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TÂM ĐIỂM 108

Chúc Mừng Năm Mới 2020
Kính thưa Quý vị, Quý Bạn đọc!
Một mùa xuân tươi thắm lại đến với mọi người, mọi nhà. Bệnh viện TWQĐ 108 hân
hoan chào đón năm mới 2020 - Canh Tý với nhiều niềm vui.
Chúng ta đón năm mới Canh Tý 2020 trong không khí phấn khởi trước những thành
tựu ấn tượng và toàn diện của Bệnh viện trong năm qua.
Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Bệnh
viện đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn với số lượng người đến khám và chữa
bệnh tại Bệnh viện không ngừng tăng thêm, đạt trên 1,1 triệu lượt bệnh nhân/năm. Bệnh
viện đã phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong khám - chữa bệnh, đẩy mạnh
công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án
ghép mô, bộ phận cơ thể người. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện luôn giữ vững
y đức của người Chiến sĩ - Bác sĩ Quân y và không ngừng nâng cao học thuật theo đúng
phương châm: “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” đem lại niềm tin yêu đối với
người bệnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.
Công tác quản trị bệnh viện luôn đảm bảo chất lượng, an toàn cho người bệnh và cho nhân
viên y tế, mọi người khi đến Bệnh viện TWQĐ 108 đều có thể nhận được sự chăm sóc toàn
diện trong điều kiện tối ưu nhất. Bệnh viện tự chấm điểm đạt 4,05/5 điểm theo bộ 83 tiêu chí
do Bộ Y tế ban hành và khảo sát ý kiến của người bệnh đạt tỷ lệ hài lòng 96,9%.
Cuốn nội san mà Quý vị đang cầm trong tay là một nguồn thông tin quý, hướng tới việc
chăm sóc sức khỏe toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh. Các bài viết được
đầu tư kỹ lưỡng về mặt chuyên môn, được chăm chút bằng tất cả tâm huyết của các tác giả
và Ban Biên tập với mong muốn đem đến cho bạn đọc những kiến thức y khoa có tính chất
hàn lâm, cập nhật nhưng lại được viết và trình bày một cách phổ thông, gần gũi, hấp dẫn.
Năm qua, Bản tin “108 vì sức khỏe cộng đồng” đã được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của
Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, được sự cộng tác tích cực của các chuyên gia, các bác
sĩ, cộng tác viên trong toàn Bệnh viện và đặc biệt là sự đón nhận nhiệt tình của Quý độc giả.
Năm 2020, Nội san sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức để
đáp lại tấm lòng của bạn đọc.
Đón Xuân mới Canh Tý 2020, Bản tin trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới và cảm
ơn sâu sắc tới Quý vị, Quý bạn đọc. Bản tin sẽ luôn là người bạn đồng hành của Quý Bạn
đọc và là một kênh thông tin hữu ích để Bạn đọc lựa chọn.
Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý - năm 2020, thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể cán
bộ, nhân viên Bệnh viện TWQĐ 108, xin gửi tới Quý vị và Quý Bạn đọc lời chào trân
trọng và lời chúc Sức khỏe - An khang Thịnh vượng - Năm mới Đại thành công.
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
Trung tướng GS.TS.TTND. Mai Hồng Bàng
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10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
NĂM 2019
1. Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ
trưởng Bộ Quốc phòng đã thông qua Đề án
thành lập Bệnh viện Đặc biệt TWQĐ 108 (108
Military Central Excellent Hospital) trên cơ sở
tổ chức lại Bệnh viện TWQĐ 108 và đã ký tờ
trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết
định thành lập Bệnh viện Đặc biệt TWQĐ
108, nâng tầm đẳng cấp và vị thế của Bệnh
viện - tầm đẳng cấp quốc tế đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bệnh viện có 8 kỹ thuật tham gia trong đó có
7 đề tài, kỹ thuật đạt giải gồm: 01 giải Nhất; 02
giải Nhì; 02 Giải Ba; 02 giải Khuyến khích, Bệnh
viện được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

2. Lần đầu tiên số lượng khám bệnh của
Bệnh viện đạt trên 1,1 triệu lượt khám/năm.
Tỷ lệ BN phẫu thuật sử dụng phác đồ kháng
sinh dự phòng/số ca mổ sạch và sạch nhiễm
đạt ≈ 70%.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện thường
quy, có hiệu quả Đề án ghép mô, bộ phận
cơ thể người.
4. Hoàn thành đánh giá và công nhận hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
15189-2012 tại 4 khoa Huyết học, Sinh hóa,
Miễn dịch, Sinh học phân tử. Triển khai Hệ
thống QLCL xét nghiệm tại Khoa C4. Chấm
điểm Bệnh viện theo bộ 83 tiêu chí của Bộ Y
tế đạt 4,05/5 điểm. Khảo sát sự hài lòng của
người bệnh đối với Bệnh viện đạt tỷ lệ: 96,9%.
5. Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện và
cấp Bộ môn cho 16 NCS; xét tuyển 11 NCS,
trao bằng Tiến sĩ cho 27 tân Tiến sĩ và quyết
định công nhận học vị Tiến sĩ cho 18 tân Tiến
sĩ mới bảo vệ. Tổ chức thành công 03 lớp tập
huấn toàn quân và 06 lớp tập huấn nội bộ; khai
giảng 9 lớp đào tạo liên tục với tổng số 361
học viên. Làm tốt công tác lựa chọn và luyện
tập các kỹ thuật tham gia Hội thao liên viện lần
thứ 28; trong 10 kỹ thuật tham gia hội thao, có
5 kỹ thuật đạt giải nhất, 3 kỹ thuật đạt giải Nhì,
1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; Bệnh viện đạt
giải Nhì toàn đoàn và được UBND Thành phố
Hà Nội tặng Bằng khen. Tham gia Giải thưởng
Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2019,
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6. Thông qua Hội đồng KHKT, Hội đồng Đạo đức
Bệnh viện 8 kỹ thuật mới thuộc các khoa: Khoa
Khám bệnh đa khoa, Khoa Xạ trị, Khoa Phẫu
thuật ống tiêu hóa, Khoa Nội tim mạch, Khoa
Chẩn đoán chức năng, Khoa Chẩn đoán hình
ảnh, TT Hỗ trợ sinh sản, Khoa Sinh học phân tử.
Nghiệm thu 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 28 đề
tài cấp Bệnh viện. Triển khai thực hiện 4 đề tài
cấp nhà nước, 10 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 01
Đề án khoa học công nghệ “Tăng cường năng
lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô,
bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
với 14 đề tài nhánh (tương đương 14 đề tài cấp
BQP). Đăng in 13 bài báo quốc tế trên hệ thống
ISI, có hệ số ảnh hưởng cao, 3 độc quyền sáng
chế. Xuất bản Bản tin Thông tin thuốc và 4 số
nội san nội bộ “108 vì sức khỏe cộng đồng”.

7. Tổ chức thành công 25 hội nghị, hội thảo
khoa học toàn quân, toàn quốc và quốc tế
năm 2019, các hội nghị đã nhận được sự
quan tâm đặc biệt và đánh giá cao của các
chuyên gia đầu ngành và đồng nghiệp trong
và ngoài nước.

8. Không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế
và trong nước: Tổ chức đón tiếp và làm việc
với 45 đoàn chuyên gia và khách quốc tế
đến thăm và làm việc tại Bệnh viện. Ký 20
biên bản ghi nhớ và chương trình hợp tác
với các đối tác trong và ngoài nước: Seoul
Medical Center, Viện khoa học xạ trị và y học
Hàn Quốc, Bệnh viện Foch, Hệ thống Bệnh
viện Vinmec và Trường đại học VinUni, Khoa
Y- Dược/ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội,
Trường Đại học Dược Hà Nội... nhằm mở
rộng các cơ hội hợp tác, phát triển chuyên
môn kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến,
đào tạo và điều trị, chuyển tuyến người bệnh
giữa hai bên.

số 851/QĐ-BQP của Tổng Tham mưu trưởng:
Viện điều trị các bệnh Tiêu hóa, Khoa Hồi sức
Tim mạch, Khoa Nội thận và lọc máu, Khoa
Nội tiết, Khoa Cơ xương khớp... Kiện toàn
03 đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản, 09 tổ
chuyên khoa tăng cường, 05 tổ cấp cứu và 01
kíp mổ sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ theo
chỉ lệnh của Bộ tổng Tham mưu. Hoàn thành
tốt nhiệm vụ đảm bảo quân y trên đảo Song
Tử Tây-Quần đảo Trường Sa. Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ tham gia lực lượng gìn giữ hòa
bình của Liên hợp quốc tại Nam Xu Đăng.

10. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia
Hội thi điều dưỡng trưởng giỏi cấp toàn quân
năm 2019; Bệnh viện được Tổng cục Hậu cần
tặng Cờ Đơn vị Đặc biệt Xuất sắc. Tham gia Liên
hoan Nghệ thuật Quần chúng Lực lượng Vũ
trang và Thanh niên, Sinh viên Khu vực III năm
2019, Đoàn nghệ thuật quần chúng của Bệnh
viện được Tổng cục Chính trị tặng cờ thưởng
chương trình xuất sắc, 5/7 tiết mục tham gia
dự thi đạt giải, trong đó có 03 tiết mục đạt Huy
chương Vàng, 02 tiết mục đạt Huy chương Bạc,
Bệnh viện đạt giải Xuất sắc toàn đoàn.

9. Triển khai thành lập mới một số đơn vị
theo Quyết định 2237/QĐ-TM và Quyết định
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CỦA BỆNH VIỆN TWQĐ 108 NĂM 2019
Sự tiến bộ vượt bậc trong công tác quản lý chất lượng của Bệnh viện TWQĐ 108 năm 2019
được thể hiện bằng những con số vô cùng ấn tượng. Kết quả đó đã mang lại sự hài lòng
cho người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân.
Công tác quản lý chất lượng được Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108 xác định là nhiệm
vụ trọng tâm và liên tục được cải tiến. Hoạt
động quản lý chất lượng trong năm qua đã
đạt kết quả tốt góp phần quan trọng vào việc
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm
bảo an toàn người bệnh, đồng thời nâng cao
được hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh
viện đầu tiên trong quân đội đạt Chứng nhận
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001- 2015 về Quản
lý chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời 4
phòng xét nghiệm của Bệnh viện đạt Tiêu
chuẩn ISO 15189:2012.
Công tác quản lý chất lượng đã có tác dụng
quyết định đến kết quả hoạt động của Bệnh
viện: Nhiều chỉ tiêu chuyên môn đạt xuất
sắc; số lượng người đến khám chữa bệnh
không ngừng tăng thêm; tích cực cải cách
hành chính, mở rộng và đa dạng hóa các loại
hình dịch vụ khám chữa bệnh; có nhiều giải
pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, chất
lượng phục vụ và an toàn điều trị; đổi mới
toàn diện phong cách làm việc, nâng cao đạo
đức nghề nghiệp và văn hóa bệnh viện đáp
ứng tốt yêu cầu của người bệnh; đã nghiên
cứu, phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật
tiên tiến trong khám chữa bệnh, cứu sống
được nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo;
xây dựng cơ sở khám chữa bệnh tiện nghi,
cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đảm
bảo phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh
nhân; bảo đảm an toàn điện và phòng chống
cháy nổ, xử lý chất thải, nước thải đúng quy
chuẩn quốc gia.
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Hội thảo Khoa học Quản lý chất lượng Bệnh viện
với sự tham gia của nhiều bệnh viện quân y và dân y cả nước

Công tác quản lý chất lượng Bệnh viện
đảm bảo an toàn người bệnh
An toàn người bệnh là sự quan tâm hàng
đầu của ngành Y tế nhằm phòng ngừa, giảm
thiểu những sai sót y tế và các tác dụng
không mong muốn.

Duy trì và cải tiến bảng kiểm an toàn phẫu thuật
trước phẫu thuật

Trong năm 2019, Bệnh viện TWQĐ 108 đã
triển khai 6 nội dung đảm bảo an toàn người

bệnh: Xây dựng quy định, danh mục các loại
thuốc nhìn, đọc gần giống nhau LASA; triển
khai vòng đeo tay nhận diện dành cho bệnh
nhân; giám sát và triển khai thực hiện các giải
pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót,
sự cố y khoa; quy định về y lệnh miệng.
Thông qua hệ thống phần mềm quản lý
chất lượng, các khoa đã báo cáo các trường
hợp sự cố y khoa, từ đó tìm ra nguyên nhân
và khắc phục những sai sót. Bệnh viện đã duy
trì và cải tiến bảng kiểm an toàn phẫu thuật
và khám gây mê trước phẫu thuật.

nhân nằm tại Khoa Cấp cứu trung bình vào
tháng 10/2018 là trên 112 phút. Nếu không
tính các bệnh nhân can thiệp mạch thì thời
gian chờ là trên 126 phút. Đây là thời gian rất
dài khiến cho năng lực cấp cứu bệnh nhân
của khoa lúc cao điểm bị hạn chế, người
bệnh và người nhà người bệnh phải chờ lâu,
mức độ hài lòng không cao.

