

Chào B9 - Viện 108
Cô bác là những bệnh nhân
Vào đây nội trú 2 tuần vừa qua
B9 như thế là nhà
Dưỡng y - Bác sĩ như ta với mình
Kiểm tra bám nắm quy trình
Phác đồ điều trị như hình trí - tâm
Dịu dàng nhắc nhở chăm nom
Lời chào tiếng hỏi ân cần như hoa
Còn mấy giờ nữa bác xa
Chào chúc các cháu - anh chị em ta an lành
Nhiệm vụ luôn được hoàn thành
Dồi dào sức khỏe, gia đình yên vui
Cảm ơn các cháu - bác vui

18/8/2019
Bác Giáo
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Thơ Tháng tám
Thân tặng các em nhỏ đang ngày đêm chống chọi với 
căn bệnh ung thư tại Khoa Nhi, Bệnh viện TWQĐ108

Có đêm tôi nằm mơ thấy thiên thần bé nhỏ
Tóc xõa ngang vai, da trắng, mắt tinh nhanh
Em xinh tươi như chiếc lá trên cành
Với tâm hồn sáng trong và giản dị

Có đâu chăng một lần em suy nghĩ
Giá bàn tay em không vết sẹo tiêm truyền
Em sẽ không đau bởi liệu trình hóa chất
Đợt xạ dài có làm nhụt chí em không?

Giấc mơ đến trường học tập dở dang
Những bạn bè thầy cô đang mong đợi 
Nét vẽ, nét ngang đầu giường xếp gọn
Con nhớ trường nhớ lớp lắm mẹ ơi !

Cô bé với đôi mắt to, xinh đẹp rạng ngời
Nụ cười xinh dấu đi bao điều trắc trở
Cuộc sống không công bằng em ơi đừng sợ
Hãy luôn vững vàng tiến bước vượt qua

Ở ngoài kia có cả dải ngân hà
Nơi giấc mơ em còn đang dang dở
Ngôi sao sáng kia chính là em tôi đó
Thắp sáng tâm hồn, thắp sáng những niềm tin….

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019
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ĐÊm BỆNH VIỆN
(Kính tặng các chiến sĩ áo trắng 

Bệnh viện TWQĐ 108)

Mổ về, nửa tỉnh nửa mê...
Dập dờn bướm trắng theo về bên tôi,
Nhận ra kẻ đứng, người ngồi,
Tình trong ánh mắt, nụ cười ẩn sâu.

Chập chờn bởi những cơn đau,
Bóng ai thấp thoáng canh thâu bên ngoài...
Nhè nhẹ có bước chân người,
Nhìn tôi, tưởng ngủ, mỉm cười em ra...

Phòng bên dội tiếng rên la,
Dịu dàng khuyên bảo, vẫn là tiếng em...
Đêm nay thức trọn cả đêm,
Trong cảnh tĩnh lặng, hiểu thêm tình người.

Ai thêm mật ngọt cho đời,
Tay em thoăn thoắt, mắt ngời niềm tin.
Em đây chẳng phải là “tiên”,
Tay vàng chưa có, “ thục hiền cũng không”.

Ủ ấp tình Mẹ sáng trong,
Nỗi đau chia sẻ, tấm lòng đẹp sao!
Màu trắng, màu của thanh cao,
Là màu hi vọng, ai nào chẳng yêu!
Sáng rồi, ghi lại đôi điều,
Nhớ anh, nhớ chị sớm chiều bên tôi.

Dương Xuân Đạm
Khoa B3, ngày 24 tháng 4 năm  2001
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