Cải tiến chất lượng tại Bệnh viện TWQĐ 108
Công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện
TWQĐ 108 đã triển khai được 7 nội dung như
sau: Xây dựng và áp dụng bảng mô tả công
việc tại các vị trí chức danh trong toàn bệnh
viện; xây dựng 158 hướng dẫn chẩn đoán,
điều trị bệnh nội khoa, 1.345 hướng dẫn
quy trình chuyên ngành ngoại khoa; triển
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong
các hoạt động quản lý, khám và chữa bệnh;
triển khai và duy trì nề nếp việc thực hiện 5S
trong toàn bệnh viện; triển khai và áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
ISO 9001:2015; xây dựng và áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo
Tiêu chuẩn ISO 15189:2012; triển khai áp
dụng mô hình quản lý tinh gọn Lean.
Qua thực hiện 5S đã loại ra khỏi nơi làm việc
3.231 vật dụng không cần thiết. Sau khi triển
khai giai đoạn 3 tại Cụm Công trình Trung
tâm, 100% các đơn vị đã đánh giá có hiệu quả
về an toàn, thuận tiện, sạch sẽ, mỹ quan tại
nơi làm việc.
Rút ngắn thời gian chờ cấp cứu tại Bệnh viện
TWQĐ 108
Rút ngắn được gần 50 phút thời gian chờ mổ
cấp cứu là thành công ban đầu của Khoa Cấp
cứu nói riêng và công tác quản lý chất lượng
tại Bệnh viện TWQĐ 108 nói chung sau một
năm áp dụng mô hình quản lý tinh gọn Lean.
Khoa Cấp cứu vốn là nơi đầu sóng ngọn gió,
nơi tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh
nhân nặng ngày càng tăng. Thời gian bệnh

Rút ngắn 1/3 thời gian chờ cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện TWQĐ 108 sau khi áp dụng mô hình tinh gọn Lean

Mô hình quản lý tinh gọn Lean là “ một làn
gió mới “ cho việc cải cách thủ tục hành
chính, giảm thời gian chờ đợi góp phần nâng
cao chất lượng điều trị đem đến sự hài lòng
cho người bệnh. Sau khi triển khai dự án
Lean, thời gian chờ tại Khoa Cấp cứu đã giảm
đáng đáng kể: Giảm thời gian chờ cấp cứu
nói chung gần 40 phút, giảm thời gian chờ
mổ cấp cứu gần 50 phút, thời gian chờ can
thiệp/tiêu sợi huyết giảm trên 6 phút, giảm
thời gian chờ vào viện gần 50 phút.
Tỷ lệ người bệnh và người nhà người bệnh
hài lòng tăng lên sau khi áp dụng mô hình
là tiền đề để Bệnh viện triển khai giai đoạn II
của dự án với mục tiêu nâng cao chất lượng
chẩn đoán và điều trị, giảm sai lỗi.
Thực hiện đánh giá và triển khai mở rộng hệ
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
ISO 15189:2012 và ISO 9001:2015
Tiếp nối những thành công trong áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO
15189:2012, ISO 9001:2015, Bệnh viện TWQĐ
108 tiếp tục có những bước đi mới để nâng
cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt
nhất yêu cầu khắt khe của người bệnh.
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Năm 2019, các khoa thuộc Trung tâm Xét
nghiệm đã được đánh giá mở rộng và giám
sát ISO 15189:2012 đạt Chứng nhận mở rộng
02 tiêu chí; Khoa Miễn dịch đạt Chứng nhận
mở rộng 02 tiêu chí ISO 15189:2012; Khoa
Huyết học đạt Chứng nhận mở rộng 12 tiêu
chí ISO 15189:2012. Tính đến thời điểm hiện
tại, Khoa Huyết học đã có 40 chỉ số được
đánh giá, đây là con số lớn mà rất ít đơn vị
thực hiện được.

Bệnh viện đã tiến hành đánh giá mức độ
hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại
trú bằng mẫu phiếu khảo sát do Bộ Y tế ban
hành hoặc gọi điện khảo sát, đạt trên 95%.
Mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên Bệnh
viện TWQĐ 108 đạt trên 95%. Ban Quan lý
chất lượng đã giám sát việc tuân thủ phác đồ
điều trị khối Nội khoa và quy trình kỹ thuật
khối Ngoại, chuyên khoa. Tỷ lệ bệnh nhân
phẫu thuật sử dụng phác đồ kháng sinh dự
phòng/ số ca mổ sạch và sạch nhiễm đạt
68%. Năm 2019, chất lượng Bệnh viện TWQĐ
108 dựa trên bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh
viện đạt 4,05/5 điểm.

Phòng Xét nghiệm đạt Tiêu chuẩn ISO 15189:2012
tại Trung tâm Xét nghiệm

Trong năm 2019, Bệnh viện triển khai thực
hiện ISO 9001:2015 cho Khoa Hồi sức tích
cực và Khoa Hồi sức tim mạch. Các đơn vị
thuộc khối cơ quan của Bệnh viện đã được
thực hiện đánh giá mở rộng và giám sát ISO
9001:2015.
Việc đánh giá mở rộng Tiêu chuẩn ISO
15189:2012 nhằm nâng cao chất lượng khám,
chữa bệnh tại các khoa trong Bệnh viện, góp
phần tăng cường sự tin cậy của người bệnh
đối với các khoa được đánh giá nói riêng và
Bệnh viện TWQĐ 108 nói chung.
Chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện đánh giá sự hài lòng của người bệnh
Bệnh viện đã ban hành quyết định về việc
Hướng dẫn đánh giá một số chỉ số cơ bản
đo lường chất lượng bệnh viện vào ngày
29/7/2019. Chỉ số đánh giá chất lượng bệnh
viện là một công cụ để đo lường các khía
cạnh chất lượng khám, chữa bệnh bằng con
số, tỷ số, tỷ lệ,… làm cơ sở để thực hiện cải
tiến chất lượng và so sánh chất lượng giữa
các bệnh viện.
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Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng
của người bệnh nội trú và ngoại trú

Những con số đạt được của công tác quản
lý chất lượng Bệnh viện TWQĐ 108 trong
năm 2019 là động lực để toàn thể cán bộ,
thầy thuốc, nhân viên y tế của Bệnh viện cố
gắng tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn trong
năm 2020 và những năm tiếp theo. Bởi mỗi
cá nhân của Bệnh viện cùng chung một cam
kết, chung một sứ mệnh trong hành trình
xây dựng văn hóa quản lý chất lượng bệnh
viện “An toàn - Hiệu quả - Hài lòng - Cải tiến
liên tục”.

TS. Bùi Tuấn Khoa
Chủ nhiệm Chính trị,
Trưởng ban QLCL,
Bệnh viện TWQĐ 108
		

Lan Hương, Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108

Y HỌC VÀ CUỘC SỐNG

Đầu năm nói chuyện sức khỏe tim mạch
Giữ trái tim khỏe ngày Tết
Thống kê những năm gần đây cho thấy
cứ mỗi độ tết đến xuân về, tỷ lệ những
người nhập viện do bệnh tim mạch tăng
lên. Tại Bệnh viện TWQĐ 108, tỷ lệ bệnh
nhân phải nhập viện cấp cứu do nhồi
máu cơ tim, đột quỵ não, suy tim, tăng
huyết áp kịch phát tăng lên vào dịp đầu
năm mới một cách nhanh chóng.
Bên cạnh nhưng yếu tố nguy cơ được coi là
đã biết đến từ trước như béo phì, tăng huyết
áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, lối sống
căng thẳng, hút thuốc lá, lười vận động…
Nguyên nhân khiến cho tỷ lệ nhập viện và tử
vong cao có thể do một số yếu tố như sau:

Ăn uống, sinh hoạt khoa học để có một trái tim khỏe mạnh

1. Sự thay đổi về chế độ sinh hoạt

2. Sự thay đổi thời tiết

Không giống như ngày thường, cuối năm ai
cũng bận rộn lo lắng chuẩn bị dịp tết. Công việc
nhiều, hoạt động liên tục làm ảnh hưởng đến
chế độ vận động nói chung và của người bệnh
tim mạch nói riêng. Những sự thay đổi đột ngột
về hoạt động thể lực và tâm lý ảnh hưởng trực
tiếp lên hệ tuần hoàn, nhịp tim thường nhanh
hơn, huyết áp có thể cao hơn dẫn đến nguy cơ
khởi phát hoặc làm trầm trọng bệnh hơn.

Thời tiết trong giai đoạn đầu năm thường
khắc nghiệt hơn các mùa khác, đặc biệt đối
với khí hậu ở nước ta. Tết đoàn viên nên sẽ
có một số lượng lớn những người di chuyển
từ Nam ra Bắc và ngược lại. Khí hậu miền Bắc
thường lạnh và miền Nam thường nóng. Sự
thay đổi đột ngột về nhiệt độ giữa hai miền
làm thay đổi hệ tuần hoàn. Mùa Đông huyết
áp thường cao hơn mùa Hè khoảng 5mmHg,
tỷ lệ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cao hơn
mùa hè khoảng 53%. Nguyên nhân của sự
gia tăng này là do thời tiết lạnh làm tăng tiết
cathecholamine gây co mạch ngoại vi để giữ
ấm thân nhiệt. Bên cạnh lợi ích đó, hệ tim
mạch sẽ chịu sự tác động của cathecolamine
như nhịp tim nhanh, huyết áp tăng cao, co
thắt mạch vành… đều là những yếu tố làm
tình trạng tim mạch nặng lên. Lời khuyên của
bác sỹ là nên mặc đủ ấm trong mùa đông và
nên tiêm phòng cúm cho những bệnh nhân
già yếu, có bệnh mạn tính như suy tim, tăng
huyết áp, đái tháo đường.

Bên cạnh đó, trong những ngày cuối năm
hoặc đầu năm mới, bệnh nhân thường có tâm
lý ngại đi khám chữa bệnh. Một phần vì nghĩ
rằng các bệnh viện, phòng khám đóng cửa,
một phần vì lý do kiêng kị ngày tết, tránh đen
đủi nên cố gắng chịu đựng các triệu chứng
khởi phát. Lời khuyên của thầy thuốc trong
trường hợp này là khi có các triệu chứng về
tim mạch như đau ngực, khó thở, mệt mỏi,
ngất… thì chúng ta nên đi khám. Tại bất cứ
bệnh viện nào cũng có hệ thống y bác sỹ trực
chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của người
bệnh trong bất cứ hoàn cảnh nào.
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3. Thay đổi chế độ uống thuốc
Những bệnh nhân có bệnh tim mạch thông thường sẽ chuẩn bị cơ số thuốc đủ cho các ngày
nghỉ. Tuy nhiên, do nhiều lý do mà bệnh nhân có thể quên hoặc chậm uống thuốc so với ngày
thường. Vì vậy, bệnh nhân cần tuân thủ chế độ uống thuốc bằng cách sử dụng các công cụ nhắc
nhở như đặt chuông đồng hồ, điện thoại hoặc chuẩn bị hộp đựng thuốc sẵn khi phải đi chơi xa.
4. Thay đổi chế độ dinh dưỡng
Tỷ lệ sử dụng bia, rượu hoặc đồ uống có cồn hay thuốc lá trong ngày tết gia tăng đáng kể ở
nước ta. Đi chúc tết người ta thường được mời thuốc lá, rượu, bia… như để mang lại may mắn
cho khách và gia chủ. Tuy nhiên, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây co thắt động mạch
vành, tăng tiết các chất gây viêm ở thành mạch máu, tăng hoạt hóa và kết tập tiểu cầu, tăng
huyết áp và nhịp tim… tạo điều kiện thuận lợi cho mảng vữa xơ nứt vỡ và gây nhồi máu cơ
tim. Bên cạnh đó, rượu và đồ uống có cồn cũng làm tăng thể tích tuần hoàn, tăng nhịp tim và
huyết áp, gây hồi hộp trống ngực, đau tức ngực. Những bệnh nhân suy tim có thể bị nặng lên
và phải nhập viện cấp cứu. Lời khuyên của bác sỹ trong trường hợp này là hạn chế tối đa bia,
rượu và đồ uống có cồn trong ngày tết. Nếu phải uống rượu thì nên chọn rượu vang với độ cồn
nhẹ hơn và có lợi cho sức khỏe tim mạch.
Các biện pháp đề phòng bệnh lý tim mạch trong ngày Tết
Bệnh nhân có các triệu chứng như đau tức ngực trái (cảm giác như dao đâm ở sau xương ức,
đè nặng ngực, đau lên vai, xương hàm và tai trái, kèm theo cảm giác khó thở), khó thở khi nằm,
mệt, phù chân, ngất hoặc tím tái. Hoặc có các triệu chứng của đột quị não như thất ngôn, méo
miệng, mất vận động tay chân… cần phải đi khám tại bệnh viện ngay. Không nên chờ đợi tại
nhà vì những bệnh lý cấp tính như vậy có thể điều trị tốt nhất trong những giờ phút đầu tiên.

Biểu hiện đau ngực ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Kĩ thuật chụp và can thiệp động mạch vành qua da

Các phương pháp điều trị bệnh tim mạch hiện đại tại Bệnh viện TWQĐ 108
Là một trong những bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, chính vì vậy Bệnh viện luôn đáp ứng
đầy đủ nhu cầu cấp cứu của người bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán. Đội ngũ bác sỹ được đào
tạo bài bản, bố trí trực hợp lý để có thể cấp cứu những bệnh nhân tim mạch từ đơn giản đến
phức tạp. Ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất trong điều trị bệnh nhân cấp tính như:
Chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu điều trị nhồi máu cơ tim cấp, chụp và can thiệp
động mạch máu não, đặt máy tạo nhịp tim dưới hướng dẫn của màn hình tăng sáng, mổ cầu
nối chủ vành cấp cứu có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, phối hợp can thiệp và phẫu thuật
(hybrid) trong điều trị bệnh động mạch chủ cấp tính.

BS. Đỗ Văn Chiến - Khoa Nội tim mạch,
Viện Tim mạch - Bệnh viện TWQĐ 108
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ĐAU XƯƠNG KHỚP
KHI TẾT ĐẾN XUÂN VỀ
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những
thay đổi về nhiệt độ và áp suất khí quyển
là nguyên nhân gây đau viêm khớp. Mùa
xuân với tiết mưa xuân, với độ ẩm cao
trong không khí cũng mang đến không ít
nguy cơ cho người bị viêm khớp.
Thời tiết mùa xuân khiến nhiều người bị
viêm khớp, những người có bệnh khớp đang
ổn định thường có nguy cơ tái phát bệnh lại
hoặc diễn biến bệnh nặng hơn, đặc biệt là
người cao tuổi. Một số nghiên cứu cho thấy
độ ẩm cao có thể gây ra mồ hôi và mất nước
từ đó làm cho máu bị cô đặc hơn nên gây
tăng huyết áp trong mạch máu và khiến cơ
thể hoạt động nhiều hơn. Đồng thời, thần
kinh chi phối vùng khớp cũng tăng độ nhạy
cảm đau hơn. Vì thế vào những ngày ẩm
ướt như trước cơn bão, hay tiết mưa xuân…
nhiều người thường thấy cảm giác đau nhức
nhiều hơn tại các khớp như vùng lưng, gối…
Triệu chứng đau nhức có thể ê ẩm liên tục cả
ngày nhưng thường đau nhiều vào lúc nửa
đêm về sáng. Những người đang có bệnh
viêm khớp mạn tính sẽ tái phát hoặc bị hoạt
hóa tình trạng viêm khớp cấp như bệnh nhân
đang mắc bệnh viêm khớp dạng thấp có thể
xuất hiện đợt viêm khớp tiến triển sưng đau
nhiều khớp, cứng khớp, hạn chế vận động
các khớp nhiều.

Hình ảnh bàn tay của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Mùa xuân còn là dịp nhà nhà tụ họp chung
vui, hân hoan chào đón năm mới. Theo tục
lệ bao đời của người Việt, mùa xuân còn là
dịp để mọi người đi du xuân, trẩy hội. Việc di
chuyển nhiều cũng làm tăng áp lực lên các
khớp nhất là các khớp chịu lực như khớp
háng, khớp gối… Kết quả là làm tình trạng
viêm khớp xuất hiện hoặc tiến triển.
Ngoài ra, trong dịp tết đến xuân về các gia
đình thường tổ chức những bữa tiệc thân mật
để cùng chúc tụng nhau những điều may mắn
trong năm mới. Việc ăn uống không kiểm soát
cũng là một trong những yếu tố quan trọng
khiến bệnh khớp tiến triển, thậm chí còn gây
ra tình trạng béo phì, bệnh tim mạch, rối loạn
chuyển hóa… Một số thực phẩm dưới đây có
thể hoạt hóa tình trạng viêm khớp, đó là:
- Đường: Hội Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ đã
cảnh báo nguy cơ sử dụng đường nhiều sẽ
gây một loạt các bệnh lý cho cơ thể như:
Béo phì, đái tháo đường, viêm khớp. Nguyên
nhân là do nếu lượng đường được đưa quá
nhiều vào cơ thể sẽ kích hoạt các cytokine
gây viêm hoạt động mạnh. Đường có trong
nhiều thực phẩm như nước hoa quả, bánh,
kẹo, sô-cô-la… Vì thế cần kiểm soát tốt lượng
đường vào cơ thể nhất là dịp lễ tết.
- Các chất béo bão hòa: Nhiều nghiên cứu đã
chứng minh những chất béo bão hòa hoạt
hóa các adipose viêm, điều này không chỉ
gây nên bệnh lí tim mạch mà còn làm tình
trạng viêm khớp nặng lên. Thực phẩm chứa
nhiều chất béo bão hòa như là: Pizza, phô
mai …
- Mì chính hoặc các muối đơn Glutamat: Những
gia vị này cũng rất hay được sử dụng trong chế
biến thức ăn của người châu Á, những chất
này hoạt hóa tình trạng viêm mạn tính trong
cơ thể trong đó có tác động đến khớp và chức
năng gan.
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- Rượu: Đây là một trong những thực phẩm
có liên quan mật thiết với tình trạng hoạt hóa
bệnh viêm khớp gút, hoại tử vô khuẩn chỏm
xương đùi… nếu bị lạm dụng thường xuyên.
Ngoài ra rượu còn là một gánh nặng cho gan,
do đó, không nên uống rượu, hoặc lạm dụng
rượu.
- Acid béo omega-6: Đây là một acid béo cần
thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ
thể và giúp cân bằng với acid béo omega-3,
nhưng nếu thừa acid béo omega-6 cũng sẽ
hoạt hóa các chất hóa học tiền viêm trong
cơ thể và gây nên tình trạng viêm khớp
cấp. Những thực phẩm có nhiều acid béo
omega-6 là: Ngô, hạt hướng dương, đậu
nành, mayonnaise…
Chính vì những yếu tố thời tiết, ăn uống, đi
lại nhiều kể trên nên cứ mỗi dịp sau Tết hoặc
thời tiết chuyển lạnh, gió nồm, độ ẩm không
khí cao, rất nhiều người bị viêm khớp, và tỷ lệ
bệnh nhân tại các khoa Cơ - Xương - Khớp tại

các bệnh viện tăng đột biến. Các bệnh viêm
khớp thường gặp dịp này đó là viêm khớp
dạng thấp, viêm khớp gút, thoái hóa khớp,
loãng xương…
Để giảm bớt tình trạng tái phát bệnh viêm
khớp, nhất là người cao tuổi, người có bệnh
viêm khớp mạn tính mọi người cần chú ý một
số điểm như sau: Giữ ấm cơ thể; không nên ra
ngoài vào lúc trời mưa và độ ẩm không khí cao;
ăn uống điều độ, không lạm dụng rượu bia;
người đang có bệnh lí khớp mạn tính cần duy
trì uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ chuyên
khoa và khám lại định kì theo đúng lịch hẹn.

TS. BS. Vũ Thị Thanh Hoa
Khoa Nội cơ Xương Khớp,
Bệnh viện TWQĐ 108
Mai Hằng,Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108

TS.BS. Vũ Thị Thanh Hoa thăm khám cho bệnh nhân
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loại mặt nạ tự nhiên
giúp da sáng đẹp suốt tuần

Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta vô số đãi ngộ, vì vậy hãy tận dụng thật đúng cách
để có làn da sáng đẹp như mong muốn, bạn nhé!

Thứ hai: Mặt nạ bột yến mạch
Bạn cần dùng mặt nạ bột yến mạch giúp bạn
tràn đầy năng lượng và nuôi dưỡng da cho
ngày đầu tuần. Những công dụng chủ yếu
của bột yến mạch đối với làn da có thể kể đến
đó là:
- Thành phần của bột yến mạch có chứa
vitamin C, E, B có tác dụng tẩy da chết, làm
mờ vết thâm, trắng da.
- Bột yến mạch chứa chất saponin kiểm soát
hoạt động của tuyến bã nhờn, hấp thu dầu
và loại bỏ vi khuẩn, có tác dụng hỗ trợ điều
trị mụn trứng cá. Bột yến mạch có chứa beta-glucan có tác dụng dưỡng ẩm sâu cho làn
da của bạn. Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng.
- Sử dụng mặt nạ bột yến mạch làm sáng da an
toàn, làm cho tàn nhang, hoặc vết thâm mờ đi,
da đều màu hơn; làm mềm da, trị mụn đầu đen

hiệu quả; kiểm soát lượng dầu và bã nhờn tiết
ra, giúp giảm mụn trứng cá; làm dịu làn da bị
kích ứng, nổi mẩn đỏ hoặc bị cháy nắng.
Cách dùng: Dùng bột yến mạch hòa với nước
ấm để được hỗn hợp dạng sệt, để trong 10
phút cho nguội. Thoa hỗn hợp lên mặt và để
yên trong 30 phút. Trộn 1 thìa cafe bột yến
mạch và 2 thìa cafe nước ấm, tạo hỗn hợp
dạng sệt đắp mặt đơn giản trong 30 phút.
Thứ ba: Mặt nạ trà xanh
Trà xanh rất giàu các chất chống oxy hóa và
chất diệp lục, thúc đẩy quá trình tái sinh tổ
chức nên có tác dụng chống nhăn da, se khít
lỗ chân lông và làm trắng da.
Cách dùng: Trộn 2 thìa bột trà xanh nguyên
chất với 1 chút sữa chua không đường thành
hỗn hợp sền sệt và đắp lên mặt 20 - 30 phút
(hoặc trộn 2 thìa bột trà xanh nguyên chất
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với nước ấm thành hỗn hợp sền sệt và đắp
mặt trong 20 - 30 phút).
Thứ tư: Mặt nạ đất sét
Vào giữa tuần là thời điểm tốt để bạn sử
dụng loại mặt nạ giúp dưỡng da và làm sạch
sâu, có thể loại bỏ được các tạp chất và cung
cấp các khoáng chất. Vì thế bạn nên sử dụng
mặt nạ đất sét.
Đất sét có tác dụng làm sạch sâu, giảm tiết bã
nhờn, rất thích hợp với da dầu. Các khoáng
chất trong đất sét có tác dụng làm cho làn da
thêm khỏe.
Cách dùng: Trộn bột đất sét với nước ấm,
thêm nước từng chút một cho đến khi bạn có
được hỗn hợp dạng sệt mà không bị vón cục.
Thoa lên toàn bộ khuôn mặt, tránh khu vực
mắt. Chỉ nên để 15 phút sau đó rửa sạch lại
mặt với nước ấm. Lưu ý chỉ đắp đến khi mặt
nạ bắt đầu khô là đủ, nếu đắp quá lâu sẽ gây
hiện tượng hút ẩm ngược làm cho làn da bị
mất nước. và sau khi đắp mặt nạ đất sét nên
bổ sung dưỡng ẩm cho da.
Loại mặt nạ này sẽ giúp bạn loại bỏ các đốm
đen và dầu thừa trên da mặt.
Thứ năm: Mặt nạ chanh và mật ong
Đã gần đến cuối tuần, vì thế đây là thời điểm
tốt để bạn làm sạch da mặt, loại bỏ các tạp
chất. Mặt nạ chanh và mật ong sẽ giúp bạn
làm điều này. Ngoài ra loại mặt nạ này còn
giúp giữ ẩm, cho làn da sáng khỏe.
Chanh có tác dụng làm trắng da. Mật ong có
20% là các khoáng chất như sắt, canxi, phospho, vitamin C và B, có tác dụng giữ ẩm và làm
cho da sáng khỏe.
Cách dùng: Nghiền nhuyễn vỏ chanh và trộn
với mật ong để có được hỗn hợp hơi dính.
Thoa hỗn hợp lên mặt và để trong nửa giờ.
Sau đó rửa mặt sạch lại với nước.
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Trộn 1 thìa canh mật ong với 1 thìa canh
nước cốt chanh, đắp mặt trong 5 phút, sau
đó rửa sạch.
Lưu ý sau khi đắp mặt nạ chanh mật ong nên
tránh nắng. Tốt nhất là đắp vào buổi tối trước
khi đi ngủ.
Thứ sáu: Mặt nạ dưa chuột
Thứ sáu đã đến và bạn có kế hoạch chuẩn bị
đi chơi cuối tuần. Không nên để khuôn mặt,
làn da bạn mang theo sự mệt mỏi của một
tuần làm việc. Vì thế bạn nên chọn mặt nạ
dưa chuột, giúp làm mới, giữ ẩm sâu cho làn
da bạn.
Dưa chuột có chứa vitamin C và các chất
khoáng có tác dụng làm mịn da.
Vitamin A, B, C có tác dụng làm trắng da. Ngoài
ra, dưa chuột còn có tác dụng tẩy tế bào chết,
ức chế hoạt động của tuyến bã nhờn nên rất
thích hợp cho da dầu và da mụn.
Cách dùng: Hãy xay dưa chuột và trộn với sữa
hoặc sữa gạo. Lấy bông tẩy trang thấm vào
hỗn hợp và thoa lên làn da bạn như thể bạn
đang tẩy trang. Sau đó cắt 2 lát dưa chuột và
đắp lên mắt.
Lấy 1/3 quả dưa chuột băm nhuyễn, trộn với
2 thìa sữa chua không đường thành hỗn hợp
sền sệt và đắp trong 15 phút, sau đó rửa sạch.
Nằm xuống nghỉ ngơi ít nhất 20 phút. Bạn
cũng có thể đắp mặt nạ này trước khi đi ngủ
để loại bỏ bụi bẩn tích tụ trong suốt cả ngày
để làn da tươi sáng.
Thứ bảy: Mặt nạ bơ
Vào ngày thứ bảy, bạn hãy sẵn sàng để nuôi
dưỡng làn da sáng khỏe. Trái bơ là loại trái
cây hội tụ đầy đủ các chất dinh dưỡng cần
thiết cho cơ thể và làn da, bao gồm: Axit
amin, vitamin (B6, C, A, C, E, B, K…) và chất
khoáng (Kali, phốt pho, selen, kẽm…). Vì vậy

có tác dụng dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa,
giúp trẻ hóa da.
Dưới đây là các lợi ích làm đẹp tuyệt vời từ
việc đắp mặt nạ bơ: Giữ ẩm cho da, giúp
da mịn màng; ngăn ngừa nếp nhăn, giảm
lão hóa sớm; giảm khô da, bong tróc và
ngứa; làm mờ dần các vết thâm, vết sẹo
do mụn; giúp da bớt nhờn và mụn; giữ đôi
môi căng mịn, không bị khô hay nứt nẻ;
hỗ trợ chống nắng.
Cách dùng: Để làm mặt nạ này, bạn gọt vỏ trái
bơ, bỏ hạt, dùng nĩa dầm nhuyễn. Thoa bơ
trực tiếp lên khuôn mặt và để cho đến khi bơ
khô lại. Sau đó rửa sạch lại mặt với nước.
Lấy 1/2 quả bơ băm nhuyễn trộn với 1 thìa
sữa chua không đường và 1 thìa mật ong,
đắp 15 phút sau đó rửa sạch.
Chủ nhật: Mặt nạ nước oải hương
Chủ nhật là thời gian để thư giãn cho khuôn
mặt và bạn sẽ làm điều này đơn giản bằng
cách cho chút hoa oải hương vào cốc nước
sôi, để ngấm. Chờ nguội bớt. Khi nước oải
hương còn hơi ấm, sử dụng bông tẩy trang

thấm và thoa lên mặt. Làn da của bạn đã
được chăm sóc cả tuần để sáng đẹp, tươi
mới hơn.
Tinh dầu oải hương có đặc tính sát trùng và
là chất chống viêm tự nhiên, chống lão hóa,
giúp ngăn ngừa các vi khuẩn gây mụn trứng
cá, đồng thời làm giảm sưng đỏ.
Cách làm: Lấy một nắm hoa oải hương tươi và
đun sôi 100ml nước, đổ ngập bát oải hương.
Đậy nắp và để hỗn hợp trong một giờ. Đổ
dung dịch vào một chai thủy tinh sạch và cất
trong tủ lạnh. Sau khi rửa mặt buổi sáng, đổ
một ít nước oải hương vào miếng bông và
lau nhẹ nhàng trên mặt.
Lưu ý: Hãy dùng 2-3 loại mặt nạ vào 2-3 ngày
mỗi tuần để đảm bảo hiệu quả nhất. Chúc
bạn làm đẹp thành công với những công
thức mặt nạ từ thiên nhiên đơn giản, dễ làm
và tiết kiệm.

ThS. Nguyễn Lan Anh
Khoa Da liễu, Bệnh viện TWQĐ 108
Mai Hằng, Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
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BONG GÂN KHỚP CỔ CHÂN
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bong gân khớp cổ chân là gì?
Bong gân khớp cổ chân là một trong những chấn thương thường gặp nhất trong các môn thể
thao như tennis, cầu lông, bóng đá, khiêu vũ và khi đi giày cao gót …v.v. Tuy nhiên, chúng ta
thường xem nhẹ tổn thương, có rất nhiều trường hợp lật khớp cổ chân tái diễn dẫn tới đau
và yếu khớp kéo dài. Vì vậy, việc điều trị bong gân khớp cổ chân đúng cách sẽ tránh được các
biến chứng đã nêu trên.
Bong gân là tình trạng dây chằng bị giãn hoặc rách khi chấn thương. Tổn thương dây chằng
mặt ngoài khi lật cổ chân vào trong là thường gặp nhất. Cổ chân sẽ sưng đau ở mặt trước
ngoài, đôi khi bầm tím, đau chói và đi lại khó khăn.

Bong gân cổ chân là tình trạng phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách điều trị

Tự điều trị thế nào đúng cách?
Ngay sau chấn thương, áp dụng ngay nguyên tắc R.I.C.E:
- Rest: Hạn chế tì nén chân đau. Có thể sử dụng nạng hỗ trợ khi đi lại.
- Ice: Chườm túi nước đá lên vùng sưng đau từ 4 - 5 lần ngay sau chấn thương, mỗi lần 10 - 20
phút trong 72 giờ đầu.
- Compression: Băng ép nhẹ cổ chân bằng băng thun trong 24 - 36 giờ đầu.
- Elevation: Ngồi hoặc nằm kê chân cao 2 - 3 giờ mỗi ngày. Điều này sẽ giúp đỡ sưng nề và bầm tím.

Phác đồ R.I.C.E: Nghỉ ngơi - Chườm lạnh - Băng ép - Gác cao chân
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Chú ý: Có thể uống kết hợp thuốc giảm đau kháng viêm. Không nên xoa bóp dầu nóng, thuốc
rượu, đắp muối, vì sẽ làm bầm tím nhiều hơn và ảnh hưởng đến dây chằng lành không tốt.
Tập luyện sau chấn thương thế nào?
Sau 5 - 7 ngày, khi giảm sưng, đau phải tập phục hồi ngay. Chương trình tập gồm ba phần chính:
- Lấy lại biên độ vận động và sự mềm dẻo của khớp: Gập duỗi nhẹ nhàng cổ chân. Tập xoay cổ
chân vào trong và ra ngoài. Làm bài tập kéo căng gân cơ bụng chân, gót chân.
- Lấy lại sức mạnh cổ chân: Sau khi tầm vận động đạt 60 – 70%, tập sức mạnh gân cơ vùng cổ
chân như đá chân với tạ, hoặc dây cao su chun giãn v…v.
- Tập thăng bằng: Sau khi tầm vận động và sức mạnh cổ chân gần như hoàn toàn, tập các bài
tập về thăng bằng như đứng 1 chân trên chân đau, nhảy dây v…v.

Một số bài tập khớp cổ chân sau chấn thương

- Khi nào chơi thể thao lại?
+ Khi cổ chân hết sưng, không đau khi vận động, biên độ vận động và sự mềm dẻo cũng như
sức mạnh của cổ chân gần như bình thường.
+ Khi tập luyện nên mang băng thun để cố định cổ chân đến khi sức mạnh cổ chân trở lại bình
thường.
+ Sau thời gian điều trị bảo tồn (khoảng 10 tuần): Nếu còn các triệu chứng như đau, sưng nề và
cảm giác lỏng khớp cổ chân thì nên tới bệnh viện để được tư vấn điều trị phẫu thuật.

BS. Đỗ Đức Trung
Khoa Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện TWQĐ 108
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DỊ ứNG DO THUỐC TeGReTOL
Tegretol (Carbamazepin) là thuốc được chỉ
định trong điều trị động kinh, rối loạn lưỡng
cực, đau dây thần kinh tam thoa và các bệnh
lý đau mạn tính. Đây là loại thuốc có tỷ lệ gây
dị ứng cao.

báo cho bác sĩ những triệu chứng bất thường
sau khi uống thuốc: Ban ngoài da, sốt cao
không do căn nguyên nhiễm trùng, và không
tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của
bác sĩ, dược sĩ.

Nguy cơ xảy ra dị ứng thuốc tegretol tăng
đáng kể ở những bệnh nhân có gen HLAB*1502, hầu như chỉ xuất hiện ở người gốc
châu Á. Ở Việt Nam, việc làm xét nghiệm gen
cho bệnh nhân trước khi dùng thuốc được
khuyến cáo, tuy nhiên còn chưa khả thi.

Xử trí:

Các biểu hiện do dị ứng có thể là ban đỏ
ngoài da, mày đay, hồng ban đa dạng hoặc
nặng hơn là hội chứng Steven Johnson, hội
chứng Lyell với da toàn thân bị bong tróc,
hoại tử, tổn thương niêm mạc và nội tạng
nặng nề.

Với những trường hợp bị hội chứng Steven
Johnson hoặc Lyell, việc điều trị khó khăn
và phức tạp hơn. Ngoài các thuốc trên, phải
đảm bảo bù dịch, điện giải, tăng cường nuôi
dưỡng vì bệnh nhân bị tổn thương niêm mạc
nặng nề, kết hợp với chăm sóc tổn thương da
và phòng bội nhiễm.

Để giảm thiểu hậu quả do dị ứng thuốc,
người bệnh cần theo dõi và phát hiện sớm,

- Ngừng ngay việc sử dụng thuốc.
- Điều trị: Truyền dịch, corticoid đường toàn
thân và tại chỗ, kháng histamin.

Hình ảnh bệnh nhân nam, 65 tuổi, có triệu chứng đau đầu chưa rõ căn nguyên, được chỉ định dùng tegretol. Sau 3 tuần
uống thuốc, toàn thân người bệnh xuất hiện nhiều ban đỏ, kèm theo sốt nhẹ. Xét nghiệm máu men gan tăng cao:
GOT: 360U/l, GPT: 557U/l, GGT: 1147U/l, HLA- B*1502 (+). Chẩn đoán: Dị ứng thuốc tegretol thể ban đỏ.

BS. Nguyễn Lan Anh
Khoa Da liễu, Bệnh viện TWQĐ 108
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Một số loại tổn thương
tăng sắc tố lành tính vùng mặt
Có rất nhiều loại tăng sắc tố lành tính ở vùng
mặt. Mặc dù các tổn thương bệnh lý này là
hoàn toàn lành tính, không nguy hại đến tính
mạng, nhưng sự có mặt của chúng lại làm
ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ và tâm lý của
người bệnh. Tuy vậy, hầu hết những bệnh lý
này đều có thể điều trị được với kết quả rất
tốt, thậm chí là khỏi hoàn toàn mà không để
lại bất kỳ tai biến, biến chứng nào.
Bớt xanh (Nevus of Ota)
Là bệnh tăng sắc tố da bẩm sinh, lành tính của
vùng mặt. Thường có màu nâu, nâu-đen hoặc
xanh-đen, không nổi cao hơn bề mặt da lành,
không có tăng sinh lông kèm theo; có thể gặp
ở một bên hoặc cả hai bên mặt, có liên quan
đến sự phân bố các nhánh của dây thần kinh
mặt số V. Bệnh chiếm tỷ lệ 0,2 - 0,6% và nữ giới
có tỷ lệ bệnh cao hơn nam giới. Căn cứ vào sự
phân bố của các sắc tố bào (melanocyte), các
đại thực bào ăn sắc tố (Melanophage), mật độ
các túi chứa chất sắc tố (melanosome)…, có
thể chia bệnh thành 5 mức độ tổn thương khác
nhau (theo độ sâu phân bố trong các tầng cấu
trúc của da). Bệnh có thể điều trị khỏi hoàn
toàn, không để lại di chứng bằng các loại laser Q.switched như: YAG-Q.switched 1064nm
hoặc Q.switched Alexandrite 750nm….

Nám đốm (Hori nevus)
Là bệnh tăng sắc tố da mắc phải của vùng
mặt; thường xuất hiện ở cả hai bên gò má,

thái dương, sống mũi và cánh mũi hai bên; có
màu nâu, thành từng đốm riêng biệt. Nguyên
nhân bị bệnh chưa rõ ràng, có thể do một
số tình trạng rối loạn nội tiết, do tác động
của ánh nắng, môi trường hoặc do dùng
thuốc… Bệnh có tổn thương về mặt cấu trúc
mô bệnh học giống như của bệnh Nevus of
Ota. Bệnh cũng có thể điều trị khỏi bằng các
loại laser Q.switched (như trên) kết hợp với
các thuốc ức chế tổng hợp melanin tại chỗ
nhóm hydroquinone…; tuy nhiên việc điều
trị dự phòng tái phát hiện còn gặp nhiều khó
khăn do còn thiếu sự hiểu biết đầy đủ về căn
nguyên, bệnh sinh của bệnh.

Nám mảng (Melasma)
Còn được gọi dưới các tên khác nhau như: Nám
má, mặt nạ thai nghén (mask of pregnancy)...
Tổn thương là những mảng màu nâu, ranh giới
không đều, có thể ở 2 bên má, sống mũi,
trán, môi trên và cằm. Bệnh có liên quan đến
tăng hormone sinh dục nữ như estrogen,
progesterone; MSH của tuyển giáp (Melanocyte Stimulating Hormon). Ngoài ra, tình
trạng tăng sắc tố này còn có thể do sự tác
động trực tiếp của ảnh nắng mặt trời, một
số thuốc, hoá chất và đặc biệt là yếu tố thần
kinh… Sự kết hợp giữa thuốc ức chế tổng
hợp melanin tại chỗ, trị liệu IPL+RF hoặc laser
YAG-Q.switched kết hợp hai bước sóng 532
và 1064nm; Fractional laser… có khả năng
cải thiện bệnh tốt.
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sáng mặt trời… Có thể điều trị khỏi hoàn
toàn, không để lại bất kỳ di chứng nào bằng
các loại laser như: Laser CO2; laser YAG-Q.
switched bước sóng 532nm.

Bớt nâu (Cafe au laite)
Là một bệnh tăng sắc tố da bẩm sinh của
vùng mặt. Bệnh thường xuất hiện ở má,
thái dương, không liên quan đến sự phân
bố của thần kinh mặt số V. Thường có màu
nâu, thuần nhất hoặc không thuần nhất;
căn nguyên chưa rõ ràng, không có yếu tố di
truyền. Hiệu quả của các phương pháp điều
trị cho đến nay vẫn còn hạn chế do bệnh hay
tái phát. Tuy nhiên một số trường hợp có khả
năng cải thiện màu sắc tổn thương bằng
các loại laser Q.switched như laser YAG-Q.
switched kết hợp hai bước sóng 1064nm và
532nm hoặc Fractional Er: YAG laser.

Tàn nhang (Freckle)
Là các điểm, các đốm hình đa giác không đều,
tăng tập trung sắc tố trên bề mặt da, không
có kèm theo tăng sinh các tế bào sắc tố. Bệnh
hay gặp ở người da trắng, căn nguyên bệnh
sinh cũng chưa hoàn toàn được hiểu rõ. Tàn
nhang thường xuất hiện nhiều nhất ở giai
đoạn tuổi từ 10 - 30 tuổi, các tổn thương tàn
nhang thường không phát triển, không có xu
hướng sừng hóa. Tuy nhiên, bệnh có thể liên
tục phát triển với các tổn thương mới; chủ
yếu hay gặp tàn nhang ở mặt, cổ, cánh tay. Có
thể điều trị hết tổn thương, da hoàn toàn trở
lại bình thường, không để lại di chứng bằng
laser YAG-Q.switched 532nm hoặc IPL+RF.

Đồi mồi (Solar lentigo)
Là các mảng tăng sắc tố, có thể xuất hiện ở
mặt, tay, cổ hoặc cẳng chân. Tổn thương là
các mảng màu nâu xẫm, thuần nhất, thường
nổi cao hơn bề mặt da lành, có ranh giới rõ
ràng, có xu hướng lan rộng theo thời gian
và sừng hóa mạnh. Nguyên nhân có thể do
sự lão hóa của da, do sự tác động của ánh
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TS. Đỗ Thiện Dân
Khoa Y học Thực nghiệm
Bệnh viện TWQĐ 108

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHo TRẺ
BỊ Vẹo CỔ BẨM SINH
- Khám thường quy sau 1, 2, 3 tháng cho đến
khi khỏi.
- Điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng sau 3
tháng tuổi nếu kết quả kém.
2. Các phương pháp và kỹ thuật phục hồi
chức năng
Mục tiêu: Làm mềm khối xơ, duy trì tầm vận
động của cột sống cổ, ngăn ngừa biến dạng
thứ phát xảy ra ở sọ mặt và cột sống cổ.
2.1. Vận động trị liệu
Bài tập 1: Xoa bóp, day cơ ức đòn chũm.
- Một tay kỹ thuật viên cố định khớp vai bên bệnh.
- Tay kia: Dùng 1 hoặc 2 ngón tay xoa day trên
khối xơ tịnh tiến theo chiều kim đồng hồ.
Vẹo cổ bẩm sinh (xơ hoá cơ ức đòn chũm)
là tình trạng cơ ức đòn chũm bị xơ hoá một
phần do tư thế bào thai hoặc tai biến khi
sinh dẫn đến hạn chế tầm vận động của cột
sống cổ.
Dấu hiệu sớm (ngay sau sinh đến 3 tháng
tuổi): Khối xơ ở cơ ức đòn chũm, hạn chế tầm
vận động cột sống cổ, đầu trẻ nghiêng sang
bên có khối xơ, hạn chế nghiêng sang bên
lành và xoay hai bên.

- Thời gian: Mỗi lần 5 - 10 phút, thực hiện 3 - 4
lần/ngày.
Bài tập 2: Kéo giãn cơ ức đòn chum.
- Một tay KTV cố định khớp vai bên bệnh.
- Tay kia: Đặt lên đầu trẻ bên bệnh, bàn
tay tỳ nhẹ vào đầu trẻ và kéo xuống từ từ,
nhẹ nhàng.

Dấu hiệu muộn (sau 3 tháng tuổi, nếu không
được điều trị hoặc điều trị không đúng kĩ
thuật): Khối u ở cơ ức đòn chũm kích thước
lớn, vẹo cổ, đầu trẻ nghiêng sang bên có khối
u, hạn chế vận động cột sống cổ, các đốt
sống cổ bị biến dạng, lác mắt, teo nửa mặt
bên có khối u.
1. Nguyên tắc phục hồi chức năng và điều trị
- Can thiệp sớm ngay sau sinh hoặc ngay sau
khi phát hiện thấy khối xơ.
- Hướng dẫn cho mẹ bệnh nhân tập tại nhà
trong 3 tháng đầu.
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- Thời gian: Giữ khoảng 15 - 30 giây, sau đó
thả lỏng, làm lại như trên 2 - 4 lần, thực hiện
3 - 4 lần/ ngày.
Bài tập 3: Xoay đầu trẻ.
- Một tay KTV cố định khớp vai bên lành.
- Tay kia đặt lên đầu trẻ bên lành, bàn tay tỳ
nhẹ vào đầu trẻ, từ từ xoay đầu trẻ đưa cằm
về gần vai bên bệnh.
- Thời gian: Giữ khoảng 15 - 30 giây, sau đó
thả lỏng, làm lại như trên 2 -4 lần, thực hiện
3 - 4 lần/ngày.

- Thay đổi tư thế nằm nghiêng sang từng
bên (sau mỗi bữa ăn hoặc 2 giờ một lần).
Những điểm cần lưu ý khi thực hiện các kỹ
thuật kể trên:
Các bài tập trên được thực hiện cho đến khi
trẻ khỏi hoàn toàn. Chỉ thực hiện khi khối u
không có nóng, đỏ, đau. Kéo dãn nhẹ nhàng,
từ từ, không kéo dãn tối đa đột ngột, ngay
tức khắc. Không thực hiện kỹ thuật khi trẻ
khóc, chống đối. Tập trước khi cho trẻ ăn.
Theo dõi nếu thấy trẻ có dấu hiệu khó thở,
tím tái thì ngừng tập ngay.
2.2. Điện trị liệu
Dùng dòng điện thấp tần một chiều không
đổi điện di thuốc KI vào khối xơ với mục đích
làm mềm khối xơ.
- Chỉ định: Trẻ > 3 tháng.
- Cường độ: 0,1 - 0,5mA/1cm2 điện cực.
- Thời gian: Ngày một lần, mỗi lần 15 - 20
phút. Một đợt điều trị 15 - 20 lần.
2.3. Dụng cụ chỉnh hình
- Mục đích: Giữ cho đầu ở vị trí trung gian.

Bài tập 4: Đặt trẻ nằm nghiêng hai bên.
- Đặt nằm nghiêng hai bên bằng cách
dùng gối dài kê ở phía sau lưng (qua vai,
hông) để đảm bảo trẻ nằm nghiêng
hoàn toàn (tránh nằm ngửa, nghiêng đầu).
- Khi nằm nghiêng sang bên không có khối
xơ thì không kê gối dưới đầu.
- Khi nằm nghiêng sang bên có khối xơ thì kê
gối tam giác dưới đầu.
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- Chỉ định: Sau khi phẫu thuật kết hợp với
vận động trị liệu, điện trị liệu.
- Loại dụng cụ: Đai cổ mềm.
2.4. Phẫu thuật
Chỉ định: Trẻ trên 2 tuổi, vẹo cổ nặng đã điều
trị các phương pháp khác không có kết quả,
cơ ức đòn chũm bị co ngắn và chắc, không
quay được cổ sang bên có khối cơ xơ.

BS. Hồng Thúy
Khoa VLTL-PHCN,
Bệnh viện TWQĐ 108

8 ĐỘNG TÁC CHỮA ĐAU VÙNG CỔ VAI TẠI NHÀ HIỆU QUẢ
Bài tập thể dục gồm 8 động tác chữa đau vùng cổ vai sẽ giúp tăng tầm vận động cột
sống cổ, tăng cường sức mạnh các nhóm cơ ở vùng cổ và vai, giảm đau nhức.
Đau vùng cổ vai là bệnh lý khá phổ biến,
bệnh do nhiều nguyên nhân, thường xảy ra
ở người lớn, đặc biệt từ trên 40 tuổi. Thường
gặp ở những người làm việc phải ngồi lâu,
sử dụng nhiều động tác ở vùng đầu cổ, có
cường độ lao động cao. Đau vùng cổ vai nếu
không chữa trị, sẽ dẫn đến bệnh thiểu năng
tuần hoàn não, hoa mắt, chóng mặt, nhức
đầu, tê mỏi cánh tay, giảm trí nhớ và năng
suất làm việc, làm ảnh hưởng nhiều đến
năng suất lao động xã hội.
Để phòng và hỗ trợ điều trị đau vùng cổ vai
hiệu quả, thói quen tập luyện là rất cần thiết.
Tập thể dục vùng cổ vai là một phương pháp

có mục đích phòng tránh các cơn đau vùng
cổ vai và làm giảm triệu chứng đau khi đang
bị bệnh. Áp dụng các bài tập này sẽ giúp
tăng tầm vận động cột sống cổ, tăng sức
mạnh các khối cơ vùng cổ, giúp tư thế cột
sống cổ ở đúng trạng thái sinh lý, giảm đau
và phòng tránh tái phát các bệnh lý cột sống
cổ do thoái hóa.
Thời gian tập nên duy trì đều đặn hàng ngày,
1 - 2 lần vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi
ngủ, mỗi động tác thực hiện 5 - 10 lần, lưu ý
khi tập luyện nên thực hiện các động tác nhẹ
nhàng, từ từ đề phòng chóng mặt do thay
đổi tư thế đột ngột.

Gập cột sống cổ
Đầu tiên, bạn cúi đầu về phía trước, cằm càng gần ngực càng tốt, sau đó trở lại vị trí ban đầu
(đầu thẳng).

Động tác này giúp duy trì tầm vận động gập cột sống cổ, kéo giãn cơ cổ phía sau.

Duỗi cột sống cổ
Bạn bắt đầu động tác bằng cách ngửa đầu ra phía sau hết mức có thể, sau đó trở lại vị trí ban
đầu (đầu thẳng).

Bài tập này duy trì duy trì tầm vận động duỗi cột sống cổ, kéo giãn cơ cổ phía trước.

SỐ

5

NĂM

2020

23

Nghiêng cột sống cổ
Động tác bắt đầu bằng cách lần lượt nghiêng đầu sang vai hai bên, càng xa càng tốt, sau đó
trở lại vị trí ban đầu (đầu thẳng).

Bài tập này giúp duy trì tầm vận động nghiêng cột sống cổ, kéo giãn cơ cổ hai bên.

Xoay cột sống cổ
Lần lượt xoay đầu sang hai bên, càng xa càng tốt, mắt nhìn xuống vai, sau đó trở lại vị trí ban
đầu (đầu thẳng).

Động tác này duy trì tầm vận động xoay cột sống cổ, kéo giãn cơ cổ bên sang hai bên.

Tập cơ cổ phía trước
Đầu tiên, bạn đặt bàn tay phải hoặc trái lên trán, tạo một lực ấn vào đầu, đồng thời đầu ép về
phía trước tạo một lực kháng lại lực ấn của bàn tay, sao cho không xảy ra cử động cột sống cổ.
Bạn giữ yên tư thế trong 5 giây.

24

SỐ

5

NĂM

2020

Động tác này giúp tăng sức mạnh các cơ phía trước cổ

Tập cơ cổ phía sau
Bạn bắt đầu động tác với một hoặc hai bàn tay đặt phía sau đầu, tạo một lực ấn vào đầu, đồng
thời đầu ép về phía sau tạo một lực kháng lại lực ấn của tay, sao cho không xảy ra cử động cột
sống cổ, giữ yên trong 5 giây.

Động tác này làm tăng sức mạnh các cơ phía sau cổ.

Tập cơ cổ hai bên
Lần lượt đặt bàn tay hai bên lên đầu cùng bên, phía trên tai, tạo một lực ấn vào đầu, đồng thời
đầu cũng ra một lực kháng lại lực ấn của bàn tay, sao cho không xảy ra cử động cột sống cổ và
giữ yên trong 5 giây.
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Động tác này bổ trợ làm tăng sức mạnh các cơ cổ hai bên.

Kéo dãn cột sống cổ ở tư thế nghiêng
Lần lượt từng bên tay vịn vào ghế, tay kia vòng qua đầu nhẹ nhàng kéo đầu theo đường chéo
hướng xuống về phía bên đối diện, giữ yên tư thế này trong 5 giây.

Động tác này giúp kéo giãn các cơ cổ, làm rộng khoang gian đốt, giải phóng chèn ép.

Người bệnh nên đi khám ngay từ giai đoạn bệnh mới khởi phát với các bác sĩ chuyên khoa tại
các cơ sở y tế có uy tín. Khi phát hiện và điều trị đúng phương pháp càng sớm, cơ hội chữa khỏi
bệnh càng cao, tránh tiền mất tật mang.

BS. Hồng Thúy, KTV. Đinh Thị Hải Hà
Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
Ảnh: Đức Khánh - Truyền thông Bệnh viện
26
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DINH DƯỠNG

RAU CHÂN VỊT VÀ ĐẬU XANH
CHỐNG HUYẾT ÁP CAO
Tăng huyết áp là một bệnh phổ biến, trong đó lượng máu cao gây áp lực
tới thành động mạch và cuối cùng gây ra các vấn đề về sức khỏe. Tăng
huyết áp cũng có thể gây ra bệnh tim, bệnh thận và có liên quan chặt chẽ
tới chứng mất trí.
Tăng huyết áp không thể chữa khỏi hoàn
toàn tuy nhiên việc sử dụng thuốc hàng ngày
kết hợp với lối sống lành mạnh, có chế độ
dinh dưỡng khoa học hợp lý và tập thể dục
đều đặn hàng ngày có thể hạn chế được các
biến chứng do tăng huyết áp gây ra.

Tuy nhiên điều này có thể được ngăn chặn
bằng cách ăn uống đúng cách. Những người
có huyết áp cao thường được khuyên dùng
hỗn hợp trái cây tươi, rau, ngũ cốc, các loại hạt
trong chế độ ăn. Thực phẩm giàu kali là loại
thực phẩm lý tưởng chống lại huyết áp cao.

Rau chân vịt và đậu xanh là 2 thực phẩm có lợi cho người mắc bệnh tăng huyết áp

Ăn mặn là một trong những nguyên nhân
của căn bệnh này. Ngoài ra, nguyên nhân sâu
xa là do sự thay đổi mức cholesterol cao dẫn
đến tăng huyết áp. Người bệnh cần khám
định kỳ theo hẹn của bác sỹ điều trị và uống
thuốc theo hướng dẫn.

Trong số các thực phẩm có lợi cho bệnh tăng
huyết áp, bác sĩ Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện
TWQD 108 đưa ra lời khuyên vàng về 2 thực
phẩm là Rau chân vịt và đậu xanh.
Rau chân vịt: (Cải bó xôi) là một thành viên
của họ rau dền, có nguồn gốc từ Trung Đông,
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được trồng ở Ba Tư cách đây hàng nghìn năm.
Rau chân vịt là một loại rau ăn lá giàu khoáng
chất như kali, kẽm, magiê, sắt, canxi… cùng
các loại vitamin như folate, niacin, vitamin
A, vitamin B6, vitamin C, vitamin K, vitamin
B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin) và nhiều
vitamin thiết yếu khác. Đây là một loại rau rất
có lợi cho sức khỏe với hàm lượng chất béo
thấp, bạn có thể dùng để chế biến các món
như: Salad, xào hay nấu canh, chiên trứng…

khối u, ngăn chặn ung thư và bảo vệ chống lại
đột biến.
Người thường xuyên ăn đậu xanh và các chế
phẩm của đậu xanh, huyết áp của họ sẽ thấp.
Trong đậu xanh có thành phần làm hạ huyết
mỡ hữu hiệu, nó còn giúp cơ thể phòng
chống chứng xơ cứng động mạch và bệnh
tăng huyết áp. Đồng thời, có công hiệu bảo
vệ gan và giải độc.

Do rau chân vịt có hàm lượng kali cao trong
khi hàm lượng natri lại thấp nên những
người bị huyết áp cao được khuyến cáo nên
dùng loại rau này để giúp hạ áp. Lượng kali
có trong loại rau này có thể giúp giảm tác
dụng của natri trong cơ thể. Nồng độ kali
trong cơ thể thấp có thể là yếu tố nguy cơ
dẫn đến huyết áp cao khi hàm lượng natri
đạt mức cao.
Các folate hiện diện trong loại rau này cũng
góp phần làm giảm huyết áp và thư giãn các
mạch máu, trong khi duy trì lưu lượng máu
thích hợp. Bằng cách giảm huyết áp, giảm
căng thẳng lên các mạch máu và động mạch
giúp hệ tim mạch giảm căng thẳng, tăng
sự oxy hóa cho các cơ quan trong cơ thể để
chúng có chức năng tối ưu nhất.

Rau chân vịt và đậu xanh đều là những thực
phẩm vô cùng hữu ích dành cho tăng huyết
áp, chính vì vậy sự kết hợp giữa rau chân vịt
và đậu xanh trong một món súp rất có lợi cho
người mắc bệnh huyết áp cao.

Đậu xanh: Được dùng làm rất nhiều món
như nấu canh, chè, làm bánh, làm miến, làm
thực phẩm ngũ cốc dinh dưỡng. Lợi ích của
đậu xanh có thể làm bạn ngạc nhiên.

Dưới đây là công thức nấu một món súp kết
hợp giữa rau chân vịt và đậu xanh vô cùng bổ
dưỡng và ngon miệng dành cho mùa xuân
này:

Đậu xanh có nhiều chất chống oxy hoá và
dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể: Chất xơ,
protein, axit béo omega-3, các vitamin E, vitamin nhóm B, C, tiền vitamin K, acid folic và
các khoáng chất Ca, Mg, K, Na, Zn, sắt, flavonoid và carotenoid.
Dựa trên dữ liệu thu thập được cho thấy, đậu
xanh rất giàu các hợp chất có hoạt tính sinh
học như polyphenol và các chất chuyển hóa
khác, có đặc tính chống oxy hóa.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện đậu xanh
có khả năng ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tiêu
diệt vi khuẩn, điều chỉnh mức cholesterol và
huyết áp, chống viêm, ức chế sự phát triển của
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Súp rau chân vịt và đậu xanh là một món ăn bổ dưỡng
và ngon miệng.

Cách đun: Đun nóng dầu ô liu trong một nồi
lớn và thêm tỏi và hành tây. Nấu trên lửa vừa,
cho đến khi chúng trở nên mềm. Nêm với thì
là và rau mùi, và khuấy đều. Bây giờ, trộn rau
và khoai tây vào nồi, và đun sôi chúng. Giảm
nhiệt và đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Cho
vào đậu xanh và tiếp tục nấu cho đến khi
khoai tây mềm. Thêm một bát nhỏ kem tươi,
tahini và bột ngô. Cuối cùng, thêm rau chân
vịt vào súp. Tiếp tục nấu cho đến khi rau chân
vịt chín hoàn toàn.

Mai Chi, Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108

DINH DƯỠNG NGÀY TẾT CHO TRẺ
Tết đến xuân về là thời khắc mọi người đều háo hức mong chờ và dành cho bản thân,
gia đình những phút giây thoải mái về tinh thần và ăn uống. Trong ngày tết, người
lớn tiếp đãi khách, thăm viếng họ hàng và đi chơi đầu xuân rất dễ làm đảo lộn giờ
giấc ăn, ngủ của bé. Vì thế, bạn cần lưu ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi để đảm bảo
sức khỏe cho con mình.
Về đồ uống, cố gắng
uống nhiều nước và
tránh thức khuya để có
đủ sữa cho bé bú. Ngay
cả khi gia đình bận rộn,
bạn cũng nên tôn trọng
giờ giấc sinh hoạt của
con. Cho bé ăn và ngủ
đúng giờ. Để tiết kiệm
thời gian, bạn có thể làm
những món chế biến
nhanh và vẫn đảm bảo
dinh dưỡng cho bé như:
bột sữa, trứng, cháo thịt
(bò, lợn) hay rau củ...
Nếu cả nhà cùng đi chơi,
bạn có thể cho bé ăn bột
dinh dưỡng hoặc thức ăn
đóng hộp. Các bé ở độ tuổi này cũng cần bổ
sung nhiều trái cây. Mâm ngũ quả ngày Tết
chính là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho
bé. Khi mua trái cây, bạn nên ưu tiên chọn các
loại: Vú sữa, quýt ngọt, đu đủ, xoài cát... Tránh
cho con bạn ăn quả lạnh vì bé sẽ bị buốt răng
và rất dễ viêm họng.

Chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho bé
trong ngày tết là rất quan trọng.
Bác sĩ Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện TWQĐ
108 chia sẻ nên chú ý dinh dưỡng, thói quen
sinh hoạt cho các bé trong từng độ tuổi, cụ
thể như sau:
Với bé còn bú mẹ
Tết sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bữa ăn
của bé vì sữa mẹ, nguồn dinh dưỡng chính,
được duy trì đều đặn. Để đảm bảo đủ lượng
sữa cho con, mẹ cần ăn đúng bữa và đủ chất
dinh dưỡng.
Các món ngày Tết thường nhiều đạm, tẩm
ướp gia vị và hương liệu. Vì thế, khi mẹ ăn
vào có thể khiến mùi vị sữa thay đổi. Bé sẽ
khó chịu và biếng ăn. Do đó, bạn nên hạn chế
những món có nhiều tỏi, tiêu, càri... Một số
món lên men như: Dưa, kiệu, dưa chuột bao
tử... không chỉ giúp bạn ăn ngon miệng hơn
mà chúng còn chứa vitamin L, có tác dụng
kích thích tiết sữa.

Với các bé lớn hơn và đang trong tình
trạng thừa cân
Bé có thể cùng tham gia những bữa tiệc Tết
của gia đình. Tuy vậy, bố mẹ vẫn luôn phải
quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con.
Đây là dịp các bé có cơ hội thưởng thức các
loại bánh kẹo, nước giải khát có đường, bánh
chưng có nhiều thịt mỡ... mà bình thường bị
hạn chế. Chính điều này sẽ có tác động không
tốt với trẻ sau tết, trẻ sẽ tăng cân nhanh chóng.
Muốn khắc phục điều này, trước hết trong
nhà nên mua nhiều hoa quả, rau xanh cung
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cấp nhiều vitamin thay vì mua nhiều bánh,
kẹo, mứt.... Không nên cho các bé ăn đồ chiên
rán, nhiều dầu mỡ, đạm động vật. Đừng quên
nguyên tắc độn rau, củ, quả tươi trước khi ăn
bữa chính. Cần có sự kiểm soát: Không để
bánh mứt, nước ngọt nhiều trên bàn, trong
tủ lạnh, nhắc nhở các bé ăn vừa phải để tránh
tình trạng lên cân quá mức.
Ăn nhiều đồ béo, đi chơi và hoạt động nhiều,
cơ thể trẻ cần được bổ sung nước thường
xuyên. Hạn chế cho bé uống nước ngọt đóng
hộp, các loại nước có ga. Vài miếng hoa quả
tươi, cốc nước quả ép hay một ly cocktail trái
cây nhiều màu sắc sẽ làm thực đơn ngày tết
của bé hấp dẫn hơn. Như thế, các bé cũng sẽ
thích thú và ăn nhiều hơn.

nên cho bé ăn quá nhiều bánh kẹo ngọt trước
bữa ăn. Bé cũng rất thích nhâm nhi bánh kẹo
khi đi chúc tết. Vì vậy, bạn nên hạn chế cho con
ăn vặt hoặc ăn quá nhiều đồ béo. Có thể nấu
súp, bún hoặc miến để bé dễ tiêu hóa. Có thể
cho bé ăn những thức ăn khác cơm như bánh
chưng, miến... để đổi món và cho bé cơ hội
nếm thử hương vị tết. Nên đề phòng những
trường hợp trẻ bị nhỡ bữa ăn, hãy chuẩn bị
trước những thức ăn sẵn mang theo như: Sữa
tươi, sữa chua, và một số đồ ăn nhẹ...

Ngoài việc cố gắng giữ đúng giờ cho những
bữa ăn chính vào buổi sáng, trưa và tối, bố
mẹ có thể mang theo một ít bánh flan, sữa
hộp, sữa chua... để cho bé ăn giữa cuộc dạo
chơi, thăm hỏi.
Có thể tranh thủ khoảng thời gian khi cả nhà
đi chơi thăm hàng xóm, bạn bè gần đó, cho
trẻ tập thể dục bằng cách không di chuyển
bằng phương tiện mà nên cho trẻ đi bộ. Như
vậy, trẻ vừa vui vẻ, ngắm cảnh đường phố
ngày tết, mà trẻ được đi bộ sẽ tiêu hao bớt
năng lượng dư thừa khi ngày tết ăn nhiều
những loại thức ăn béo.
Với các bé lớn hơn và đang trong tình
trạng suy dinh dưỡng, nhẹ cân
Trong dịp tết do bố mẹ bận rộn với những
công việc ngày tết, tiếp khách, đi chúc tết...
bé lại càng có điều kiện tranh thủ biếng ăn
hơn. Do đó, các bố mẹ cần phải hết sức lưu ý
đến chế độ dinh dưỡng của các bé hơn trong
những ngày này.
Hãy cho các bé ăn đầy đủ, đúng giờ, đủ khẩu
phần và dinh dưỡng. Duy trì giờ giấc ngủ,
nghỉ càng gần với ngày thường càng tốt. Bé
ngủ đủ, đúng giấc mới vui vẻ, ngon miệng.
Trước khi đi chơi nên cho bé ăn trước ở nhà,
vẫn phải đảm bảo chế độ ăn uống, thời gian
ăn giống như ngày thường.
Các loại thức ăn ngọt không bị hạn chế nhiều
như đối với các bé thừa cân, nhưng cũng không
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Cho bé tập thể dục bằng cách đi bộ du xuân
thăm họ hàng.
Lưu ý khác
Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ,
cần chú ý thêm việc cho trẻ uống đủ nước,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi ăn
ở ngoài, bảo quản thực phẩm đúng cách để
tránh ôi thiu, chế biến thực phẩm an toàn...
Các loại thức ăn có thể gây hóc, sặc như hạt
dưa, hạt bí, các loại trái cây có hạt nhỏ như
dưa hấu, mãng cầu... cần để xa tầm tay các
bé còn nhỏ.
Ngày tết, ngoài việc chú ý về dinh dưỡng, cha
mẹ cũng nên chú ý đảm bảo giấc ngủ của bé
đúng giờ, tránh trường hợp trẻ ham vui quá
thường đi ngủ muộn. Không nên cho trẻ đi
chơi về quá khuya để tránh việc bé bị nhiễm
lạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Hy vọng rằng với những lời khuyên của
bác sĩ các gia đình và các bạn nhỏ sẽ có
một tết Canh Tý tràn đầy niềm vui và sức
khỏe dồi dào.

Mai Chi, Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108

MÓN ĂN KHAI XUÂN
BÀI THUỐC NGÀY TẾT
Với truyền thống của người Việt, Tết Nguyên Đán đầu năm âm lịch là rất quan trọng và có ý
nghĩa. Những ngày bắt đầu năm mới là những ngày vui vẻ, hân hoan, chào đón một năm tràn
đầy năng lượng. Vì vậy, người Việt sẽ tránh gặp chuyện buồn hoặc xui xẻo trong những ngày
này, đặc biệt là những món ăn cũng phải đem lại may mắn hoặc có màu sắc tươi tắn. Trong đó,
món ăn thường có màu đỏ như dưa hấu, trái gấc, đậu đỏ giúp liên tưởng đến những tia nắng
mặt trời ấm áp, thân thiện, tràn đầy năng lượng đem lại sự may mắn, vui vẻ cho một năm mới.
Nhưng tình cờ những món ăn vừa kể lại là những món ăn có vị thuốc.
Đậu đỏ - Ngừa tim mạch, tốt cho tiêu hóa

Lượng protein phong phú trong đậu đỏ được đánh giá là có lợi cho tim. Protein làm hạ thấp
mức cholesterol “xấu” LDL (Lipoprotein tỷ trọng thấp) và làm gia tăng lượng cholesterol “tốt”
HDL (Lipoprotein tỷ trọng cao). Lượng chất xơ trong đậu đỏ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ
thể. Trước hết, chúng sẽ bảo vệ sức khỏe cho hệ thống ruột, giúp quá trình tiêu hóa và hấp thu
thức ăn diễn ra thuận lợi và có hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, đậu đỏ còn có lợi ích giảm cân vì
chúng cung cấp ít calo (một chén đậu đỏ chỉ cung cấp khoảng 300 calo) nhưng lại giàu chất xơ
nên sẽ giúp bạn no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn đồng thời còn đốt cháy bớt lượng mỡ thừa
đã tích trữ lâu ngày trong cơ thể.
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Dưa hấu - Nhà máy tổng hợp vitamin A, C

Dưa hấu là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời cho cơ thể. Vitamin A giúp sản sinh ra các
sắc tố trong nhãn cầu và bảo vệ mắt khỏi các yếu tố gây lão hóa. Vitamin A còn có một loạt các
tác dụng khác như giúp chống quáng gà, làm đẹp da, răng và các mô mềm. Đồng thời, hàm
lượng vitamin C trong dưa hấu rất cao, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể bằng
cách duy trì sự oxy hóa khử toàn vẹn của tế bào, giúp bảo vệ chúng khỏi các hoạt chất oxy hóa
khác gây tổn thương tế bào. Nhiều nghiên cứu khoa học còn khẳng định vai trò của vitamin
C trong quá trình hồi phục vết thương và vitamin C là thiết yếu cho việc hình thành nên các
mô kết nối. Dưa hấu còn là thức ăn lý tưởng cho những người thích ăn kiêng vì chứa rất nhiều
nước và lượng calorie rất thấp.
Gấc - Giảm cholesterol, nâng cao hệ thống miễn dịch

Gấc được xem là loại thực phẩm tốt cho những người thừa cholesterol trong máu. Nếu sử dụng
gấc thường xuyên và liên tục, bạn và gia đình sẽ giảm được lượng cholesterol không mong
muốn, làm bền thành mạch, chống xơ vữa động mạch, từ đó chống tai biến, mang lại cho bạn
hệ tuần hoàn khỏe mạnh, tốt cho tim, chống các bệnh tim mạch, tai biến, tăng cường tuổi thọ.
Ngày tết bận rộn, rất khó để đảm bảo bữa ăn đúng thời gian như những ngày thông thường.
Tuy nhiên, bạn nên cố gắng sắp xếp công việc để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình.
Đặc biệt, trẻ em và người lớn tuổi hệ tiêu hóa làm việc không như những người trưởng thành
càng phải được chăm sóc các bữa ăn và ăn đúng giờ. Việc ăn uống khoa học sẽ là cách tốt nhất
đảm bảo cho chúng ta có một cái tết vui vẻ, sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc trong năm mới.

Đức Khánh, Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
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ĂN GÌ ĐỂ KHÔNG TĂNG CÂN
DỊP TẾT
Tết truyền thống đang đến rất gần, không
khí chuẩn bị đón tết đang tràn ngập khắp
mọi nơi. Người Việt Nam ta thường có câu là
“ ăn Tết”, vì Tết luôn gắn liền với các bữa ăn
liên hoan, gặp mặt: làm cỗ ăn tất niên, làm
cỗ chào năm mới, làm cỗ hóa vàng, rồi liên
hoan gặp mặt đầu năm sau dịp nghỉ tết…
Tết cũng là dịp chúng ta ăn nhiều các thực
phẩm có năng lượng cao như bánh Chưng,
bánh Tét, giò chả, thịt đông…v.v, cộng với
việc thay đổi các thói quen sinh hoạt như
ngủ ít, ngủ muộn, không có thời gian dành
cho việc tập luyên, vận động. Điều này sẽ dẫn
đến việc tăng cân ngoài ý muốn. Chúng ta sẽ
cùng tìm hiểu rõ hơn tại sao dịp Tết dễ khiến cho chúng ta tăng cân và quan trong hơn
là xem chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt như
thế nào sẽ giúp chúng ta vẫn có cái Tết “ vui
như Tết” mà vẫn giữ được cân nặng thường
có của mình!

ăn. Tết cũng là dịp sử dụng rất nhiều các loại
bánh kẹo, các loại đồ uống ngọt, rượu bia.
Việc sử dụng nhiều các loại thực phẩm này
làm tăng năng lượng đầu vào, năng lượng
đầu vào vượt quá nhu cầu năng lượng của cơ
thể dẫn dến dư thừa năng lượng và chuyển
hóa thành mỡ thừa, các nghiên cứu đã cho
thấy cơ thể dư thừa 3500 Kcal sẽ dẫn đến tích
lưỡng mỡ thừa khoảng 450 Gram.

1. Dịp Tết là thời gian rất dễ khiến cân
nặng của bạn đi lên!

2. Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa
học, hợp lý giúp bạn có được cái Tết vui vẻ,
ý nghĩa và vẫn kiểm soát được cân nặng
của mình

Tết là thời gian luôn gắn liền với các cuộc
liên hoan, các bữa ăn gặp mặt sau một năm
làm việc vất vả. Tết cũng là dịp chúng ta sử
dung nhiều các thực phẩm có hàm lượng
chất béo cao với mức năng lượng lớn. Bánh
Chưng, bánh Tét là các loại bánh có nguyên
liệu chính là gạo nếp, thịt mỡ; theo ước tính
một chiếc bánh Chưng cỡ lớn chứa mức
năng lượng khoảng 1600- 2000 Kcal, mức
năng lượng này vượt nhu cầu năng lượng
trong 1 ngày cho một người khỏe mạnh với
cân nặng khoảng 50 kg (cần khoảng 15001700 Kcal/ ngày). Các loại giò, chả, thịt đông,
thịt kho tàu, các loại hạt như hạt lạc, hạt điều,
hạt hướng dương…đều là các thực phẩm
hay được sử dụng trong dịp tết, các loại thực
phẩm này đều có lượng chất béo rất cao, ví
dụ như 10 hạt lạc tương đương với 5 ml dầu

Bênh cạnh đó, Tết cũng là dịp các sinh hoạt
thường ngày dễ bị đảo lộn, thời gian dành
cho gặp gỡ, vui chơi kéo dài dẫn đến ngủ ít,
ngủ muộn và không có thời gian dành cho
việc tập luyện thể dục thể thao, điều này
dẫn đến năng lượng tiêu hao đầu ra bị giảm.
Năng lượng đầu vào thì tăng lên, trong khi
đó năng lượng đầu ra lại giảm xuống, điều
này tất yếu sẽ dẫn đến tích lũy mỡ thừa trong
cơ thể và làm tăng cân trong dịp Tết.

Về chế độ dinh dưỡng, nguyên tắc cơ bản là
phải đảm bảo đủ năng lượng theo nhu cầu
của cơ thể với việc cân bằng 3 nhóm chất
sinh năng lượng là nhóm tinh bột, nhóm chất
đạm, nhóm chất béo và đảm bảo đủ các vitamin, khoáng chất. Cần lưu ý thực hiện theo
các nội dung sau:
- Cần ăn chậm rãi, nhai kỹ: Việc ăn chậm sẽ
giúp cơ thể giảm nạp nhanh năng lượng,
một nghiên cứu cho thấy khi ăn nhanh, một
người có thể tiêu thụ 646 Kcal/ 9 phút và khi
ăn chậm người này chỉ tiêu thụ 579 Kcal/ 29
phút. Ăn chậm và nhai kỹ sẽ làm tăng cảm
giác no, hạn chế lượng thực phẩm ăn vào và
còn giúp cho tiêu hóa tốt hơn.
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- Tăng cường sử dụng các loại rau xanh và
quả chín: Các loại rau xanh và quả chín là các
thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, giàu
chất xơ và chứa rất ít năng lượng. Chúng ta
có thể ăn rau lúc bắt đầu bữa ăn để làm tăng
cảm giác no và để hạn chế ăn các thực phẩm
giàu năng lượng khác, giữa các bữa chính
cần có các bữa ăn phụ với việc sử dụng các
loại quả chín, điều này sẽ giúp giảm tải cho
bữa ăn chính, tránh việc ăn quá nhiều và tăng
đường huyết nhiều sau bữa ăn chính. Theo
khuyến nghị, nhu cầu cho người trưởng
thành khỏe mạnh khoảng 300- 400 Gram rau
xanh và quả chín mỗi ngày.
- Hạn chế sử dụng các thực phẩm giàu chất
béo như bánh Chưng, bánh Tét, các loại giò,
chả, thịt đông, thịt kho tàu, các loại hạt giàu
chất béo như lạc, hướng dương, hạt điều.
Tránh sử dụng nhiều các loại bánh kẹo, nước
ngọt, bia, rượu.
Về chế độ sinh hoạt: Cần tránh đảo lộn các
sinh hoạt, cố gắng ngủ đủ thời gian từ 6-8h/
ngày, vì ngủ ít và ngủ muộn ảnh hưởng đến
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chuyển hóa mỡ và hoạt động đốt cháy mỡ
thừa dẫn đến làm tăng tích lũy mỡ trong cơ
thể. Đặc biệt cần dành ít nhất 30 phút/ ngày
để vận động tập luyện, có thể tranh thủ đi
bộ chúc Tết ở gần, leo cầu thang trong nhà,
sau ăn 30 phút nên đi bộ nhẹ nhàng vừa kích
thích tiêu hóa, vừa vận động giúp tiêu hao
năng lượng.
Tóm lại, Tết là dịp rất dễ khiến cân nặng của
chúng ta tăng lên không theo ý muốn. Tuy
nhiên, việc áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa
học với việc ăn chậm, nhai kỹ, tăng cường sử
dụng rau xanh, quả chín, hạn chế ăn các thực
phẩm giàu chất béo, bánh kẹo, nước ngọt,
bia rượu kết hợp với ngủ đủ giấc, duy trì vận
động tập luyện hợp lý sẽ giúp cho chúng ta
có cái Tết vui, khỏe và kiểm soát được cân
nặng của mình.

TS.BS. Đoàn Huy Cường
Khoa Dinh dưỡng (C11)

GƯƠNG SÁNG NGHỀ Y

Một lần nằm điều trị
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Tội bị bệnh cấp tính phải vào điều trị Khoa
A1A (Nội tổng hợp) Bệnh viện Trung ương
Quân đội 108. Vì đã lâu chưa nằm viện nên ấn
tượng đầu tiên của tôi không chỉ là được nằm
tại một bệnh viện hiện đại bậc nhất hiện nay
mà còn là tình cảm trách nhiệm thái độ phục
vụ tận tình chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ.
Khoa A1A điều trị cho cán bộ cao cấp quân
đội đã nghỉ hưu và đang công tác. Ngay từ
ngày đầu tiên tôi đã được các bác sĩ thăm

khám và thực hiện các biện pháp điều trị
tích cực cho một bệnh nhân cấp tính. Bác
sĩ Trưởng khoa Nguyễn Đức Hoan, bác sĩ
Nguyễn Văn Triệu, điều dưỡng Trần Thị Nga
đã có mặt tại phòng bệnh để thăm khám và
tìm ra phác đồ điều trị hợp lý. Lúc đầu tôi rất
lo lắng nhưng vì nhờ sự tận tình, tư vấn của
bác sĩ nên tôi rất yên tâm. Vì thế mà bệnh tình
của tôi 2 ngày sau đã thuyên giảm, hai tuần
điều trị bệnh ổn định và được ra viện.

Cán bộ, nhân viên Khoa A1A

Những ngày ở bệnh viện tôi đã tận mắt
chứng kiến một bệnh viện hiện đại, môi
trường xanh, sạch đẹp, một đội ngũ y bác

sĩ chuyên môn tốt, thái độ phục vụ tận tình,
chu đáo. Qua tìm hiểu được biết Khoa A1A
có 27 phòng điều trị và 1 phòng cấp cứu. Tuy
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nhiên, cho đến thời điểm hiện tại có 2 bác sĩ
đang đi học, một bác sĩ nghỉ chế độ, một bác
sĩ tăng cường cho phòng khám; vậy là thực
hiện nhiệm vụ chỉ còn 3 bác sĩ (kể cả Trưởng
khoa), nhiệm vụ của khoa là điều trị cho cán
bộ từ cấp thượng tá, đại tá đến trung tướng
và cán bộ lão thành cách mạng. Khoa phải
thực hiện 2 chỉ tiêu: Bộ giao 30 giường bệnh,
Ban giám đốc giao 50 giường bệnh. Bác sĩ

Trưởng khoa Nguyễn Đức Hoan tâm sự: Mặc
dù quân số thiếu như vậy nhưng đội ngũ y
bác sĩ vẫn hết sức cố gắng; Cán bộ vào đây
rất nhiều dạng bệnh như: hô hấp, tiêu hóa,
dạ dày, tiểu đường... đặc biệt bệnh nhân tuổi
đã cao, phần lớn trên 70 tuổi; nhiều người
trên 80 tuổi, thương binh, sức khỏe yếu đi lại
khó khăn; số lượng bệnh nhân nằm điều trị
tại khoa thường xuyên có từ 50 đến 60 người.

Săn sóc bệnh nhân tại phòng cấp cứu

Điều dưỡng viên trưởng Nguyễn Thị Thúy Hà
cho biết: Khoa có 10 điều dưỡng trong đó 2
người đang nghỉ chế độ sinh đẻ, 1 người mới
đi làm; phần lớn có con nhỏ, hoàn cảnh gia
đình còn khó khăn, có người phải thuê nhà ở.
Tuy quân số thiếu nhưng chị em vẫn cố gắng
hoàn thành nhiệm vụ phục vụ. Với đặc điểm
bệnh nhân phần lớn là người cao tuổi, nên
em luôn động viên chị em trong khoa phải
hết sức cố gắng cẩn thận, chu đáo, phục vụ
bệnh nhân như cha ông mình vậy. Quả thật,
những ngày nằm ở đây, tôi thấy mỗi lần khám
bệnh, truyền dịch hay cấp thuốc các y bác sĩ
nhân viên đều nở nụ cười rất thân thiện, đội
ngũ phục vụ cơm nước chu đáo đúng giờ, vệ
sinh sạch sẽ
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Thiếu tướng: Trần Ngọc Yến nguyên Phó Tư
lệnh quân khu 5 tâm sự: Cám ơn quân đội đã
xây dựng một bệnh viện hiện đại để chúng
tôi điều trị, an dưỡng tuổi già. Tôi có 10 năm
chiến đấu ở Campuchia và hàng chục năm đi
hết vùng Tây Nguyên, nay tuổi cao sức yếu
nằm ở bệnh viện hiện đại rất yên tâm; đây
là một bệnh viện thân thiện, thái độ phục
vụ của y, bác sĩ, nhân viên tận tình chu đáo,
vệ sinh rất sạch sẽ và bữa ăn bảo đảm chất
lượng. Đại tá Phạm Văn Thùy, nguyên Hiệu
trưởng trường Trung Cấp 24 Biên Phòng tâm
sự: Bao nhiêu năm tôi theo nghiệp chó nghiệp vụ chiến đấu, đã huấn luyện hàng ngàn
chó chiến đấu giúp sức bắt hàng trăm toán
buôn lậu, tội phạm thu giữ hàng tấn ma túy,

cứ tưởng sức khỏe tốt lắm nhưng hôm nay
vào bệnh viện hiện đại mới kịp thời phát hiện
bệnh tật được các bác sĩ tật tình chu đáo,
tư vấn cụ thể thấy lòng mình nhẹ nhõm và
rất biết ơn các y, bác sĩ. Đại tá Vũ Minh Tâm
thương binh nặng, nguyên Trưởng phòng
Chính sách Tổng cục Hậu cần lại có tâm tư:

Tôi là một thương binh bị nhiều bệnh và lần
nào vào bệnh viện cũng được chăm sóc chu
đáo; các bác sĩ Khoa A1A còn liên hệ với khoa
Chấn thương Chỉnh hình để kết hợp mổ u
cho tôi trong một lần điều trị, họ xem bệnh
nhân như người thân.

Trưởng khoa Nguyễn Đức Hoan thường xuyên cập nhật thông tin bệnh nhân trên máy tính

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Hoan phó Viện
trưởng Viện điều trị Cán bộ Cao cấp, Chủ
nhiệm khoa A1A cho biết: năm 2019 khoa
đã thu dung hơn 7.770 bệnh nhân, thời gian
điều trị từ 10 đến 12 ngày, khoảng 64% bệnh
nhân ổn định, đặc biệt không để xảy ra sai
sót trong điều trị, tâm lí bệnh nhân khi ra viện
yên tâm, tin tưởng. Những ngày cuối năm
này chúng tôi đã và đang chủ động, tích cực
phát huy hết trách nhiệm chuyên môn của
đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên phục vụ điều trị
cho bệnh nhân tốt nhất để sớm ra viện về ăn
tết với gia đình.

Tạm biệt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
lòng tôi lâng lâng cảm xúc: Mùa xuân đang
đến phố phường Hà Nội tràn ngập không khí
đón tết, nhiều bệnh nhân điều trị tại Khoa
A1A đã từng bước ổn định và sớm xuất viện
về xum vầy với gia đình - có hạnh phúc nào
hơn đó là món quà quí giá mà tập thể y bác
sĩ, nhân viên Khoa A1A đã dành cho họ!

Đại tá, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái
Báo Biên phòng
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NHỊP CẦU NHÂN ÁI

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI
TRONG NĂM 2019
NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HIỆU QUẢ

Công tác xã hội - “Nghề hạnh phúc”
Công tác xã hội (CTXH) nói chung và CTXH trong bệnh viện nói riêng là một lĩnh vực quan
trọng trong hệ thống an sinh xã hội, đảm bảo cho quyền lợi và sức khỏe toàn diện của cộng
đồng. Trên thế giới, CTXH đã được hình thành sơ khai từ cuối thế kỷ XIX, khởi nguồn từ các
phong trào phát triển về phúc lợi xã hội, tổ chức từ thiện và định hình nên sự phát triển của
ngành. Công tác xã hội trên thế giới được ví như một “nghề hạnh phúc” vì luôn đồng hành và
bảo vệ quyền lợi của cộng đồng. Tuy nhiên tại Việt Nam, CTXH vẫn là một ngành nghề mới
mẻ, được bắt đầu hình thành từ “Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010 - 2020” ngày
25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện đầu tiên trong quân đội thành lập Ban CTXH
với phương châm hoạt động là lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới mục tiêu tất cả vì sự
hài lòng của người bệnh, thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội một cách chuyên nghiệp trong
trợ giúp người bệnh với giá trị cốt lõi đó là “Chia sẻ - Cảm thông - Kết nối cộng đồng”.

Tuy mới được thành lập, nhưng hoạt động CTXH của Bệnh viện được tiến hành một cách toàn
diện, sâu rộng với nhiệm vụ tổ chức, triển khai và tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện về
hoạt động CTXH tại Bệnh viện, đặc biệt tham gia trực tiếp vào quản lý, thống nhất và phối hợp
với các đơn vị trong Bệnh viện cung cấp các dịch vụ về CTXH nhằm hỗ trợ NB/NNNB được thụ
hưởng một cách hiệu quả các dịch vụ chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý - xã hội trong quá trình
khám bệnh, chữa bệnh.
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Một số hoạt động của Ban Công tác xã hội trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban CTXH đã làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn giải thích cho người bệnh (NB) và
người nhà người bệnh (NNNB) về quy trình khám, chế độ quyền lợi, nghĩa vụ và các quy định
của Bệnh viện, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của NB/NNNB về các vấn đề trong quá
trình khám, điều trị tại Bệnh viện; triển khai tốt, quản lý chặt chẽ các gói dịch vụ, đáp ứng nhu
cầu của người bệnh và người nhà người bệnh; kịp thời nắm bắt thông tin về NB có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn để lên kế hoạch trợ giúp đạt hiệu quả.
Bộ phận truyền thông của Ban CTXH hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả, luôn theo dõi, tuyên
truyền trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động trong toàn Bệnh viện;
quản trị và phát triển các hội, nhóm dành cho NB và nhân viên y tế; sản xuất các ấn phẩm đặc
biệt như: Radio nội bộ, Bản tin “108 vì sức khỏe cộng đồng”…
Trong năm qua, Ban CTXH hoàn thành tốt nhiệm vụ điện thoại thăm hỏi, tư vấn, tiếp nhận các
ý kiến phản ánh và đóng góp của NB/NNNB về chất lượng khám chữa bệnh; vận động tài trợ,
tổ chức sự kiện, huy động sự tham gia, ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, nhà tài trợ và cá nhân
hỗ trợ NB có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức được nhiều chương
trình, sự kiện quan trọng trong như: Chương trình giáo dục chăm sóc sức khỏe cho NB, NNNB
& những người quan tâm tới bệnh ung thư vú, Chương trình Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi
01/06, Chương trình “Trung thu cho em”…
Ngoài ra Ban CTXH còn quản lý và vận hành nhà lưu trú cho NB đến khám, điều trị ngoại trú, NNNB
điều trị nội trú tại Bệnh viện; tiếp đón các đoàn khách đến Bệnh viện trên tinh thần phục vụ tận tình
- an toàn - hiệu quả mang đến sự yên tâm, hài lòng cho mọi người khi đến với Bệnh viện TWQĐ 108.

Hoạt động của Ban CTXH trong năm 2019
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Kết quả thực hiện hoạt động CTXH trong năm 2019 được thể hiện rõ nét thông qua kết quả
khảo sát về mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và nhân viên y tế với tỉ lệ cụ thể người
bệnh hài lòng theo từng bộ phận: Bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh (82,2%); Bộ phận
truyền thông (75,4%); bộ phận điện thoại chăm sóc người bệnh (73,7%); bộ phận vận động tài
trợ, tổ chức sự kiện (70,3%); bộ phận nhà lưu trú (74,2%).
Hoạt động CTXH được tổ chức hiệu quả đồng nghĩa với việc giải quyết tốt những vấn đề xã
hội trong Bệnh viện như giảm sự quá tải trong Bệnh viện và không có sự căng thẳng trong
quan hệ giữa bác sỹ và người bệnh; hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ bệnh tật cho người bệnh; điều
phối và cung cấp dịch vụ cũng như tư vấn tâm lý; hỗ trợ cho bệnh nhân và người nhà bệnh
nhân trong quá trình điều trị. Một số khó khăn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện
tại Bệnh viện TWQĐ 108 đã được cải thiện rõ rệt khi có sự xuất hiện của hoạt động CTXH
chuyên nghiệp.
Công tác xã hội năm 2020 với mục tiêu “Hoàn thiện & bứt phá”

Dựa vào kết quả hoạt động năm 2019 và kết quả khảo sát thực tế người bệnh nội trú, nhân
viên y tế tại Bệnh viện, Ban CTXH đã lên kế hoạch hoàn thiện các hoạt động của mình, khắc
phục những tồn tại trong năm 2019, đề ra những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hoạt
động CTXH tại Bệnh viện TWQĐ 108 trong năm 2020, bao gồm: Nâng cao nhận thức về CTXH
đối với nhân viên CTXH, nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng; thường xuyên tổ chức những
khóa học/ khóa tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng mềm cho nhân viên CTXH; bổ sung
nguồn nhân lực có chất lượng; có giải pháp tích cực trong công tác vận động tài trợ/tổ chức
sự kiện/giáo dục sức khỏe; đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại Bệnh viện...
Với những giải pháp cụ thể nêu trên, Ban CTXH luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức
và kĩ năng từ những mô hình hoạt động CTXH hiệu quả, cập nhật về tình hình hoạt động
CTXH trong nước và quốc tế, từ đó chắt lọc và áp dụng những mô hình CTXH phù hợp với
thực tiễn tại Bệnh viện TWQĐ 108. Hoàn thiện mô hình CTXH với vai trò của nhân viên CTXH
chuyên nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm góp phần tích cực vào hoạt động trong toàn Bệnh viện
và sự phát triển chung của ngành CTXH tại Việt Nam.

Dương Thùy
Nhân viên Ban Công tác xã hội
Bệnh viện TWQĐ 108
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A LÔ BÁC SĨ

hỏi - đáp
Hỏi: Chào bác sỹ, em năm nay 30 tuổi, em
chưa có em bé. Em tìm hiểu trên mạng thấy
bản thân rơi vào trạng thái béo phì. Chiều cao
của em là 1m6, nặng 90kg. Thân hình em mập
từ hồi bé, lúc nào em cũng thèm ăn và ăn rất
nhiều. Em rất mong muốn hạn chế sự thèm ăn
của bản thân. Em đã từng đi tập thể dục, uống
thuốc giảm cân nhiều lần nhưng do không
kiên trì nên hiệu quả không cao. Em xem trên
tivi có nhắc đến kỹ thuật phẫu thuật thu nhỏ
dạ dày để điều trị béo phì. Em muốn đến Bệnh
viện TWQĐ 108 khám thì đến khoa nào ạ? Liệu
em chưa sinh con thì việc phẫu thuật có ảnh
hưởng gì đến quá trình sinh sản không ạ?
BS. Nguyễn Văn Dư - Bác sỹ điều trị
Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa trả lời: Với
chiều cao, cân nặng do bạn cung cấp, BMI
của bạn là 35,2kg/m2 (béo phì độ II). Bạn đã
tập luyện, sử dụng các biện pháp giảm cân
mà không đem lại kết quả, như vậy, bạn có
chỉ định phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày để
điều trị béo phì. Hiện tại, theo các nghiên cứu
trên thế giới, phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ
dày không ảnh hưởng đến quá trình sinh sản.
Bạn có thể liên hệ trực tiếp Khoa Phẫu
thuật Ống tiêu hóa hoặc qua số điện thoại:
024.6278.4201 để được tư vấn chi tiết nhất!
Cảm ơn bạn!
Hỏi: Em xin hỏi, em phát hiện viêm gan B
cách đây được 5 năm. Em đang sử dụng thuốc
để điều trị. Nhưng em uống thuốc không được
đều đặn, vậy có ảnh hưởng không ạ?
TS. Lê Văn Thành - Chủ nhiệm khoa
Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy cho biết: “Khi
bệnh nhân có viêm gan B phải điều trị thuốc

kháng virus, cần tuân thủ uống thuốc đều
đặn theo lời dặn của bác sỹ kể cả trong
trường hợp xét nghiệm nồng độ virus đã
dưới ngưỡng. Hiện nay, viêm gan virus B
chưa có thuốc điều trị khỏi mà chỉ có thuốc
ức chế virus. Người bệnh thường chủ quan
không uống thuốc đều đặn vì nghĩ mình sẽ
không bị sao, từ đó dẫn đến tình trạng không
kiểm soát được virus. Vì vậy làm cho virus
phát triển gây nên tình trạng suy gan cấp
trên nền bệnh gan mạn tính. Thông thường
những bệnh nhân bị suy gan cấp sẽ tử vong
đến 80 - 90% nếu không được ghép gan.
Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất
giúp cho bệnh nhân suy gan cấp trên nền
bệnh lý gan mạn tính có thể khỏi bệnh.”
Hỏi: Chào bác sỹ, do tính chất công việc
nên cháu thường xuyên sử dụng đồ ăn nóng,
cay, uống bia rượu kèm theo có triệu chứng
táo bón. Cháu đi khám được chẩn đoán là mắc
bệnh trĩ độ II. Nếu chữa thì cháu sử dụng thuốc
nam để bôi có được không ạ?
PGS.TS. Triệu Triều Dương - Viện
trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa cho biết:
“ Trước tiên, cháu cần đi khám một cách toàn
diện tại các cơ sở y tế chuyên khoa để có một
phương án điều trị tốt nhất. Nguyên nhân
của bệnh trĩ có thể chỉ là trĩ triệu chứng hay
hệ quả của một bệnh lý khác hay trĩ bệnh
lý thì việc lựa chọn phương pháp điều trì sẽ
khác nhau. Các thầy thuốc cần rất chú ý khi
thăm khám bệnh trĩ để kiểm soát các bệnh lý
vùng hậu môn trực tràng như rò hậu môn, áp
xe hậu môn, nứt kẽ hậu môn, sa sinh dục, táo
bón và các bệnh lý vùng sàn chậu khác, như
vậy việc điều trị mới có kết quả.
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Thuốc nam từ lâu đời vẫn được áp dụng điều
trị bệnh trĩ và nhiều bệnh lý khác góp phần
có hiệu quả trong ngành y tế để duy trì và
chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên cần được
kiểm soát về tính pháp lý để đảm bảo an toàn
và chất lượng của thuốc. Đồng thời người bác
sỹ chỉ định dùng thuốc nam cần hiểu biết rõ
về nguyên nhân và giai đoạn bệnh trĩ ở từng
bệnh nhân cụ thể.
Như câu hỏi của cháu nếu đúng trĩ độ I và độ
II đơn thuần không có các nguyên nhân khác
và bệnh ký khác thì việc sử dụng thuốc nam
đúng nguyên tắc và chất lượng đảm bảo
thì bệnh trĩ có thể ổn định. Điều trị bệnh trĩ
cần kết hợp điều trị toàn thân để khắc phục
những viêm nhiễm của đại tràng, bệnh táo
bón, các sa giãn sàn chậu và thói quen sinh
hoạt cũng như chế độ ăn uống là rất quan
trọng. Cháu cần được tư vấn cụ thể tại bệnh
viện chuyên khoa.
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Người bệnh cần trang bị kiến thức, tìm hiểu
bệnh và thuốc trước khi sử dụng. Hiện nay,
nhiều phương pháp điều trị không rõ nguồn
gốc, thiếu cơ sở khoa học nhưng nhiều người
dân đã tin dùng gây ra hậu quả nghiêm
trọng, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng
cuộc sống.
Tại Khoa Phẫu thuật Hậu môn - Trực tràng,
các bác sỹ đã và đang áp dụng các phương
pháp điều trị như: Thắt trĩ bằng vòng cao su,
khâu treo triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn của
siêu âm dopler, cắt trĩ bằng các dụng cụ dao
hàn mạch, dao siêu âm, laser hay thuốc nam.
Khoa Đông y của Bệnh viện cũng có rất nhiều
kinh nghiệm trong điều trị bệnh trĩ.
Sau phẫu thuật, người bệnh sẽ được hướng
dẫn chi tiết chế độ ăn uống, luyện tập tránh
sa giãn vùng sàn chậu và theo dõi thăm
khám định kỳ để chống tái phát và phục hồi
dần các chức năng sinh lý.

GÓC GIẢI TRÍ

TRUYỆN CƯỜI
PHỤ NỮ MÀ

MÓN QUÀ NHỎ NHƯNG DÙNG CẢ NĂM

Sau khi khám cho một bệnh nhân, bác sĩ nói:
- Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà
nên ra những nơi có không khí trong lành hơn,
còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng
ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
Khi bà về nhà, người chồng hỏi:
- Bác sĩ bảo sao hả em?
- À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng
biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn
hở khoe:
- Mẹ ơi, sáng nay có cô Tũn ở bên Mỹ mới đến
nhà chơi. Cô tặng cho cả nhà mình một món
quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ
nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong
một năm”.
Nghe thế mẹ cu Tý mừng quýnh hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ một quyển lịch ạ!

NẶNG KHÔNG
Hai y tá khiêng bệnh nhân vào Phòng Cấp cứu.
Bác sĩ hỏi:
- Nặng không ?
- Thưa, gấp quá, chúng tôi không cân được ạ!
ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ
- Gần đây tôi luôn bị đầy bụng, cứ vài phút lại
trung tiện một lần, không biết tại sao, bác sĩ coi
giùm. Tuy nhiên, nói nhỏ với bác sĩ điều này, tôi
trung tiện không hề có mùi gì cả, cũng không
có tiếng, bằng chứng là từ lúc ngồi trước mặt
bác sĩ đến giờ, tôi đã đánh cả chục cái rồi đấy.
Ông bác sĩ không nói gì, chỉ đưa bà cụ gói thuốc
và giấy hẹn tuần sau tới khám lại.
Sau một tuần, bà cụ sấn sổ tới và mắng ông
bác sĩ như tát nước vào mặt:
- Ông chữa kiểu gì mà tôi thấy càng trầm trọng
hơn, giờ mỗi lần trung tiện tôi thấy mùi không
chịu nổi.
Ông bác sĩ đáp lại nhã nhặn:
- Điều trị vậy là tiến triển tốt đó cụ. Sau một tuần
cái mũi của cụ đã ngửi lại được bình thường,
lần này tôi sẽ chữa cái tai để cụ nghe được nữa
là ổn cả.???

CHUYỆN KIÊNG NGÀY TẾT
Một người đàn ông gọi đến cho cảnh sát:
- Xin thông báo cho 113 gấp, tôi ở số nhà… căn
hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khóa, chúng lấy
sạch tiền, vàng của nhà tôi.
- Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên
hiện trường, chúng tôi sẽ tới ngay.
- Ấy từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy
đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.
AI VUI KHI VỢ NGỦ SAY
Một anh chồng đi công tác xa gọi điện về hỏi
thăm vợ ở nhà:
- Vợ anh ngủ chưa?
- Em chưa, em đang nằm và nghĩ đến anh!
- Em à, có một người luôn luôn thấy vui khi em
ngủ say, người ấy cảm thấy hạnh phúc khi nhìn
thấy em ngủ thật ngon, người ấy sung sướng
khi thấy em ngủ yên giấc…em biết là ai rồi
chứ?
- Ukm.. anh hả?
- Không, là thằng kẻ trộm. Thế nên hãy khóa
cổng, cửa cẩn thận nhé!
Mai Chi, Truyền thông
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
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THƠ BỆNH NHÂN TẶNG BỆNH VIỆN

TIẾNG ĐỜN NGÂN XA
(Kính tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

Tôi là một người lính già

Bệnh nhân kẻ trước người sau

Đã từng lăn lộn xông pha chiến trường

Người nào cũng bảo với nhau hài lòng

Đã từng đổ máu gãy xương

Từ điều dưỡng đến lao công

Từ đời lính đến đời thường hôm nay

Những anh bảo vệ hợp đồng vệ binh

Tám mươi năm đã dạn dày

Giữ gìn trật tự an ninh

Buồn vui sướng khổ đắng cay đã từng

Bệnh nhân đến đã thấy mình yên tâm

Tuổi cao đang sống vui mừng

Nhân viên, bác sỹ ân cần

Bỗng đau họa đến tưởng chừng nguy nan

Coi người bệnh tựa người thân của mình

Mắc vào căn bệnh dã man

Nhẹ nhàng, lịch sự, văn minh

Ung thư ruột chạy lên gan mất rồi

Càng thêm thắm đượm nghĩa tình quân dân

Nào ngờ đời đến thế thôi

Tôi vào đây mới hai lần

Đi trong đau đớn lẽ đời bạc thay

Nhưng tôi cũng muốn góp phần dựng xây

Đành rằng định mệnh xưa nay

Trật tự, nội vụ hàng ngày

Bởi chung tạo hóa vòng xoay luân hồi

Nội quy, giờ giấc ở đây rất cần

Có gì đáng tiếc thân tôi

Vì đây, Bệnh viện quân – dân

Để rồi đau đớn đứng ngồi không yên

Chúng ta trách nhiệm phải cần nêu cao

Nhà nghèo đã khan hiếm tiền

Từ phong trào, đến cao trào

Lại mang bệnh trọng triền miên cuối đời

Toàn thầy thuốc giỏi bệnh nào chẳng lui

Chỉ mong đi được thảnh thơi

Là người bệnh, tôi rất vui

May mà nhờ phúc lộc trời ban cho

Được về đây tọa, hưởng mùi hoa thơm

Được vào quân y viện to

Nhà cao, bát sạch ngon cơm

Ở đây thầy thuốc chăm lo tận tình

Một linh tám vọng tiếng đờn ngân xa

Được ngồi trên phao cứu sinh
Kéo dài sự sống bệnh tình giảm đau
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